
مجتمع فوالد مبارکه، بزرگ ترین مجتمع صنعتی ایران است که در حاشیه شهر 
مبارکه استان اصفهان قرار دارد.

این مجتمع دارای ظرفیت تولید ساالنه میلیون ها تن انواع محصوالت فوالدی 
تخت، گرم و ســرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت 0/۱8تا ۱۶ 
میلی متر می باشد.با ما همراه باشید تا در جریان تازه ترین اخبار مربوط به این 

قطب صنعتی کشورمان قرار بگیرید.
 فعالیت های فوالد مبارکه رونق اقتصادی را به دنبال داشته است

ابوالفضل ابوترابي نماینده مردم شــریف نجف آباد وتیــران وکرون در مجلس 
شوراي اسالمي در دیدار با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، ضمن تقدیر 
و تشکر از اقدامات انجام شــده گفت : فوالدمبارکه یک صنعت ملي است که با 
کسب تجربه و دانش فني موفق شده بسیاري از طرح هاي فوالدي در استان هاي 
هرمزگان، خراسان وچهارمحال و بختیاري را  تکمیل و به بهره برداري برساند و 

موجب رونق اقتصادي واشتغال جوانان در این استان ها باشد .
 نماینده مــردم محتــرم نجف آبــاد وتیــران وکرون بــا توجه بــه اقدامات 
 انجام شده فوالدمبارکه در راستاي مسئولیت اجتماعي ضمن تقدیر و تشکر از 
هیئت مدیره ، مدیرعامل وکارکنان سخت کوش این شرکت گفت: فوالدمبارکه 
 سرآمد شــرکت هاي بزرگ در توســعه اقتصاد،مســئولیت هاي اجتماعي و

 محیط زیست است که در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي کارهاي عام المنفعه 
بسیاري انجام داده و اخیرا دو پروژه عمراني اصفهان را  که به دلیل کمبود بودجه 

متوقف شده بود و جزو معضالت عمراني استان اصفهان بود به سرانجام رساند.
وي با اشاره به افتخارات و موفقیت هاي  به دست آمده در فوالد مبارکه گفت :  
نمایندگان مجلس و وزرا و استانداران مربوطه باید دست در دست هم دهند تا 

مشکالت این صنعت ملي را برطرف نمایند . 
 ابوترابي با تاکید بــر اینکه باید بــه فوالدمبارکه  به عنوان یــک صنعت ملي

 نگاه کرد، افزود:  فوالدمبارکه عالوه بر تامین نیاز داخل، توانسته سا ل گذشته با 
تولید محصوالت کیفي، بخشي از محصوالت خود را به کشورهاي مختلف صادر 
نماید و با توجه به شرایط تحریم و مشکالت پیش رو ، به خوبي طرح هاي توسعه 

را مدیریت و اجرا  کرده و به بهره برداري برساند .
وي یادآور شد: در راستاي اقتصاد مقاومتي، اقدامات بسیار زیاد و قابل تحسیني 
در فوالد مبارکه انجام شده که بومي سازي از جمله این اقدامات مي باشد  و به 

واقع مي توان گفت صنعت فوالد چیزي کمتر از انرژي هسته اي نیست.
 ابوترابي در ادامه با اشــاره به مشــارکت فوالد مبارکه در پروژه قطار شهري ،

 اظهار داشــت : با انجام این پروژه، بسیاري از شهرهاي اســتان به رینگ قطار 
 شهري متصل مي گردد وکارکنان ســخت کوش فوالد مبارکه  نیز مي توانند با 

بهره برداري از رینگ قطار شهري ایاب و ذهاب خود را انجام دهند.

معاون وزیر بازرگانــي جمهوري عراق و هیئت تجاري این کشــور در بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه، راه هاي همکاري فــي مابین را با معاونان فروش و 

تکنولوژي این شرکت مورد بررسي قرار دادند.
ولید حبیب الموســوي در گفت وگو با خبرنگار فوالد، شرکت فوالد مبارکه را 
مجموعه اقتصادي موفق و بزرگي خواند و گفت: در این فرصت به منظور تحکیم 
وحدت و روابط اقتصادي تجاري بین جمهوري اسالمي ایران و جمهوري عراق 
و خرید مواد اولیه  مورد نیاز براي بازسازي شهرهاي عراق، برنامه ریزي بازدید 
از شرکت فوالد مبارکه  با همکاري بســیار خوب کارشناسان و متخصصان این 

شرکت فراهم گردید.

وي افزود: هم اکنون رابطه اقتصــادي خوبي بین جمهوري اســالمي ایران و 
جمهوري عراق وجود دارد و این رابطه ما را برآن داشت تا با حضور در این شرکت 
مقدمات خرید محصوالت متنوع شرکت فوالد مبارکه را فراهم نموده و آنها را در 

توسعه و بناي زیر ساخت هاي کشور خود به کار گیریم.
معاون وزیــر بازرگاني جمهوري عراق تصریح کرد: همکاري بین کشــور عراق 
و جمهوري اســالمي ایران افق هاي جدیدي را براي توســعه این روابط ایجاد 

نموده است.

وزیر اموراقتصادي و دارایي در سفر به استان چهارمحال و بختیاري، ضمن بازدید 
از خطوط تولید و واحدهاي مختلف پروژه مجتمع فوالد سفیددشت از نزدیک در 

جریان نحوه فعالیت و اقدامات انجام شده قرار گرفت .
دکتر طیب نیا در حاشیه این بازدید در ســخناني به اهمیت پروژه اشاره کرد و 
گفت: این پروژه یکي از هفت پروژه استاني فوالد کشور است که با حمایت دولت 
و شرکت فوالد مبارکه اصفهان به زودي شاهد تولید با کیفیت محصول فوالدي 

در این شرکت خواهیم بود. 
وي با اشاره به اجراي سیاست هاي اصل 44 در کشور گفت: باید زمینه را براي 
ورود بخش خصوصي در کشــور فراهم کنیم و دولت، سیاســت و برنامه ریزي 

دقیقی را برای حمایت از تولید، تدوین کند. 
وزیر امور اقتصادي و دارایي از قاچاق کاال به عنوان یکي از مخاطرات جدي تولید 
و صنعت یاد کرد و گفت: دولت از تمام توان خود براي جلوگیري از ورود کاالي 

قاچاق استفاده مي کند . 
دکتر طیب نیا تصریح کرد : دولت به منظور حمایــت از تولید داخلي برخي از 
تعرفه هاي کاالهاي وارداتي را افزایش داد تا توان رقابت براي تولید کننده ایراني 

فراهم گردد. 
وي به بازدید خود  از واحد »احیاي مســتقیم وانباشــت وبرداشت « شرکت 
فوالد سفید دشت اشاره کرد و گفت: این پروژه با مدرن ترین تجهیزات و  نیز با 
 توان بومي متخصصان داخلي به ویژه شــرکت فوالد مبارکه آماده بهره برداري 

رسمي است. 

نماينده مردم شهرستان نجف آباد  و تیران و کرون :

فوالد مبارکه سرآمد شرکت هاي بزرگ در توسعه اقتصاد کشور است
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معاون وزير بازرگاني جمهوري عراق:

 فوالد مبارکه مجموعه اقتصادي 
موفق و بزرگي است

در اولین روز از هفته دولت؛

بازديد وزير امور اقتصادي و دارايي 
از فوالدسفيددشت
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تعطيلی بخش VIP يک 
بيمارستان خصوصی در اصفهان
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کارگاه » دوبله در آدينه « با 
حضور پيشکسوت دوبله ايران

درباره چکی که همه چیز آن توافقی است؛

سفيد امضای بخت سياه کن
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مديرکل گمرک اصفهان خبر داد:

افزايش 32 درصدی
درآمد گمرک
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

سياست خارجی ايران، باعث 
انزوای آمريکا شد
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اســتاندار اصفهان گفت: اگر اجــرای طرح احیای 
زاینده رود و پروژه بهشــت آباد بــه اصفهان واگذار 
شــود از همین فــردا کار را با منابع مالی اســتان 
آغــاز می کنیم. رســول زرگرپور در نشســت وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح بــا نخبگان، 

تشــکل های مردم نهاد و اقشــار تخصصی اســتان 
اصفهان که در تــاالر شــهید دادمــان اداره راه و 
 شهرسازی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: از

20 سال گذشته تاکنون تمامی مدیران این استان 
سعی در نشان دادن هرچه بهتر...

استاندار اصفهان:
 طرح احيای زاينده رود 
به اصفهان واگذار شود

مديرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

هيئات مذهبی به اختالفات مذهبی دامن نزنند

ابقا
»رضا امینی« با 14 رای ريیس شورا باقی ماند؛

 بدانید که دشمن بر روی هیئت های مذهبی کار می کند و انرژی زیادی برای از بین بردن فرهنگ عاشورایی دارد.
برخی از هیئت های مذهبی خواسته و یا ناخواسته به اختالفات مذهبی دامن می زنند و این وظیفه شورای هیئات مذهبی و سازمان تبلیغات اسالمی است که هوشیارانه در این زمینه عمل کنند.

6

13

ريیس دانشگاه علم و فرهنگ:

پيشنهاد استاد فرشچيان
به زودی به نتيجه می رسد

چرخابی: 

اصفهان ،پايتخت تيم فروشان
شده است
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یک تحلیلگر سیاســی در یک روزنامه سوئیســی در تحلیلــی درباره 
در اختیار قــراردادن پایگاه هوایی همدان از ســوی ایران به روســیه به 
این ســوال جواب داد که چرا ایرانی ها روســیه را بی معرفت و غیر قابل 
اعتماد می دانند. مونیــکا بولیگر در مقاله ای با عنوان »ایران از روســیه 
 می ترســد، اما بــه آن احتیــاج دارد«  مدعی شــد که ایــران از اینکه 
روس ها تفاهم پنهانیشــان را آشــکار کرده اند، ناراحت شــده اســت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اینوپرســا روســیه ، مونیکا بولیگر در 
روزنامــه سوئیســی Neue Zuercher Zeitung نوشــت: همــه 
چیز یک هفتــه پــس از آنکه مســکو به تمــام جهان اعــالم کرد که 
هواپیماهــای جنگی روســیه عملیات در ســوریه را با پــرواز از پایگاه 
همدان شــروع کردند آغاز شــد  و تهران این همــکاری را متوقف کرد.

واقعیت این اســت که افشــای این خبر به وسیله روســیه با نارضایتی 
ایران همراه گردید. تهران از روســیه انتظار تاکتیک بیشــتری داشت.

 همانطــوری که حســین دهقــان، وزیــر دفاع ایــران گفت: روســیه 
بی معرفتی و خودنمایی کرد. ضمنا پس از جنگ دوم جهانی برای اولین 
بار اســت که ایران پایگاه خود را در اختیار دولت خارجی قرار می دهد. 
تهران بارها ناموفقانه با ابرقدرت های بزرگ ارتباط داشــته است.پخش 
خبر استفاده نظامیان روسی از پایگاه نظامی ایران، واکنش غیرمشخصی 
را به همراه داشــت. هفته پیش نمایندگان مجلس ایــران درباره حضور 
نظامیان روســیه در ایران انتقاد کردند و یکی از آنها به ماده ای در قانون 
اساسی مبنی بر ممنوعیت حضور نظامیان ابرقدرت های خارجی درایران 
اشاره کرد. ضمنا در پشت مجوز استفاده از پایگاه همدان عالوه بر منافع 
مشترک دو کشور در سوریه شاید جذابیت نظامی نهفته قرار گرفته باشد. 
به ویژه تهران تمایل به خرید هواپیمای ســوخوی 30 از روســیه دارد. 

روسیه به ایران تحویل سامانه دفاعی ضد موشکی را آغاز کرده است.

اســتیفن هارپــر در دوران نخســت وزیری اش، یکــی از اصلی تریــن 
حامیان رژیــم صهیونیســتی و از سرســخت ترین دشــمنان ایران به 
 شمار می رفت. »اســتیفن هارپر« نخست وزیر ســابق کانادا که حدود

 ۲0 سال در سیاست این کشــور نقش تعیین کننده ای داشت با استعفا 
از مقام نمایندگی در پارلمان گفته دیگر فعالیت سیاســی نخواهد کرد.

این تصمیم هارپر تنهــا ۱0 ماه پــس از شکســت او در انتخابات اخیر 
نخســت وزیری و کناره گیری او از رهبری حزب محافظه کار کانادا روی 
می دهد.هارپــر انتخابات را به جاســتین ترودو، رقیب جــوان و لیبرال 
خود باخت و پس از آن به عنوان نماینده شــهر کلگری در استان آلبرتا 
برگزیده شد.به نوشته بی بی سی، او نخستین بار در سال ۱۹۹3 با شعار 
اصالحات، به قدرت رســید و پس از آن به عنوان رهبر حزب محافظه کار 
توانست در سه انتخابات نخست وزیری پیروز شود. او در بیانیه  کناره گیری 
خود نوشته است: »دوســتان، در کنار هم کارهای بسیاری را به سرانجام 
رســاندیم، هر چند مطمئنم که بهترین ها هنوز در پیش است. کشور ما 

باید همچنان الگویی از خوشبختی و آزادی باقی بماند.«

جانشین فرمانده بسیج مســتضعفین گفت: موشــک های ما مرزهای 
امنیتی کشــور را فراتر برده و امروزه دشــمنان ملت، هــزاران کیلومتر 
دورتر زمین گیر شده اند.ســردار علی فضلی جانشــین فرمانده بســیج 
مســتضعفین، طی ســخنانی با بیان  اینکه آمادگــی دفاعی جمهوری 
اســالمی در عالی ترین ســطح در 3۷ سال گذشته اســت، گفت: امروز 
به پشــتوانه طرح هــای خالقانه متخصصــان جوان موشــکی این مرز 
 و بوم و در ســایه توجهات حضرت ولی عصر )عــج( و رهبری خردمندانه 
مقام معظم رهبری، توان بازدارندگی جمهوری اسالمی در سطحی است 
که تهدیدات دشمن را نه  فقط در مرحله اجرا، بلکه در سطح پیشگیرانه 
خنثی می کند.وی افزود: سطح تقابل جمهوری اســالمی با غرب دیگر 
محصور در یک میلیون و ۶۴۸ کیلومتر مربع از خاک ایران نیســت؛ بلکه 
موشــک های ما مرزهای امنیتی کشــور را فراتر برده و امروزه دشمنان 

ملت، هزاران کیلومتر دورتر، در یمن و لبنان زمین گیر شده اند.

 روزنامه اعتماد با اشــاره بــه خطبه های امــام جمعه ایالم نوشــت:
 امام جمعه ایالم موضع متفاوتی داشــت و از موضع امام جمعه مشهد 
انتقاد کرد.امام جمعه ایالم تاکید کرد: این مسئله راه حل دارد، چرا باید 
موضوعات را پیچاند، اگر موسیقي حرام است چرا مراجع عظام و دولت 
و قانون وارد عمل نمي شود؟اگر حالل اســت بگویید، چرا در یک شهر 
حالل و در شــهر دیگر حرام است؟  »شمس ا... ســراج« در خطبه هاي 
نماز جمعه این هفته ایالم گفت: اگــر برخي بزرگان مي گویند به خاطر 
حرمت امام رضا)ع( در مشهد امکان اجرا وجود ندارد، جواب این است 
که شــما باید مردم را جوري بار مي آوردید که حریم هــا را نگه دارند؟ 
نمي شود گفت اینجا ممنوع اســت، مملکت قانون دارد. این وسط گناه 
مردم چیست؟ باید براي شادي مردم فکري کرد؟ آیا کنسرت را ممنوع 

کنیم تا مردم از ماهواره ها استفاده کنند؟

امیر عبداللهیان از دفتر تسنیم
 در اصفهان بازدید کرد

روزنامه سوئیسی بررسی کرد: 

چرا ایرانی ها روسیه را بی معرفت 
می دانند؟

کناره گیری از عالم سیاست با استعفا؛

 نخست وزیر ضدایرانی کانادا 
برای همیشه رفت

سردار فضلی:

موشک های ما مرزهای امنیتی 
کشور را فراتر برده است

 واکنش امام جمعه ایالم 
به سخنان آیت ا... علم الهدی

پیشنهاد سردبیر: 
چرا ایرانی ها روسیه را بی معرفت می دانند؟

 ســید محمد غرضی معتقد اســت حســن روحانی هیچ 
نگرانی ای برای انتخابات سال آینده ندارد و حتما در رأس 
دولت دوازدهم قرار خواهد داشــت. وی اظهار داشت: این 
روزها شنیده می شود، گروهی در تالش هستند تا روحانی 
رییس جمهور یک دوره ای باشد و به زعم خود او نمی تواند 
رأی های خود در ســه ســال پیش را تکرار کند.این فعال 
سیاســی در ادامه بیان کرد: این ذهنیت در حالی اســت 
که عقل سلیم انســان را به این نتیجه معلوم می رساند که 
هیچ فردی، چــه اصولگرا و چه اصالح طلــب یارای رقابت 
با رییس دولت یازدهم را نخواهد داشــت.غرضی افزود:به 
هر حال باید اذعان داشــت کارنامه دولــت جاری با وجود 
نقاط ضعف متعدد، به راحتی قابل دفاع اســت و به همین 
دلیل روحانی خودش هم مــی داند که برای انتخاب مجدد 
کمترین دردسری را تجربه نخواهد کرد.این فعال سیاسی 
در ادامه اظهاراتــش تاکید کرد که تیــر مخالفان روحانی 
قطعا به سنگ خواهد خورد و دولت یازدهم در دوازدهمین 
دوره قوه مجریه تکــرار می شــود.غرضی در پایان همه را 
 به خویشــتنداری دعوت کرد ، گفت: اگر قرار باشد در این 
ماه های آتی فکر و ذکــر همه حضور در انتخابات باشــد، 
 قطع به یقین کارهای کشور روی زمین خواهد ماند که این 

می تواند خسارت شدیدی را به منافع ملی بزند.

وزیر اطالعات با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته برای 
عدم پیوســتن به گروه های تروریســتی گفت: بیش از 
۱۵00 جــوان ایرانی که قصد پیوســتن بــه داعش را 
داشتند شناسایی شــدند و از پیوســتن آنها به داعش 
ســید محمود  حجت االســالم  کردیــم.  جلوگیــری 
علوی، با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راســتای 
عدم پیوســتن به گروه های تروریســتی افزود: وزارت 
اطالعــات هنگامی که مشــاهده کند برخــی افراد در 
حال جــذب گروه های تروریســتی هســتند پیش از 
آنکه جذب شــوند و مشــاهده شــود که نشــانه های 
ملحق شدن آنها وجود دارد به سویشــان رفته و آنها را 
متوجه مســیر اشتباه شــان می کند.وی با بیــان اینکه 
بایــد جوانــان را از پیوســتن بــه جریان تروریســتی 
داعش برحــذر داریم، گفــت: بیــش از ۱۵00 جوانی 
که قصد پیوســتن بــه داعش را داشــتند شناســایی 
 شــدند و گاهی در قالب بازداشــت آنها را فراخواندیم و

 بر اساس موضع قرآن و رسول اکرم)ص( با آنها صحبت 
کردیم و از پیوســتن آنها به داعش جلوگیری نمودیم.

وزیر اطالعــات بیان کرد: امام علــی)ع( فرمودند ارزش 
پیشگیری، بهتر از درمان است و انسانی  را که راه اشتباه 

می رود پیش از آنکه منحرف شود باید نجات دهیم.

غرضی: 

روحانی پیروزدولت دوازدهم 
است

وزیر اطالعات:

 از پیوستن ۱۵۰۰ ایرانی 
به داعش جلوگیری کردیم

انتخابات

در حاشیه 

وزارت اطالعات دیدگاه
آیت ا... غروی: 

جلیلی برای مدیریت کالن 
مناسب نیست

علی یونسی:

مدافع سرسخت استفاده 
روسیه از نوژه همدان هستم

آیت ا... سیدمحمد غروی می گوید که بزرگان کشور، سعید 
جلیلی را برای مذاکرات مناســب نمی دانند.استاد حوزه و 
 دانشــگاه، در پاســخ به پرسشــی در مورد اظهارات اخیر 
ســعید جلیلی علیه دولت گفــت: هنوز ما بــرآورد کاملی 
از شــخصیت این آقا نداریم، نه تنها من بلکه خیلی از افراد 
چنین برداشــتی دارند. بنابر گفته بعضی از بزرگان، ایشان 
در حدی نیست که بتواند مدیریت کالن را در سطح کشور 
داشته باشد و مدیریت کند. عضو جامعه مدرسین در ادامه 
افزود: بــا اینکه آقای ســعید جلیلی از دانــش آموختگان 
دانشگاه امام صادق)ع( اســت ولی مرحوم آیت ا... مهدوی 
کنی اصال معتقد نبود که آقای جلیلــی می تواند مدیریتی 
در سطح کالن در حد ریاســت جمهوری را عهده دار شود؛ 
بنابراین همان موقع  جامعه روحانیت مبارز نظرش معطوف 
به آقای جلیلی نبود.حجت الســالم غــروی تصریح کرد: 
من شــناخت چندانی از آقای جلیلی ندارم ولی کسانی که 
از ایشان شناخت داشــتند اعتقادشان این است که در عین 
حالی که آدم متدین و خوب و ســالمی است ولی در اینکه 
بتواند مدیریت کالن را در سطح مملکت داشته باشد جای 

تردید دارد.  

دســتیار ویژه رییس جمهور گفت: من مدافع سرسخت این 
نوع همکاری و استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان هستم 
و اطمینان دارم، حرکت، حرکتی درست و صحیح بوده است.

حجت االسالم والمسلمین علی یونسی اظهار کرد: سیاست 
منطقه ای هر کشوری ناشــی از منافعی است که آن کشور 
از آن برخوردار بوده و به دنبال به دســت آوردن و تامین آن 
اســت. همانند تکلیف ذاتی هر دولتی، جمهوری اســالمی 
ایران نیز در منطقه مدافع منافع ملی و فراملی خودش است. 
تکلیف اصلی و ذاتی  دولت جمهوری اســالمی این اســت 
که از منافع ملــت دفاع کند، از حاکمیــت و تمامیت ارضی 
 خود دفاع کنــد، از امنیت ملی خود دفاع کنــد و البته همه

  اینهــا در فهرســت منافــع هر کشــور و دولتــی تعریف 
 می شــود. وی افزود:  امنیــت ملی جزو منافع ملی اســت. 
منافع ملی تنها در چارچوب مرزها تعریف و خالصه نمی شود 
 بلکه منافع ملــی در ارتباط بــا کشــورهای پیرامونی نیز 
 مورد توجه قرار می گیرد. کشــورها منافــع متقابل دارند. 
هیچ کشوری نیست که منافع خود را تنها در کشور خودش 
تعریف کند و بدون مالحظه همســایگان و یا کشــور دیگر 

بتواند از منافعش دفاع کند.

واکنش

عکس روزیادداشت

اخبار

به گزارش »انتخــاب«، این تحوالت تاثیــر عمده ای در 
سراسر منطقه خواهد داشــت و امنیت هم پیمان آمریکا 
یعنی اسراییل را به شدت به خطر خواهد انداخت. در حال 
حاضر اســراییل ســعی در تحکیم روابط خود با روسیه و 
ترکیــه دارد. در ادامه »فرانت پیج« به بررســی تحوالت 

چند هفته اخیر در منطقه پرداخته است:
روسیه - ترکیه

به نظر می رسد ســازمان های اطالعاتی روسیه در مطلع 
ســاختن اردوغان از وقوع کودتا تاثیر بســزایی داشته اند 
و دقایقی قبل از آن که نقشــه کودتاگران برای دســتگیر 
کردن اردوغان اجرایی شود از طریق لینک های اطالعاتی 
خود به وی اطالع داده اند و اردوغان موفق به فرار از هتل 
محل اقامت خود شده اســت.پس از تصفیه و پاک سازی 
ارتش و دولت ترکیه از افراد مشکوک، اولین سفر خارجی 
اردوغان به روســیه بود کــه در ۸ اوت صــورت گرفت و 
اردوغان از پوتین برای کمک به ترکیه تشکر کرد و گفت: 
محور دوستی آنکارا- مسکو ترمیم خواهد شد.دو روز بعد 
وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد که تعامالت نظامی ترکیه با 
روســیه افزایش خواهد یافت. وی اعالم کرد ترکیه تنها 
کشــور عضو ناتو بود که در تحریم روســیه و مناقشات بر 
ســر منطقه کریمه و اوکراین با ســایر اعضای ناتو علیه 

روســیه همراهی نکرد.اردوغان کودتای اخیر را زیر ســر 
فتح ا... گولن مخالف خود می داند. حضور فتح ا... گولن در 
پنسیلوانیا در ایاالت متحده و درخواست ترکیه از آمریکا 
برای استرداد وی نیز موجب ایجاد تنش در روابط ترکیه 
و آمریکا شده اســت. درصورتی که ترکیه پس از ۶0 سال 
از ناتو خارج شــود، بهترین جایگزین برای همکاری های 

نظامی ترکیه روسیه خواهد بود.
روسیه - ایران

همزمان با گرم شــدن رابطه ترکیه و روسیه، روابط میان 
ایران و روسیه نیز در حال بهبود اســت. دو کشور ایران و 
روسیه ســابقه ای طوالنی و اغلب پرتنش در روابط خود 
داشته اند.در طول جنگ جهانی دوم، شوروی این فرصت 
را به دست آورد تا با دامن زدن به یک کودتای کمونیستی 
در آذربایجان ایران در ســال ۱۹۴۸ مقدمات جدا شدن 
این بخش از ایــران را فراهم کند اما بــا تهدید ترومن به 
استفاده از سالح های هســته ای، نیروهای شوروی خاک 
ایران را تخلیه کردند. در سال ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی 
قراردادی منعقد شــد که امتیازاتی برای هر دو طرف در 
پی داشــت؛ همچنین شــامل یک پیمان دفاعی متقابل 
بود. در ســال های اخیر روابط ایران و روســیه تحوالت 
بسیاری را به خود دیده اســت. ایران و روسیه با همراهی 

بانک های روسی برای فرار ایران از تحریم های بین المللی 
و فروش نفت ایران، همکاری های گســترده ای داشته اند.

هفته گذشته، شــبح پیمان دفاعی ۱۹۲۱ به طور ناگهانی 
زنده شد. روسیه و ایران اعالم کردند که یک توافق جدید 
نظامی منعقد کرده اند که به جنگنده های روســیه اجازه 
استفاده از پایگاه هوایی نوژه در غرب ایران برای حمله به 
شورشیان ســوریه را می دهد.این اولین بار است که ایران 
اجازه داده یک قدرت خارجی از خاک خود  به عنوان یک 
پایگاه برای عملیات نظامی تهاجمی علیه یک کشور دیگر 
در منطقه استفاده کند. رسانه های روسی گزارش کرده اند 
که آمریکایی ها پیش ازاین با بهره گیری از سیســتم های 
جاسوســی و نظامی خود، قبل از حملــه بمب افکن های 
روسی، به شورشــیان سوریه هشــدار می داد تا آن محل 
را ترک کننــد و بدین ترتیب موجب کمتر شــدن تلفات 
ناشی از حمالت جنگنده های روسی می شد؛ اما با استقرار 
جنگنده های روســی در ایران و کاهــش زمان حمالت 
آنها به میزان ۶0 درصد، هشــدارهای آمریکایی ها تاثیر 
کمتــری در کاهش تلفــات هم پیمانان خود در ســوریه 

داشته است.
ایران - عراق

هفته گذشته ســرهنگ کریس گارور، سخنگوی نظامی 
ایاالت متحده، اعالم کــرد که ایران اکنــون یک نیروی 
نظامی متشــکل از ۱00/000 مبارز مســلح در عراق را 
ســازمان دهی و کنترل می کند. ایاالت متحده موافق این 
حضور نظامی گســترده ایران در عراق بوده است؛ چراکه 
با عنوان مبارزه با داعش صورت گرفته، اما اکنون ایران با 
این نیروی عظیم و سازمان یافته قادر به اعمال کنترل بر 

عراق نیز هست.
 در همیــن حــال، دولــت روســیه در ده ســال اخیر،

 ۶۵0 میلیارد دالر برای برنامه گســترده نوسازی ارتش 
هزینه کرده اســت که پوتین در دسامبر ۲0۱0 ابالغ کرد 
که این طرح شامل هشت زیردریایی هسته ای، ۶00 جت 
جنگنده جدید، ۱000 هلیکوپتــر و همچنین تانک های 
جدید و دیگر تجهیزات زمینی بوده است. بسیاری از این 
تجهیزات جدید با ترکیب فن آوری های پیشرفته نظامی، 
ســالح های جدید و قدرتمندتری را برای ارتش روســیه 
فراهم آورده اســت.مقامات اطالعاتــی ایاالت متحده از 
ساخت ده ها پناهگاه هســته ای زیرزمینی در مسکو و در 
سراسر روســیه به منظور مقابله با حمالت اتمی احتمالی 
خبر داده انــد. فرمانده نظامــی ایاالت متحــده در اروپا 
می گوید روســیه در حال تغییر سیستم دفاعی خود برای 

مقابله با حمالت هسته ای است.
به نظر می رسد که آمریکا منطقه را رها کرده و در آینده ای 
نزدیک کنترل کامل آن به دست روســیه ترکیه و ایران 
خواهد افتاد. در این میان عربســتان سعودی در اقدامی 
ناشــی از رها کردن منطقه توســط آمریکا، بــه منظور 
 مقابله با ایران به ســمت و سوی تولید ســالح هسته ای 

می رود.

این اولین بار است 
که ایران اجازه داده 
یک قدرت خارجی 

از خاک خود  
به عنوان یک پایگاه 

برای عملیات 
نظامی تهاجمی 
علیه یک کشور 
دیگر در منطقه 

استفاده کند

بین الملل

یک سیاستمدار تندروی هلندی گفت: در صورت پیروزی 
حزبش در انتخابات آینده این کشــور، تصمیماتی را علیه 
مســلمانان اتخاذ می کند.به نقل از پــرس تی وی، گیرت 
ویلدر، رهبر حزب افراطی راســت گرای هلند، که به خاطر 
داشتن مواضع اسالم ستیزانه معروف است، روز پنجشنبه 
)چهار شــهریور( در صفحه توئیتر خود در اعالم بخشــی 
از بیانیه تبلیغاتی »حزب آزادی« هلنــد در انتخابات آتی 
پارلمانی این کشــور،  نوشت: » همه مســاجد و مدارس 
 اســالمی تعطیل و قــرآن ممنــوع خواهد شــد.«حزب 
راست گرای هلند، که در نظرســنجی های صورت گرفته 
برای انتخابات ماه مارس سال آینده پارلمان هلند پیشتاز 
بوده اســت، می گویــد با اقداماتــی چون بســتن مرزها، 
تعطیلی مراکز پناهجویی، منع ورود مهاجر از کشــورهای 
اسالمی و جلوگیری از حجاب زنان، با هر گونه آثار و نشانه 

اسالمی در این کشور مقابله خواهد کرد.
حزب ویلــدرز کــه مواضعی افراطــی در قبال اســالم و 
مســلمانان دارد از حامیان و مبلغان اصلی سیاســت های 
 اصالحات ضــد مهاجرتی در سراســر اروپا بــه ویژه هلند 

به شمار می آید .

در آستانه عملیات موصل؛ الظواهری اهل سنت عراق را به 
ایستادن مقابل ارتش فراخواند. رهبر القاعده ضمن انتقاد 
از ابوبکر بغدادی از اهل ســنت عراق خواســت در مقابل 
ارتش عراق و نیروهای داوطلب مردمی و تســلط آنها بر 

شهرها تسلیم نشوند.
 ایمن الظواهــری، رهبر القاعده از ابوبکــر بغدادی، رهبر 
داعش به دلیل ریختــن خون افراد انتقــاد کرد و مدعی 
شــد:  »رهبر داعش به دســت ایران و دولت عراق برای 
 »کشــتار اهل تســنن« بهانه داده اســت.« وی گفت: 
»اهل ســنت عراق نباید بــه محض افتادن شــهرها در 
دست »ارتش صفوی شــیعه« تسلیم شــوند بلکه باید 
خود را بــرای جنگ های چریکی طوالنی مــدت آماده و 
خود را بازســازی کنند تا اشغال »صفوی صلیبی« جدید 
را در مناطقشان شکســت بدهند همانطور که قبال آن را 
شکست دادند.« الظواهری از »قهرمانان و مبارزان شام« 
خواســت به »برادرانشــان در عراق« کمک کنند.وی با 
بیان اینکه »جنگ آنها یکی است«، گفت: »شام به عراق 
 کمک کرد و عراق نیز عمق شام است و باید مقابل ائتالف 

»صلیبی صفوی«  ایستاد.«

سیاستمدار اسالم ستیز هلندی: 

مساجد را تعطیل و قرآن 
خواندن را ممنوع می کنیم!

ایمن الظواهری فراخوان داد

تحلیل نشریه »فرانت پیج« از اتفاقات چند هفته گذشته منطقه؛

خاورمیانه و این سه نفر ...

محمدرضا باهنر ، دبیرکل جبهه پیروان رهبری در پاســخ به این سوال که به عملکرد 
دولت چه نمره ای مــی دهید، گفــت: ۲0 نمی دهم؛ ۱۶ می دهــم. البته خیلی نمره 
خوبی اســت. یک نکته دیگر بگویم از موفقیت های دولــت روحانی؛برخی معتقدند 
مذاکره کنندگان ما اوایل انقالب در جریان مذاکرات الهه سر قطعنامه ۵۹۸ و دعوایی 
که با آمریکا داشــتیم، خیانت کردند. بنده این اعتقاد را ندارم؛ واقعا مذاکرات حقوقی 
بین المللی را بلد نبودند وکاله سرمان رفت. تا قبل از برجام تصور عمومی آنها این بود 
که ما آدم های قدرتمند مذاکره کننده نداریم تا بتواننــد از همه ظرفیت بهره بگیرند. 
دولت روحانی در مذاکرات هســته ای و برجام ثابت کرد داریم و می توانیم و خوب هم 
می توانیم. این از آن مدال هایی اســت که باید به دولت روحانی بدهیم. تکرار می کنم 

سرداران دیپلماسی کشور صددرصد نبردند؛ چیزهایی هم واگذار کردند.

رییس حوزه هنری خراســان رضوی با تاکید بر اینکه آیــت ا... علم الهدی بارها عدم 
مخالفت خود با موسیقی را اعالم کرده است گفت: علت مخالف وی با برگزاری کنسرت 
در مشــهد رعایت حفظ حریم امام رضا)ع( و جلوگیری از اختــالط زن و مرد در این 
برنامه هاست. سید جواد رفائی در خصوص اظهارنظرهای متفاوت و بعضا مخالف نظر 
نماینده ولی فقیه درباره عدم برگزاری کنســرت در مشــهد گفت: آیت ا... علم الهدی 
بارها در سخنان خود عدم مخالفتشان را با موسیقی اعالم کردند و علت عدم برگزاری 
کنسرت در مشهد را رعایت حفظ حریم امام رضا)ع( در این شهر و جلوگیری از اختالط 
زن و مرد در ایــن برنامه ها عنوان نمودند که کامال منطقی و بجاســت.وی اضافه کرد: 
جلوگیری از اختالط زن و مرد موضوعی است که در اسالم نیز به آن اشاره  شده و از نظر 

اسالم این امر به  هیچ  عنوان صحیح نیست .

یک کارشــناس روس در تحلیلی از وضعیت شــرکای نظامی روسیه در سوریه 
مدعی شده است که این کشــور در سوریه تنهاســت و هیچ متحد واقعی ندارد.  
یوگنی بن در تحلیلی برای پایگاه اطالع رسانی fapnews.ru دو مثال بارز این 
مســئله را ایران و ترکیه عنوان کرد و گفت که روســیه نمی تواند به هیچ یک از 
این دو کشــور به عنوان یک متحد واقعی نگاه کند. این کارشــناس روس گفت: 
سرگذشــت پایگاه هوایی همدان در ایران گویای همین امر است. در آغاز پایگاه 
را در اختیار روســیه قرار دادند و ســپس تهران تصمیم خود را تغییر داد. چنین 
تصمیم نامشــخصی یاد آور روابط روســیه با ترکیه طی چند ســال اخیر است. 
وضعیت نسبت به اسراییل که جریان سیاســی مخفی معینی نیز در آنجا وجود 

دارد هم اوضاع به همین شکل است. 

 اول پایگاه را دادند، بعد پس گرفتندآیت ا... علم الهدی با موسیقی مخالف نیستبه دولت نمره ۱6 می دهم!

فرانت پیج مگزین نوشت: پس از شکست کودتای ترکیه تغییرات مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوسته که به نظر 
می رسد واشنگتن نسبت به این تغییرات بی توجه بوده است. ترکیه و ایران در حال حرکت به سمت روسیه هستند. 
روسیه در حال افزایش توان نظامی و قدرت استراتژیک خود است که همه اینها درنهایت به ضرر ایاالت متحده و 

متحدان آن خواهد بود.
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بازار

يادداشت ويژه

کدامريیسجمهور
پرايدرابهايرانآورد؟

قیمتانواع
قهوهسازدربازار

پیشنهادسردبیر:
کدامريیسجمهورپرايدرابهايرانآورد؟

خاطرات هاشمی رفسنجانی به واسطه ریاست جمهوری هشت 
ســاله وی و مناصب دیگرش، حاوی نکات مهــم و قابل توجهی 
است که می تواند برای تبیین و آگاهی افکار عمومی مفید باشد. 
یکی از نکات خاطرات سال 72، توجه هاشمی به خودرویی است 
که در زمان حاضر، منتقــدان جــدی  دارد، خودرویی که جان 

بسیاری از مردم ایران را به خطر انداخته است.
چهارشنبه3شهريور1372:

»ســاعت هشــت صبح به کارخانه خودرو سازی ســایپا رفتم. 
آقای هادی نژاد حســینیان وزیر صنایع ســنگین و مدیر عامل، 
توضیحات دادند. مخصوصا در مــورد دو اتومبیل کوچک جدید 
صبا و نســیم پراید که با تکنولوژی شــرکت کیا کره جنوبی با 
50 درصد تولید داخلی ساخته اند. با ســوخت 3/6 لیتر در صد 

کیلومتر. ماشین خوب و ارزانی است...«
سهشنبه23شهريور1372:

»رییس شرکت کیا از کره جنوبی آمد. درباره خودروهای ساخت 
شرکت اش که پراید است و در ایران هم به نام نسیم و صبا مونتاژ 
می شود توضیح داد... ده دستگاه آمبوالنس به ایران هدیه کرد و 
گفت ســیصد نفر نیروی کار متخصص برای ما تربیت می کنند؛ 

با آنها گرم گرفتیم.«

BISHEL BL-CM-004-بیشل

150،
000

تومان

BISHEL BL-CM-001-بیشل

62،0
00

تومان

Moulinex FG110510-مولینکس

180،
000

تومان

استاندار اصفهان گفت: اگر اجرای طرح احیای زاینده رود و 
پروژه بهشــت آباد به اصفهان واگذار شود از همین فردا کار 

را با منابع مالی استان آغاز می کنیم.
رسول زرگرپور در نشســت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با نخبگان، تشــکل های مردم نهاد و اقشار تخصصی 
اســتان اصفهان کــه در تاالر شــهید دادمــان اداره راه و 
 شهرســازی اســتان اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: از

20 سال گذشــته تاکنون تمامی مدیران این استان سعی 
در نشان دادن هرچه بهتر آمارهایشــان دارند و آمار منفی 
را اعالم نمی کنند؛ به همین دلیل آمار ارایه شده با واقعیت 

تفاوت دارد و اصفهان استانی برخوردار تلقی می شود.
وی ادامه داد: این آمارها با واقعیت همخوانی نداشته و یکی 
از دالیلی که اصفهان اســتانی برخوردار محسوب می شود، 
عملکرد اشــتباه مدیــران در ارایه آمارهاســت؛ بنابراین 
مدیران باید عــادت کنند که آمار واقعــی و صحیح را ارایه 
دهند، تا واقعیت ها مشخص شــود؛ هر چند که خوشایند 

برخی مسئوالن رده باال نباشد.
زرگرپور ابراز کرد: اســتان اصفهان ظرفیت حل مشکالت 
اســتانی را دارد، اما جایی کــه تصمیمات بــه تهران گیر 

 می کند، متوقف می شــود، بــه همین دلیل ســرعت کار
کند می گردد.

استاندار اصفهان خاطر نشــان کرد: دو جلسه شورای عالی 
آب برای احیای زاینده رود برگزار شــده است، اما نمی دانم 
چرا طرح بهشــت آباد بعد از 3 ســال که همه بر آن صحه 
گذاشــتند و چهار اســتاندار بر آن تاکید کردنــد، اجرایی 
نمی شــود؛ این را به ما واگذار کنید تا از همین فردا اجرای 
آن را آغــاز کنیم و نیاز بــه بودجه هم نداریــم و خودمان 

بودجه آن را تامین می کنیم.
وی اظهار کرد: ما آماده هســتیم تا اختیارات به ما واگذار 

شــود تا به کمک اســتان های همجوار کــه اکنون 
ارتباط خوبی نیز برقرار شده است، ظرف چند سال 

آینده زاینده رود را احیا کنیم و در این راه نیز نیازی به بودجه 
دولتی نداریم.  مدیر ارشد اســتان افزود: دو طرح بهشت آباد 

و احیای زاینــده رود در 
عالی  شورای  راستای 
آب است و اگر اختیار 
به مــا داده شــود، 
اقدامات  تا  آماده ایم 
مربوطــه را در ایــن 

انجــام  راســتا 
دهیم.

استانداراصفهان:

طرحاحیایزايندهرود
بهاصفهانواگذارشود

مدت هاست که خرید مســکن تبدیل به رویایی دست نیافتنی 
شده است.  یکی از راهکارهای ارائه شــده از سوی دولت یازدهم 
برای خانه دار کردن مردم، افزایش سقف تسهیالت مسکن بوده 
است؛ نیمه دوم ســال 1392 بود که وام مسکن از20 میلیون به 
35 میلیون تومان افزایش یافت و سال گذشته بود که سقف این 
وام به 80 میلیون تومان رسید؛ البته این برنامه از همان ابتدا مورد 
انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. به عقیده این کارشناسان 
تسهیالت تعیین شده برای خرید مسکن، مناسب اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه نیســت؛ زیرا که اقساط تعیین شــده برای این 
تسهیالت بسیار باالتر از حقوق دریافتی آنهاست و به هیچ وجه از 
عهده پرداخت آن بر نمی آیند. از سوی دیگر خرید اوراق مسکن 
به یکی از دغدغه های متقاضیان وام مســکن تبدیل شده، چون 
افرادی که سپرده در بانک مسکن ندارند و برای گرفتن تسهیالت 
مسکن نیز عجله دارند، باید اوراق مسکن تهیه کنند. این در حالی 
اســت که مبلغ قابل توجهی از وام مســکن صرف خرید همین 
 اوراق خواهد شــد و آن پولی که برای خرید مسکن دستشان را

می گیرد، بسیار کمتر از 80 میلیون تومان می شود.
اوراقمسکنگرانشد

به تازگی اما قیمت ایــن اوراق افزایش یافته و بــه ازای هر برگه 
از حدود 77 هــزار تومان به حــدود 100 هزار تومان رســیده 
اســت. به عبارتی متقاضیان باید 20 درصد از مبلغ تسهیالت را 
همان ابتدای کار صرف خرید اوراق کنند)!(  پویا 26 ســاله است 
و تصمیم داشــت که خانه کوچکی را بخرد؛ اما متاسفانه بعد از 
مراجعه به بانک مسکن متوجه شد که مبلغ زیادی از وام مسکن، 

صرف خرید اوراق می شود، به همین دلیل پول کافی برای خرید 
خانه ای که انتخاب کرده بود را نــدارد. او در این رابطه می گوید: 
وقتی که به بانک مراجعه کردم، گفتنــد 16 میلیون تومان برای 
خرید اوراق مسکن الزم اســت. از طرفی من باید تمام پول هایم 
را به فروشــنده خانه بدهم و از او مهلت بگیرم تا وام مســکن به 
حسابم واریز شود؛ اما با این شــرایط نمی دانم 16 میلیون تومان 

را از کجا بیاورم؟
مسئوالندولتمیگويندگرانشدناوراقمسکن

بهماربطیندارد!
 به تازگی حجت ا... عبدالملکی در یادداشتی نوشته است: وقتی 
از مسئوالن دولت ســوال می شــود که چرا قیمت خرید اوراق 
پانصد هزار تومانی وام مسکن باید بیش از 100 هزار تومان باشد 
)که با احتســاب ســود اصلی وام با حدود 17 درصد سرجمعش 
 برای مصــرف کننــده وام در می آیــد بین 30 تــا 35 درصد!(
  می گویند به ما ربطــی ندارد)!( این اوراق در فرابورس منتشــر

 می شود و قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین می کند!
ابراهیم رزاقی کارشــناس اقتصادی در پاســخ به این سوال که 
بهترین راه حل برای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط کشور 
چیســت؟ می گوید: همانطور که تصویب شــده بود از هر کسی 
که بیش از یک خانه دارد مالیات بگیرنــد. همچنین برای کرایه 
خانه، مالیات بازدارنده و تصاعدی و هنگام خرید و فروش مسکن 
مالیات برای ما به تفاوت نرخ تورم در نظر گرفته شــود. از این رو 
راه دالالنی که مسکن را برای سوددهی خرید و فروش می کنند، 

بسته خواهد شد.

مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: در راستای برنامه 
اقتصاد مقاومتی با راه اندازی ســامانه جامع امور گمرکی 

درآمد گمرک اصفهان 32 در صد افزایش یافت.
اسدا... احمدي ونهري با اشاره به اینکه در 5 ماهه نخست 
امسال، تشــریفات گمرکي تعداد 7610بســته ورودي 
 و خروجــي از گمــرک امانات پســتی بــه ارزش بالغ بر

 20 میلیارد ریال  انجام شــده اســت، اظهار داشت: این 
میزان از حیث تعداد، نسبت به ســال قبل   25 درصد و از 

لحاظ ارزش 16 درصد افزایش داشته است.
وي خاطرنشــان کرد: گمرک فرودگاه شــهید بهشــتی 
اصفهان با فعالیت به صورت 24 ســاعته ، طی این مدت، 
تشریفات امور مسافری بالغ بر 205 هزار نفر مسافر ورودی 
و خروجی را انجام داده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل  29  درصدافزایش  داشــته اســت .مدیرکل گمرک 
اصفهان بیان داشــت: طی این مدت واحد قضایی گمرک 
اصفهان،  456 فقــره پرونده مظنون به قاچــاق کاال و به 
ارزش 181 میلیارد و 39 میلیون ریال رسیدگی کرده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، 8 درصد 

افزایش و از حیث ارزش 22 درصد رشد داشته است .
به گفته وی در 5 ماهه 1395 گمرکات اســتان اصفهان 
با داشــتن پنج گمرک تابعه فعــال و11 انبار اختصاصی، 
تشــریفات صادرات 622 هزار تن و به ارزش 328 میلیون 
و 315 هزار دالر انجام داده که در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزن 6 درصد و از حیث ارزش25  درصد 

کاهش داشته است.احمدی ونهری عمده ترین کاالهاي 
صادراتــي از گمــرک اصفهــان را، آهــن آالت و فوالد و 
مصنوعات آن با 33 درصد، مواد پتروشیمي با 22 درصد، 
فرش با 12 درصد  و محصوالت لبنی با 5 درصد و ســایر 
کاالها را 28 درصد بر شمرد  و افزود: مهم ترین کشورهاي 
مقصد کاالهاي صادراتي گمرک اصفهــان، عراق با 121 
میلیون دالر و37 درصد ســهم ازکل صادرات، افغانستان 
با 74 میلیون دالر  و23 درصد، پاکســتان با 42 میلیون 
 دالر و 17 درصــد  و ترکمنســتان با 24 میلیــون دالر و

 8 درصد  است.  وی گفت: طی این مدت صادرات از طریق 
گمرک اصفهان به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، 
ترکمنســتان و امارات به ترتیــب 37 ،34،13 ،22 و 15 
درصد کاهش یافته اســت . مدیرکل گمرک اصفهان در 
ادامه در خصوص صادرات به کشــور  ترکیه، بیان داشت: 
در پنج ماهه نخست امســال صادرات از طریق گمرکات 
استان اصفهان به کشور ترکیه  به ارزش بالغ بر 13 میلیون 
دالر و بــه وزن 7 هزار و 830 تــن بوده که در مقایســه 
 با مدت مشــابه از لحاظ ارزش 47 درصــد و از حیث وزن

 133 درصد رشد داشــته مهم ترین کاالهای صادراتی به 
این کشور، مس و مصنوعات مسی، محصوالت شیمی آلی 
و مصنوعات چدنی بوده است.احمدی ونهری افزود: عمده 
ترین کشــورهاي صادر کننده به مقصد گمرک اصفهان 
 چین با 23 درصد، ایتالیا با 16 درصد آلمان با 12 درصد، 

کره جنوبي با 9 درصد بوده اند.

2۰درصدواممسکن،صرفخريداوراقمیشود!

وقتی خانه دار شدن یک رویاست
مديرکلگمرکاصفهانخبرداد:

افزایش 32 درصدی درآمد گمرک

عمدهترين
کشورهايصادر
کنندهبهمقصد
گمرکاصفهان
چینبا23درصد،
ايتالیابا16درصد
آلمانبا12درصد،
کرهجنوبيبا
9درصدبودهاند

خريداوراقمسکن
بهيکیاز
دغدغههای
متقاضیانوام
مسکنتبديل
شده؛زيراافرادی
کهسپردهدربانک
مسکنندارندوبرای
گرفتنتسهیالت
مسکننیزعجله
دارند،بايداوراق
مسکنتهیهکنند

مدیــرکل مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شــرکت مهندســی آبفا کشــور 
گفت: در بررســی طرح های تحقیقاتی آبفا اصفهان، صرفه اقتصادی، هدر ندادن 
سرمایه و از ســویی هزینه کردن در طرح هایی که بازخورد مناسبی ندارد در این 
پروژه ها به خوبی نمود می کند و این یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اســت. 
مرتضی مجتهدی در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات آبفا استان اصفهان، با بیان 
این مطلب اظهار داشــت : از طرح و پروژه های تحقیقاتی که در دســتور کار آبفا 
اســتان اصفهان قرار گرفته بسیار خرســندیم؛ چراکه کمیته راهبردی تحقیقات 
آبفا اصفهان با انگیــزه باال تمام توان خود را در جهت بهره گیری هرچه بیشــتر از 
دانش موجود در دانشگاه به کار برده و توانســته از مجموعه دانشگاهی در سطوح 
مختلف در صنعت اســتفاده کند.وی با بیان اینکه مدیرعامل شــرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور بر ارائه تحقیقات کاربردی تاکید دارند، تصریح کرد: تاکید 
 این مقام مســئول بر انجام تحقیقات کاربردی در صنعت اســت و بر این اساس از 
کمیته های راهبردی تحقیقات خواسته می شــود طرح هایی در دستور کار قرار 
دهند که کاربردی باشد و بتوان از آنها جهت تسریع و ارتقای فعالیت آبفا استفاده 
کرد.مشاور مدیرعامل شرکت مهندســی آبفا کشور با اشاره به تحقیقات کاربردی 
که در دســتور کار کمیته راهبردی تحقیقات آبفا اصفهان قرار گرفت بیان داشت: 
خوشبختانه با بررســی و ارزیابی صورت گرفته از پروژه های تحقیقاتی آبفا استان 
اصفهان این نتیجه حاصل شــد که چنین طرح ها در افزایش بهره وری و ارتقای 
صنعت موثر هستند و انتظار می رود که ارائه چنین طرح ها و پروژه هایی از سوی 

آبفا استان اصفهان استمرار داشته باشد.

در اواخر مردادماه ســال جاری، معــاون نظارت بانک مرکــزی از طرح جدید این 
نهاد در اعطای کارت های اعتباری به مصرف کنندگان رونمایی کرد.بر اســاس این 
طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در ســه گروه برنزی، نقره ای و طالیی با 
اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشــر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور 
برگ خریدهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل وفصل می شود.مدافعان طرح 
مذکور اعتقاد دارند با اجــرای این طرح مراجعات متعدد مــردم در قالب دریافت 
وام های خرد و الزام به ارائه بــرگ خریدهای خرید رفع می شــود و مضافا، تزریق 
اعتبار به سمت تقاضا موجب رفع مشکل نقدینگی و تقویت تقاضای موثر در سطح 
اقتصاد می شود.با این حال برخی نیز نظرات مخالفی داشته و بر موقتی بودن اثرات 
این نوع طرح ها تاکید دارند. در همین رابطه سید رسول رنجبران اظهار کرد: یکی 
از مشکالت حاد در اقتصاد کشــور ما عدم رجوع به تجارب تلخ گذشته و استفاده 

مکرر از طرح های بی نتیجه است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه با اشــاره به طرح خروج از رکود سال 
گذشته افزود: اعطای تسهیالت اعتباری خرد و همگانی، موضوع جدیدی نیست و 
در سال گذشته نیز در قالب اعطای وام 25 میلیونی از منابع بانک مرکزی و به نفع 
خودروسازان عملیاتی شد و توانست مشــکالت کوتاه مدت خودروسازان را رفع  و 
رجوع کند.  این فعال اقتصاد با تاکید بر کوتاه مدت بودن اثرات این سیاست اظهار 
داشت: این دست سیاست ها صرفا ماهیت پوپولیستی داشته و نمی تواند مشکالت 
ساختاری و بلندمدت اقتصاد را رفع کند و تزریق مستقیم نقدینگی برای تحریک 

تقاضا تنها اثرات کوتاه مدت به همراه دارد.

مديرکلمرکزتحقیقاتوخودکفايیصنعتیشرکتمهندسیآبفاکشور:

طرحهایتحقیقاتیآبفااستاناصفهان
درراستایاقتصادمقاومتیاست

عضوهیئتنمايندگاناتاقبازرگانیاصفهان:

کارتاعتباریخريد
تکرارتجارتناموفقگذشتهاست

اتاق بازرگانیخودروآبفا

افزايشقیمتهاادامهمیيابد؟

بازارخودرو
همچناندررکود

این روزها بازار خودرو همچنان بدون مشــتری و کمتر کســی حاضر به خرید 
خودرو صفر یا تعویض خودروی خود اســت. این موضوع باعث شده که صنعت 
خودرو همچنان از رکود خارج نشود و رونق به این بازار بازنگردد.این در شرایطی 
است که در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی از خودروسازان اقدام به افزایش 
قیمت محصوالت خود کردند؛ این امر اگرچه گفته می شود به دنبال مجوز چند 
ماه گذشته شورای رقابت و قانونی بوده، اما با این وجود، به نظر می رسد در رکود 
بازار اثرگذار خواهد بود.در روزهای گذشــته قیمت چهــار محصول تیبا، وانت 
پراید و برلیانس H220 و H230 )صنــدوق دار و هاچ بک( تا حد یک میلیون 
تومان افزایش پیدا کرد و نیز شــنیده شــد قیمت لیفان820 حدود 8 میلیون 
تومان، جک J5 دنده ای 2 میلیون تومان و اتوماتیک 200 هزار تومان گران شده 
است. در این خصوص، نایب رییس اتحادیه صنف اتومبیل داران و فروشندگان 
خودرو گفته اســت: »بازار خودرو همچنان در رکود کامل به سر می برد و فصل 
تابســتان همواره جزو فصل هایی بود که معامالت خودرو رونق می گرفت، اما 
متاسفانه امسال بازار هیچ تکانی نخورده است و یک مقدار خرید و فروش جزئی 

روی خودروهای دست دوم وجود دارد.«
به گفته وی، »به طور قطع کاهش تولید توسط خودروسازان به دلیل تعطیالت 
15 روزه تابســتانی و افزایش قیمت های صورت گرفتــه، روی افزایش قیمت 
برخی خودروها در بازار اثرگذار خواهد بود و این موضوع منجر به رکود بیشتر در 

بازار معامالت می شود.«
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ويژهيادداشت

اخبار

به گــزارش پامــا از اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان 
اردستان، يك متخلف شــكار در اين شهرســتان  دستگير و از 
منزل وي الشــه چهاركل و قوچ وحشي كشف و ضبط مي شود. 
ماموران مبارزه با موادمخدر اردستان، با همكاري ماموران يگان 
حفاظت محيط زيست اين شهرســتان، درپي حكم بازرسي از 
منزل يكي از متخلفان با سابقه شهرستان، الشه چهار كل و قوچ 

وحشي به همراه چهار كله را كشف و ضبط مي كنند.
همچنين اســلحه تك لول كاليبر ۱۲، اســلحه برنو، فشــنگ، 
دوربين چشــمي، باروت و چهارپاره، از ديگر ادوات كشف شده 
از منزل اين متخلف بود. درحال حاضــر پرونده اين متخلف در 
دادسراي اردستان درحال رســيدگي مي باشد و به دليل شكار 
غير مجاز ۴ رأس كل و قوچ وحشــي، درخواست پرداخت مبلغ 

چهارصد ميليون ريال ضرر و زيان از وی شده است.
الزم به ذكر است نامبرده درســال ۱۳۹۲ با يك قبضه سالح ام 
يك )جنگي غير مجاز( توســط ماموران يگان حفاظت اين اداره 

دستگير شده بود.

چند ماهی از انتشــار تصاوير و فيلم های آزار و اذيت حيوانات در فضای 
مجازی می گذرد؛ تصاويری كه در آنها نشانی از انسانيت ديده نمی شود. 
پخش اين گونه تصاوير و فيلم ها باعث شــد تا نبود قانونی برای حمايت 
از اين حيوانات و همچنين مجازاتی مشــخص برای كســانی كه چنين 

رفتارهای غير انسانی دارند، بيش از پيش احساس شود.
انتشار فيلم های شكنجه حيوانات در همان دقايق اوليه، واكنش تند عموم 
كاربران مجازی را به دنبال داشت و آنها خواهان مجازات افرادی شدند كه 
به اين گونه اقدامات دست می زنند؛ ولی چيزی كه در اين بين بيش از هر 
چيز آزار دهنده بود، خأل قانونی برای حمايت از حيوانات است. حاال پس 
از گذشت چند ماه از پخش اين تصاوير، كمپين »يك ميليون امضا برای 
تصويب قانون حمايت از حيوانات« شكل گرفته است؛ قانونی كه خأل آن، 
اين روزها، با مشــاهده اوضاع نامناســب حيوانات بی سرپرست، بيش از 

پيش احساس می شود.
اين كمپين خواستار متوقف شدن آزار حيوانات و تصويب قانون حمايت 
از آنان است و اين روزها با حمايت جمعی از هنرمندان همراه شده است. 
ميالد تفضلی، موســس كمپين »يك ميليون امضا برای تصويب قانون 
حمايت از حيوانات«، در گفت وگو با ايسنا می گويد: كمپين يك ميليون 
امضا برای تصويب قانون حمايت از حيوانات، از اوايل تيرماه امسال آغاز به 
كار كرده است و در ابتدای كار، اين پويش را به مجموعه حمايت از حقوق 

حيوانات معرفی كرده ايم.
او ادامه می دهد: از بخش های حقوقی و رسانه ای، افرادی را با خود همراه 
كرده ايم تا بتوانيم اين پويش را فراگير كنيم كه در پی آن، انجمن حمايت 
از حيوانات ايران حامی كمپيــن ما شــد. وی از ۴0 تراكت اين كمپين 
می گويد و ادامه می دهد: به دليل فرهنگ ســازی مهربانی با حيوانات، از 
تمامی مجموعه های خود خواسته ايم كه ۴0 تراكت با موضوع حمايت از 
حيوانات و فرهنگ سازی در مكان های عمومی پخش كنند تا هم افراد را 
به مهربانی با حيوانات دعوت كنيم و هم از آنها بخواهيم كه به اين كمپين 

پيوسته و از ما حمايت كنند.

انتقال يک توله سیاهگوش
 آسیب ديده، به اداره محیط زيست 

بوئین میاندشت

در شهرستان اردستان؛

دستگیري متخلف شكار
 و كشف الشه چهار كل و قوچ 

وحشي از منزل وی

يک میلیون امضا برای
 حمايت از حیوانات بی سرپرست

پیشنهاد  سردبیر:
تاالب انزلی، میراث طبیعی جهانی است

قاب روز

دانستنی

گردهمايی دوروزه همايــش ملی يوز، همزمــان با چهارم 
و پنجم شــهريور ماه۹۵، به ميزبانی احمدآبــاد بيارجمند 
شاهرود، در حالی برگزار شد كه برای فعاالن محيط زيست، 
كارشناسان، سخنرانان و مســئوالن محيط زيست كشور و 
بومی، خطر انقراض يوزپلنگ آســيايی، محور غالب مباحث 

بود.
فعاالن محيط زيست و اعضای سازمان های مردم نهاد فعال 
در حوزه طبيعت و مشخصا حراســت از يوزپلنگ آسيايی، 
برای دومين بار در زيســتكره توران شاهرود، آفريقای ايران 
و دومين زيســتكره و اكوتون دنيا پس از ســرنگيتی تانزانيا 
گردهم آمدند تــا در همايشــی دو روزه، راه های جلوگيری 

از انقراض اين گونه نادر گربه سان را مورد بحث قرار دهند.
حفظ محیط زيست؛ يكی از اولويت های زندگی 

ايرانیان
روســتای احمدآباد بخش خارتوران بيارجمند شاهرود، اين 
بار نيز مانند ســال گذشــته مملو از جمعيت بود؛ جمعيتی 
 كه نويــد روزهای خــوب را بــرای حفظ محيط زيســت

می دهد؛ چرا كه در ســال های گذشــته اين مقوله در زمره 
اولويت های دورقمی زندگی مردم در ايران حضور داشــت؛ 
اما اين بار محيط زيســت و نگين انگشــتری اش يعنی يوز 
آســيايی، بار ديگر نشــان داد كه دوران لوكس پنداشــتن 

تفكرات محيط زيســتی تمام شــده و امروز، محيط زيست 
اطرافمان در اولويت است.

 ســمن های محيط زيســتی، امــروز خطری را گوشــزد 
كردند كه دوباره از تهديد، به انقراض بدل شده و جانوری را 
نشانه گرفته كه به گفته بســياری از كارشناسان، جمعيتش 
بــه ۶0 قالده هم نمی رســد و خشكســالی، كمبــود غذا، 
كشتار تعمدی و غيرسهوی توســط انسان و ساير درندگان، 
 تصادفات جــاده ای و مرده زايی، باعث شــده تــا رويتش، 

سخت ترين كار محيط زيستی در سال های اخير باشد.
امیدواری برای تكثیر يوز آسیايی

همايش ملی يــوز، امروز ميهمانان ويــژه ای هم دارد. مدير 
پروژه يوز ايران و تنی چند از چهره های تلويزيون وســينما، 
كيلومترها راه را طی كرده اند تا اينجا در روستای دور افتاده 
 احمدآباد خارتــوران، گرد هــم آيند تا حمايت خــود را از

گربه ســانی اعالم كنند كه روزهای ســختی را می گذراند 
 و شــايد اميدواری به روزهــای آينده با اجــرای طرح های

زيست محيطی، اميد تك تكشان باشد.
رييس انجمن يوز ايران، در خالل اين مراســم با اشــاره به 
ضرورت حفاظت از اين گونه نادر حيــات وحش، گفت: يوز 
آسيايی در ســال های اخير به دليل خشكسالی و مهاجرت 
برای يافتن غذا، دچار مشكالتی از قبيل تصادفات جاده ای 

شــده كه اين امر، جمعيت گونه در حال انقراض يوز را تحت 
تاثير قرار داده است.

هومن جوكار، با اشاره به تالش ويژه محيط زيست و فعاالن 
اين حوزه در حفظ و حراســت اين گونه نادر، ابراز داشــت: 
اميدواريم بتوانيم با اقدامات شايســته، از تلفات بيشتر اين 
گونه نادر جلوگيــری كنيم و در مرحله بعد بتوانيم شــاهد 

تكثير اين گونه جانوری باشيم.
يوز، نماد محیط زيست ايران است

رييس پــارک ملــی تــوران نيــز در اين همايــش گفت: 
خوشــبختانه امروز يوزپلنگ به عنوان نمــاد حيات وحش 
در ايران شناخته شده اســت و پارک ملی توران با تعداد۷0 
الی۱00قــالده، مهم ترين خواســتگاه يوزپلنگ آســيايی 

محسوب می شود.
علی اكبــر قربانلــو دربــاره اقدامــات صــورت گرفته در 
 زيســتكره توران بيان داشــت: در چند ســال اخير با نصب 
دوربين هــای تله ای توانســته ايم تصاوير زيبــا و بكری از 
منطقه به ثبت برســانيم و امروز نويدبخش اين خبر هستيم 
 كه با هماهنگی وزارت راه، مســير پرخطر عبور يوز در جاده

شاهرود-عباس آباد به طول تقريبی ۲۵كيلومتر فنس كشی 
می شود و با اين كار اميدواريم در كاهش تلفات اين گونه در 

معرض خطر انقراض، گامی برداريم.
وی افزود: در جشــنواره يوز كه به همت پــارک ملی توران 
و موسســه حيات وحش پارســيان و همكاری بخشــداری 
بيارجمند، اداره كل حفاظت محيط زيســت استان سمنان، 
انجمن های محلی و شــورای اسالمی روســتای احمد آباد 
برگزار شــد، اميدواريم اين امــر فرصت مناســبی را برای 
شناخت گردشگری اكوتوريســم در اين منطقه فراهم كند 
و همچنين با معرفی و شناخت يوزپلنگ آسيايی در حفظ و 
پايش مطلوب و به حداقل رساندن تلفات يوز، بتوانيم نقش 

موثری ايفا كنيم.
يوز، حیوان منحصر به فردی است

يك فعال محيط زيســت نيز در اين همايش بيان داشــت: 
اقدامــات خوبی بــرای نجات يــوز از مخاطــرات جاده ای 
 انديشــيده شــده كه نمونه آن در روگذرهای جــاده ای و

فنس كشی راه ها مشاهده می شود؛ اما بايد بدانيم كه برای 
آغاز تمام اين طرح ها، نيازمند مطالعه و شــناخت دقيق از 

اين گونه نادر گربه سان هستيم.
محمدرضا مهاجری درباره ويژگی های يوز بيان داشت: يوز، 
گربه سانی بسيار ترسو با اخالقی منحصر به فرد است كه به 
دليل حمله ساير گربه سانان، بسيار در معرض خطر است و 
به دليل جثه كوچك، همواره مظلوم واقع می شود؛ لذا بايد 
توجه داشــت كه اين موجود محتاط، از گذرگاه های تنگ، 
تاريــك و زيرزمينی مانند تونل های راه آب و... می ترســد؛ 

پس ارائه طرح های زيرگذر برای اين جانور منتفی است.
وی افزود: از ســوی ديگر پنجــه اين حيــوان در برخورد با 
آسفالت ســرد شــب هنگام، غروب يا ســپيده دم، به وی 
احســاس لذت می دهد و اين جانور دوست دارد شكم خود 
را صبحگاهان روی آسفالت قرار دهد تا بدنش را خنك كند 

و هنگام مواجه شــدن با نور اتومبيل، متاســفانه نمی تواند 
حركت خاصی برای جلوگيری از برخــورد با آن انجام دهد؛ 
لذا شــناخت اين موارد به ما كمك می كند تــا با قرار دادن 
سنسورهای هوشــمند، چراغ خطر، تابلوهای هشداردهنده 
و...، از مخاطرات محيطــی برای يوز جلوگيــری كنيم؛ اما 

متاسفانه اين اقدامات تا به حال صورت نگرفته است.
دولت به فكر پروژه يوز باشد

اين فعال محيط زيســت، درباره فشــار مالــی طرح های 
حمايتی از يــوز، گفت: پروژه جهانی يــوز، اعتبارات ارزی و 
دالری ويژه ای داشــت كه متاســفانه بر اثر تحريم ها، اين 
اعتبارات بلوكه شــدند و يوز از اين بازی سياســی ضرر ديد 
و دقيقا از همان زمــان، تلفات يوزهای آســيايی به يكباره 
۱0برابر شــد كه اميدواريم تالش مســئوالن در آزادسازی 

تمام اين پول ها موثر واقع شود.
مهاجری دربــاره گروه های داوطلب حمايــت كننده از يوز 
هم بيان داشــت: امروز مردمی در اين مــكان حضور دارند 
كه داوطلبانه زندگيشــان را وقف يوز كرده اند؛ افرادی مانند 
كوشــكی، نجفی و... كه حتی با خودروی شخصی شبانه روز 
در كنار جاده ها كشيك می دهند تا از يوزها مراقبت كنند؛ 
لذا دولت بايد قدردان اين افراد باشــد و تــا حد امكان برای 

پروژه يوز مبالغ قابل توجهی را كمك رسانی كند.
وی افزود: امروز تكنولوژی تكثير يوز كه امری بسيار سخت 
است، تنها در دســت برخی كشــورها مانند امارات متحده 
عربی است كه ما انتظار داريم اين مهم به زودی در كشور ما 
نيز رواج يابد؛ چرا كه دو يوز به نام های »دلبر« و »كوشكی« 
را قريب به دو سال اســت كه در تهران نگهداری می كنيم و 
هنوز اين جفت صاحب توله نشــده اند؛ البته بايد گفت يوز 
ســخت ترين نوع جفتگيری را دارد و از سوی ديگر باالترين 
آمار مرده زايی گربه سانان را به خود اختصاص داده است؛ اما 

به هرحال بايد كاری كرد.
يوز؛ نیازمند حمايت مردمی

بخشــدار بيارجمند نيز در اين مراسم، با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفته در حفاظــت اين گونه نــادر جانوری، گفت: 
خوشبختانه سازمان های مردم نهاد و فعاالن محيط زيست، 
بيش از مســئوالن، دغدغه انقراض اين گونــه جانوری نادر 
را دارند و اين امر، بــرای ترويج فرهنگ ســازی در حفظ و 
حراســت از گونه های حيوانی در خطــر انقراض، بخصوص 

برای نسل های بعد، بسيار درخور توجه است.
آغاز طرح نگهداری از يوز

 جشــنواره ملی يوز در حالــی به خط پايان رســيد كه آغاز 
طرح هايی مانند مطالعات يوز + ۱0 و خط سير حركتی يوز 
در شرق كشور، ماحصل اين جشنواره ملی دو روزه بودند كه 

درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.
در نهايت بايد گفت يوزهای آسيايی در دوران سختی به سر 
می برند و اگر كاری برايشان صورت نگيرد، دوران سياهی را 
در پيش خواهند داشــت و امكان تكرار شدن خاطرات سال 
سياه۹۴ كه در آن هر دو ماه يكبار خبر تلفات جاده ای يوزها 

به گوش می رسيد، بيش از هر زمانی به ما نزديك است.

در  اختتامیه جشنواره يوزپلنگ ايرانی عنوان شد: 

یوز؛ نمـاد محیط زیست ایــران

اندازه اردک سرســبز تقريبا ۵۷ســانتی متر است. پرنده 
نر، ســر ســبز رنگ و براق، طوق گردنی باريك و سفيد، 
سينه بلوطی رنگ، زير تنه ســفيد، سطح پشتی و شكمی 
خاكستری رنگ، دم سفيد با شــاهپرهای وسطی سياه و 

برگشته و منقاری زرد روشن مايل به قهوه ای دارد.
پرنده ماده، قهوه ای مايل به خاكستری لكه لكه ای است، با 

منقار تقريبا قهوه ای كه اغلب در طرفين نارنجی رنگ می 
باشــد. آينه بالی در هر دو جنس به رنگ بنفش و محدود 

به دو خط سفيد است كه در پرواز به خوبی ديده می شود.
 پاهای ايــن پرنــده نارنجی اســت. پرنده نــر در دوران

توليد مثل، شــبيه ماده ولی پررنگ تر اســت؛ با آينه بالی 
روشن تر، تارک پررنگ تر، سينه خرمايی و منقار زرد رنگ 

مايل به سبز. 
صدای اردک سر سبز 

اردک سر ســبز، معموال پرنده ای ســاكت است؛ اما نر آن 
 »qhab-صدای آرامی دارد كه از بينی و به صورت »غاب
شنيده می شــود و هنگام نمايش جنسی صدای ضعيف و 
كشيده و سوت مانندی شــبيه »پيو-piu« دارد. صدای 

پرنده ماده شبيه »غار غار« شنيده می شود.
زيستگاه اردک سر ســبز: اردک سرســبز عمدتا در 

درياچه ها، بركه ها، رودخانه ها و تاالب ها ديده می شود.

لك لك سفيد پرنده ای به طول ۱00سانتيمتر است. اين 
پرنده به وسيله پر و بال سفيد، شاهپرهای بالی سياه براق، 
گردن دراز، منقار و پاهای دراز به رنگ ســرخ روشن، به 

آسانی تشخيص داده می شود.
 روی درخت ها و ســاختمان ها می نشيند و در اين حالت 
اغلب يك پای خــود را جمع می كند؛ آرام و بــا تأنی راه 

می رود؛ در پرواز آهســته بال می زند و اغلب با بال باز اوج 
گرفته و در ارتفاع زياد پرواز مــی كند؛ طرح بدن درحال 
پرواز با گردن دراز كشــيده، آن را از حواصيل، پليكان و 
كركس مشــخص می كند؛ به صورت گله هــای نامنظم 

مهاجرت می كند و زود انس می گيرد.
لك لك پرنده ای بزرگ با پاها و گــردن دراز و منقار بلند 
و راست می باشد كه آهســته به پرواز در می آيد و درحال 
پرواز، پاها و گردن را كشــيده و اندكــی رو به پايين نگه 

می دارد. 
لك لك هــا آرام و كنــد راه می رونــد و نر و مــاده آن 
هم شــكلند. روی درخت هــا، صخره ها يا ســاختمان ها 

آشيانه می سازند. 
لك لك ها يك تيره از راســته لك لك ســانان هســتند 
و گونه هــای مختلفی دارنــد و از ماهی ها، دوزيســتان، 

حلزون ها و... تغذيه می كنند.

لک لک سفیداردک سرسبز

معاون رييس جمهوری و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست 
گفت: محيط زيست امروزه بعد جهانی دارد و تاالب انزلی، ميراث 
طبيعی جهانی اســت. معصومه ابتكار در حاشــيه ديدار از تاالب 
انزلی و كلنگ زنی ســاخت مركــز بازديد از تــاالب، با همكاری 
آژانس همكاری های بين المللی ژاپن )جايــكا( اظهار كرد: طرح 
مديريتی تاالب انزلی و مطالعات آن، از سال ها پيش با كشور ژاپن 

و همكاری جايكا آغاز شده است.
وی خاطرنشــان كرد: برای حفظ تــاالب انزلــی اميدواريم اين 
همكاری اســتمرار پيدا كند و به تدوين و انجام برنامه ای منسجم 
بينجامد.  ابتكار يادآور شد: در سفر رييس جمهوری و هيئت دولت 
به گيالن، احياء دو رودخانه گوهــر رود و زرجوب مورد تاكيد قرار 

گرفته است. وی با اشاره به آغاز ساخت مركز بازديد از تاالب انزلی 
افزود: برای احيای تاالب انزلی، گام های خوبی برداشــته شده و 
اين مركز می تواند در جلب گردشــگر و مشاركت های مردمی در 
راستای ارتقای كيفيت زندگی مردم انزلی و جوامع محلی مدنظر 
قرار گيرد. معاون رييس جمهوری افزود: مايه خوشبختی است كه 
در هفته دولت در استان گيالن، شاهد موفقيت ها و دستاوردهای 
خوبی هستيم و از همه فعاالن اين عرصه، چه در بخش خصوصی 
و چه دولتی، تشــكر می كنم. ابتكار اظهار كرد: اين نشان دهنده 
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و توسعه پايدار همگام 
و همســو با محيط زيست در اســتانی اســت كه محيط زيست 

ارزشمندی دارد و به عنوان يك سرمايه محسوب می شود.

وی خاطرنشان كرد: اين سرمايه اگر درست استفاده شود، زادآوری 
و ثمرات و بركاتی دارد و بايد تضمين سازگار بودن اين پروژه ها و 
فعاليت ها را به وجود آوريم. رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
تاكيد كرد: بايد فعاليت ها به ســمت فعاليت های سبز برود كه در 
كنار ايجاد اشتغال و رفع مشكالت معيشــتی، محيط زيست نيز 
حفظ شود. وی افزود: گردشــگری پايدار در حوزه محيط زيست و 
طبيعت گردی، با اولويت حفظ طبيعت و حفظ منابع جوامع محلی 
و ايجاد درآمد برای آنها، جنبه های تفريحی و نشــاط آور را فراهم 
می كند. ابتكار اظهار كرد: جشنواره »الله های تاالبی« با انتخاب 
نماد بسيار زيبای الله تاالبی، كار بزرگ و قشنگی بود و وجود الله 

در تاالب، نشان دهنده سالمت تاالب است.
تاالب انزلــی محل تخم ريــزی گونه های مهمــی از آبزيان خزر 
و محل زمســتان گذرانی پرندگان مهاجر و ذخيــره گاه طبيعی 
بسياری از گياهان ارزشمند از جمله الله تاالبی و نيلوفر آبی است. 

ورود انــواع فاضــالب، رســوبات ورودی از رودخانه هــا ، فقدان 
آبخيزداری مناســب، برداشــت بی رويه جنگل در باالدســت و 
تصرفات اراضی تاالبی، برداشت بی رويه آب و ورود گياهان مهاجم 
غيربومی همچون آزوال و ســنبل آبی، حيات تــاالب انزلی را به 
 خطر انداخته اســت. احيای حوزه آبخيز تاالب با احداث تله های 
رســوب گير، ايجاد تاالب مصنوعی برای پايش طبيعی رسوبات و 
فلزات سنگين، برداشت رســوبات ، نی زدايی و احيای آبراهه های 
دارای شــرايط اضطراری، از جمله برنامه های ســازمان حفاظت 

محيط زيست برای مديريت تاالب انزلی عنوان شده است.
اين مركز، با هدف توسعه مركز بازديدكنندگان تاالب بين المللی 
انزلی و به منظور ارائه اطالعات تفسيری به گردشگران و ساكنان 
محلی درخصوص اســتفاده امن و مفرح از مناطق مختلف تاالب 
و تبادل اطالعات برای حفاظت از محيط زيست و فرهنگ مناطق 

حاشيه تاالب، احداث می شود. 

ابتكار:

تاالب انزلی، میراث طبیعی جهانی است

دریچه

 يــك تولــه ســياهگوش آســيب ديــده، بــه اداره محيط زيســت 
بوئين مياندشــت انتقال يافت. به دنبال تماس تلفنــی يكی از دامداران 
شهرستان بوئين مياندشــت مبنی بر درگيری ســگ های گله با نوعی 
 گربه وحشــی، بالفاصله محيط بانان اين شهرســتان به محل مورد نظر 

عازم شدند.
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرســتان فريدن در اين باره گفت: 
ماموران پس از مراجعه به محل متوجه شدند ســگ های گله يك توله 
سياهگوش را زخمی كرده اند؛ اما با دخالت صاحب گله، توله سياهگوش 

از دست سگ ها نجات پيدا كرده است.
 حسين خليلی اظهار داشت: نيروهای محيط زيست سريعا جانور مجروح 
را به دامپزشكی منتقل نموده اند و اقدامات اوليه درمانی در اين خصوص 
صورت گرفته است. اين برای نخستين بار اســت كه يك سياهگوش به 

صورت زنده در استان اصفهان مشاهده شده است. 
در ســال های گذشــته و ازجمله بهار امسال، گزارشــات غيرمستندی 
مبنی بــر مشــاهده نوعــی گربــه وحشــی درعرصه هــای طبيعی 
بوئين مياندشــت بــه اداره محيط زيســت ايــن شهرســتان منتقل 
 شــده بــود كــه در هميــن رابطــه نيروهــای محيــط زيســت در 
زيستگاه های حساس حاضر شده و نسبت به آموزش دامداران و تاكيد بر 
اهميت حفاظت از گربه سانان وحشی اقدام كرده بودند. سياهگوش يكی 

از ۸ گربه سان وحشی ايران و بسيار نادر و كمياب می باشد.
 موارد مشاهده اين گونه در ايران بســيار محدود است؛ به طوری كه در 
سال گذشــته )۱۳۹۴( تنها يك مورد مســتند و از ابتدای سال جاری 
تاكنون، اين اولين بار است كه وجود ســياهگوش زنده در كشور گزارش 

شده است.
سياهگوش جثه نسبتا درشــتی دارد و از گربه وحشــی بزرگ تر است؛ 
به طوری كه گاهی توسط افراد محلی با پلنگ اشــتباه گرفته می شود. 
ســياهگوش گاهی طعمه های بزرگی مثل گوســفند و بز  را نيز شكار 
می كند. از مشــخصات 
 بارز اين گونــه، عالوه بر 
خال های روی پوســت، 
به موهای ســياه بلند در 
انتهای گوش ها می توان 
اشاره كرد.  جمعيت اين 
گونه، بر اثر كاهش طعمه 
و تخريب زيستگاه ها در 
بســياری از عرصه های 
طبيعی كشور از بين رفته 
يا با كاهش چشــمگيری 

رو به رو شده است.

امروز تكنولوژی 
تكثیر يوز كه امری 
بسیار سخت است، 
تنها دردست برخی 

كشورها مانند 
امارات متحده 

عربی است كه ما 
انتظار داريم اين 
مهم به زودی در 

كشورما نیز رواج 
يابد

  جشــنواره دو روزه يوزپلنگ ايرانی با برگزاری برنامه های مختلف وجشــنواره های بومــی و با حضور فعاالن 
محیط زيست، سمن های فعال در حوزه يوز آسیايی، مسئوالن و ... در بیارجمند به پايان رسید.
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ابالغ رای
6/61 کالســه پرونده 941092شــماره دادنامــه: 116-95/5/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شیما شفیعیان 
به نشانی اصفهان خ کاوه خ نگارستان کوی مهرگان مجتمع سرو واحد2، 
خوانده: بنیامیــن معمارنیا به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خانم شیما شفیعیان به طرفیت آقای بنیامین معمارنیا 
به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال بابت انتقال وجه نقد مورخ 94/6/26 
و 94/7/10 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه با عنایت 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و شــهود ایشان در صورتجلسه 
مورخ 94/12/11 و همچنین پاسخ استعالم واصله از بانک ملت به شماره 
ثبت 15 مورخ 95/1/16 که گویای این است که شماره حساب به نام خوانده 
 می باشــد و همچنین عدم حضور خوانــده علی رغم ابــالغ قانونی طبق

 ماده 73 شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده و مستنداً 
بــه مــواد 197 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنــی و 265 قانون 
مدنی حکم بــر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 50/000/000 ریال 
) پنجــاه میلیون ریــال( بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 445/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 94/9/18 لغایــت تاریخ وصــول در حق خواهــان صادر و 
اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظــرف 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهــی در همین شــعبه و پــس از اتمــام مهلت واخواهــی ظرف 20 
روز پــس از ابالغ قابــل تجدید نظر خواهــی در محاکــم عمومی حقوقی 
 اصفهان مــی باشــد و در خصوص قــرار تامین خواســته بــا توجه به

 استرداد دعوی به شــرح صورتجلسه 94/12/11 مســتنداً به بند ب ماده 
107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای 
صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف:15794 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان)339 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

6/62 شــماره دادنامــه: 9509970350200786 شــماره پرونــده: 
9409980350200632 شماره بایگانی شعبه: 940714 خواهان: شرکت 
لیزینگ صنعت و معدن ) سهامی عام( با مدیرعاملی آقای مهدی جمالی با 
وکالت آقای حجت ا... مرادی فرزند اســداله به نشانی اصفهان- خ مشتاق 
سوم- کوی روشن شهر- نرسیده به بیســت متری نگین- سمت راست- 
موسسه حقوق اصفهان داد، خوانده: آقای حسن افخمی فرزند بکراس به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- استرداد 
مال )منقول( 3- تایید فسخ قرارداد )مالی(، رای دادگاه: در خصوص دعوی 
شــرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت آقای حجت ا... مرادی به طرفیت 
آقای حسن افخمی به خواسته تایید فســخ قرارداد اجاره شرط تملیک به 
شــماره 8800655-88/7/12 و اســترداد مال موضوع قرارداد اجاره به 
شرط تملیک به انضمام خسارت دادرســی با توجه به محتویات پرونده و 
با توجه به تصویر مصدق قرارداد مــورخ 88/7/12 و با توجه به تصویر 
اخطاریه فسخ قرارداد به تاریخ 94/5/7 و با توجه به اظهارات وکیل خواهان 

به شرح دادخواســت تقدیمی خود مبنی بر اینکه فی مابین موکل و خوانده 
 قرارداد اجاره به شــرط تملیک منعقد و به موجب آن یک دستگاه کامیون

 فوتون باری مــدل 88 به شــماره موتــور 15 آپی 555294 ســی اچ به 
خوانده تحویل و تســلیم می گــردد ولی خوانــده از پرداخــت اجاره بها 
امتناع نموده و حســب قرارداد شــرکت مــوکل نیز طــی اخطاریه مراتب 
فســخ قرارداد را اعــالم و تقاضا شــده تا نســبت به تحویل و اســترداد 
کامیــون اقــدام کنــد و با توجــه بــه تعییــن وقــت رســیدگی و ابالغ 
آن به خوانــده و عدم حضــورش و عدم ارائــه الیحه دفاعیه در جلســه 
دادرســی مورخ 95/2/26 و بالتعرض گذاشــتن ادعــای خواهان دادگاه 
 با توجه به مــاده 16 و بند الــف از ماده 15 قــرارداد فی مابیــن و انجام 
اســتعالم از اداره راهور دعوی خواهان را محمول بر صحت دانســته و 
مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 آئین دادرســی مدنی و ماده 10 قانون 
مدنی حکم به تایید فســخ قرارداد 88/7/12 خوانده را به استرداد کامیون 
به شــماره انتظامی 757 ع 15- ایران 73 بابت اصل خواسته و به پرداخت 
مبلغ دو میلیــون و هفت صد هــزار ریال بابــت هزینه دادرســی در حق 
 خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ دادنامه قابــل واخواهی در محکمه صادر کننــده رای بوده و 
پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهــی در محاکم تجدید نظر مرکز 
اســتان اصفهان می باشد.  م الف:15833 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)396 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

6/63 شــماره دادنامــه: 9509970350300672 شــماره پرونــده: 
9409980350301064 شماره بایگانی شــعبه: 941203 خواهان: آقای 
منصور نیکونژاد فرزند محمد با وکالت آقای کاظم نوروز جمشــید فرزند 
محمد به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر، خ رکن الدوله،ک احسان، پالک 27، 
خوانده: آقای قدرت ا... رحیمی به نشانی اصفهان- آمادگاه- مجتمع تجاری 
عباسی- مرکز ترافیک- کدپســتی 8194743613، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت ... 
4- مطالبه وجه چک، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای منصور نیکو نژاد فرزند محمد با 
وکالت آقای کاظم نوروز جمشید به طرفیت آقای قدرت اله رحیمی دائر بر 
مطالبه مبلغ 142/800/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره 0044318 
مــورخ 93/8/25 و 0044317 مــورخ 93/7/25 عهده بانــک صادرات با 
احتساب خسارات دادرســی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی 
پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشــته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در 
استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی 
به عمل نیاورده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی خوانده 
را به پرداخت مبلــغ 142/800/000 ریال بابت اصل بانضمام خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک لغایت زمان تادیــه و پرداخت مبلغ 
5/728/160 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 3/427/200 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید خواهان مکلف 
 است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط

 اجرای احکام محاسبه خواهد شــد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند 

و در خصوص خواســته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ 66/416/000 
ریال وجه یک فقره فاکتور مورخ 93/8/29 با توجه به استرداد این قسمت 
از خواســته توســط وکیل خواهان در جلسه رســیدگی مورخ 95/4/30 
 دادگاه به تجویز بند الف ماده 107 قانون آئین دادرســی مدنی قرار ابطال 
دادخواست صادر می نماید. رای صادره نسبت به محکومیت خوانده غیابی 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می 
باشد.  م الف:15834 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)380 کلمه، 

4 کادر( 
ابالغ رای

6/64 شــماره دادنامــه: 9509970352400177 شــماره پرونــده: 
 9409980352400958 شــماره بایگانــی شــعبه: 941055 خواهــان:

 شرکت اسپادان قالب پدیدار به نمایندگی محمد باقر طوسی زاده با وکالت 
آقای سید رضا طباطبائی منش فرزند سید مجید به نشانی اصفهان- خیابان 
شیخ صدوق جنوبی نبش کوچه 13 ساختمان میرداماد طبقه دوم واحد 4 
همــراه 09131137160، خوانده: آقای علی هارونــی فرزند ناصر قلی به 
نشــانی اصفهان- خیابان صمدیه- شــرکت عمرانی صفا راه- کدپستی 
8748215469، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خســارت دادرســی، دادگاه با اعالم ختم رســیدگی 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای سید رضا طباطبائی منش به وکالت شرکت اسپادان قالب 
پایدار به طرفیت آقــای علی هارونی فرزند ناصر قلی به خواســته مطالبه 
یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خســارات دادرســی و 
تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر چک به شماره و سررسید 618174-

1384/12/10 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
 علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه ) این دادگاه معتقد است که ابالغ انجام شده در 
 آدرســی که خوانده به بانک اعالم نموده اســت قانونی است زیرا مطابق 
ماده 22 قانون صدور چک آخرین نشــانی اعالم شــده در بانک، اقامتگاه 
 قانونی صادرکننــده چک محســوب می شــود و نمی تــوان حکم مقرر 
در ایــن مــاده را منحصــر بــه دعــاوی کیفــری دانســت چــه آنکــه 
اواًل قانونگــذار در طــرح قانــون صــدور چــک در مقــام بیــان 
خصوصیاتــی خــاص از این ســند تجــاری و از جمله اقامتــگاه قانونی 
صادرکننــده اســت. ثانیــًا ترجیــح ایــن امتیــاز بــه دعــاوی جزایی 
 ترجیحــی بالمرجع اســت خصوصــًا آنکــه اگــر اقامتــگاه اعالمی به

 بانک را در دعاوی جزایی که حساســیت ویژه ای دارنــد معتبر بدانیم به 
قیاس اولویت باید در دعــاوی حقوقی یقینًا آنرا معتبر تلقــی کرد. ثالثًا به 
قرینه مواد 15 و 16 همین قانون طرح دعاوی حقوقی مجاز دانســته شده 
که یکی از شرایط طرح دعاوی حقوقی قید محل اقامت خوانده ) متهم( است 
 که بنا به مفاد ماده 22 قانون محل اعالم شــده به بانک محال علیه اســت. 
 رابعــًا قیــد اقامتــگاه در بانک محــال علیــه و احتســاب آن بــه عنوان

 اقامتگاه قانونی صادر کننده همگام با فلسفه سرعت و ویژگی های خاص 
اسناد تجاری و از جمله چک می باشد در جلســه رسیدگی حضور نیافته 
و الیحه ای ارسال نکرده لذا مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/410/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/600/000 ریال بابت حق 

الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مــی نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام 
 ملکف است خسارت تاخیر را بر مبنای شــاخص اعالمی بانک مرکزی از

 سررســید لغایت وصول محکوم به احتســاب و از خوانــده وصول و به 
خواهان ایصال نمایــد. رای صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهــی در ایــن دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل 
تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر اســتان می باشد.  م الف:15835 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)494 کلمه، 5 کادر( 
ابالغ رای

6/65 شــماره دادنامــه: 9509970350700899 شــماره پرونــده: 
9509980350700040 شــماره بایگانــی شــعبه: 950042  خواهــان: 
 موسسه مالی و اعتباری عســکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی با 
وکالت آقای یاســر شــیروانی زاده  آرانــی فرزند علی محمد به نشــانی 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی- روبه روی سه راه مفید- ساختمان 
مالی و اعتباری عســکریه- طبقــه 4- کدپســتی 8166800000- همراه 
09132604569 خوانــدگان: 1- آقای محمد جواد یعقوبی فرزند حســین 
علی 2- آقای غالمرضــا احمدیان فرزنــد رحمت اله 3- آقای اســماعیل 
صادق زاده فرزند ابراهیم 4- خانم شــیما صادق زاده فرزند عباســعلی 
 5- آقای ابراهیم صادق زاده فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته هــا: 1- مطالبــه خســارت دادرســی 2- مطالبــه وجــه 
بابــت ... 3- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 4- مطالبــه خســارت، 
رای دادگاه: یاســر شــیروانی بــه وکالت از موسســه مالــی و اعتباری 
عســکریه به طرفیــت 1- شــیما 2- اســماعیل 3- ابراهیم صــادق زاده 
 4- غالمرضــا احمدیــان 5- محمــد جــواد یعقوبــی بــه خواســته 
مطالبه مبلــغ 218/000/000 ریــال بابت مانده اصل بدهــی طبق قرارداد 
تنظیمی مورخ 93/4/22 و مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بابت خســارت 
وجه التزام قرارداد از سررســید )ذ 94/4/22( تا تقدیم دادخواســت و نیز 
مطالبه خســارت مذکور از زمان تقدیم دادخواســت تا یوم الوصول روز 
شمار به مبلغ 226960 ریال به ماخذ 38 درصد در سال و مطالبه خسارات 
دادرسی طرح دعوا و اعالم کرده خوانده اول به موجب قرارداد مشارکت 
مدنی از تســهیالت آن موسسه اســتفاده و تعهد کرده اصل و سود را در 
تاریخ سررســید تادیه کند و ســایر خواندگان ضمانت تسهیالت مذکور 
را بر عهده گرفته انــد. دادگاه با توجه به تصویر مصدق قرارداد شــماره 
مســتند دعوا و مواد 8 و 16 این سند خواســته خواهان را ثابت می داند و 
باستناد ماده 403 قانون تجارت و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا 
و قانون تســری امتیازات خاص بانکها به موسســات اعتباری مجاز غیر 
بانکی و مــواد 198 و 519  و 502 و 515 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت مبلــغ 218/000/000 ریال 
 اصل خواســته و مبلغ 12/000/000 ریال وجه التزام از سررسید قرارداد 
تــا تاریــخ تقدیــم دادخواســت، وجــه التــزام بــه ماخــذ 38 درصــد 
تــا  دادخواســت  تقدیــم  تاریــخ  از  قــرارداد  وفــق  ســال  در 
8 ریــال هزینــه دادرســی  /236 /000 زمــان اجــرای حکــم و 
 و 6/432/000 ریــال بابت حــق الوکاله وکیــل در حق خواهــان صادر

 می گردد. این رای غیابی و ظرف 20 روز از ابــالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:15837 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان)410 کلمه، 4 کادر( 

رییس سازمان بهزیستی کشــور بر لزوم گســترش اورژانس اجتماعی 
تاکید و ابراز کرد: تا کنون2800 زن با بهره مندی از مشــاوره اجتماعی 
از خودکشــی منصرف شــده اند. انوشیروان محســنی بندپی در جشن 
واگذاری ۷۳۵ مســکن به مددجویان تحت پوشــش بهزیستی استان 
البرز که با حضــور وزیر کار در باشــگاه میالد کرج برگزار شــد، با بیان 
اینکه پیشگیری از شیوع آســیب های اجتماعی و معلولیت و همچنین 
ارایه خدمات اســتاندارد توانبخشــی جزو اهداف ســازمان بهزیستی 
 اســت، اظهارکرد: به همت 22 هزار نیروی توانمند ســازمان بهزیستی 
 و در راســتای پیشــگیری از آســیب اجتماعی اقدامات خوبــی انجام 

شده است. 
وی از اجباری شــدن غربالگری ژنتیک ســخن به میــان آورد و گفت: 
 متاســفانه ســاالنه 2۵ تا۳0 هــزار کودک معلــول در کشــور متولد 
می شــوند بنابراین ســه اســتان به عنوان پایلوت برای اجرایی کردن 
غربالگری ژنتیک در دســتور کار قــرار گرفته اند. این مســئول با بیان 
اینکه با تمام موسســات علمی برتــر دنیا تفاهم نامه ای برای اســتفاده 
از آخرین تکنولــوژی به منظــور بازگردانی معلوالن منعقــد کرده ایم، 
افزود: تمــام معلوالن باید از تجهیزات توانبخشــی کشــور اســتفاده 
کنند. محســنی بندپی در ادامه به آمــار کودکان بازمانــده از تحصیل 
اســتان اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر چهار هزار کــودک بازمانده 
 از تحصیــل در اســتان وجــود دارد که بــا تالش های صــورت گرفته

400 کودک به چرخه تحصیل  بازگشته اند.
 رییس ســازمان بهزیســتی با تاکیــد بــر بهره گیری بیــش از پیش 
 از ظرفیت خیرین اظهــار کرد: مداخالت به هنگام اجتماعی و تشــویق 
 در راستای اســتفاده از ظرفیت خیرین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ 
چرا که ســازمان بهزیســتی به تنهایی قادر به پاســخگویی همه نیازها 
 نیست. وی در پایان بر لزوم گسترش اورژانس اجتماعی تاکید و ابراز کرد: 
تا کنون2800 زن با بهره مندی از مشاوره اجتماعی از خودکشی منصرف 

شده اند.

 فرمانــده انتظامي شهرســتان از دســتگیري یــک قاچاقچي 
 حرفه اي مواد مخدر و کشــف یــک کیلو تریاک کــه در بدنه 

یک درخت  به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، خبر داد.
یاردوستي گفت: در پي دریافت اخباري مبني بر توزیع گسترده 
مواد مخدر توســط یک قاچاقچي حرفه اي در شــهر اصفهان، 
دســتگیري وي به صورت ویژه در دســتورکار ماموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.
 وي ادامــه داد: مامــوران پــس از اطمینان از صحــت موضوع 
با هماهنگي مقام قضایي به محل مورد نظر اعزام شدند. این مقام 
انتظامي خاطر نشــان کرد: نیروي انتظامي با سوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد مخدر به شــدت مقابله مي کند و اجازه جوالن 
و سرکشي به آنها نخواهد داد و از شهروندان خواست در صورت 
اطالع از هرگونه اخبــاري در زمینه تهیه وتوزیــع مواد مخدر 

مراتب را به مرکز فوریت هاي پلیسي110 اطالع دهند.

رییس سازمان بهزیستی:

2800 زن
 از » خودکشی « منصرف شدند

درختي با یك کیلو تریاك
 در اصفهان کشف شد

معاون جوانــان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به 2 برابر 
شــدن حمایت  های مالی از ســمن  های جوانــان، از توافق 
 برای پرداخت تســهیالت تا ســقف100 میلیــون تومان 

به طرح  های خالقانه جوانان کشور خبر داد. 
محمدرضا رستمی در آیین افتتاح دهمین خانه جوان کشور 
در استان یزد، افزود: تا پایان دولت یازدهم در تمامی مراکز 

استان های کشور خانه جوان راه اندازی خواهد شد.
وی افتتاح خانــه جوان را بیانگر گفتمان غالب در کشــور و 
نشان دهنده رویکرد و سیاســت  های دولت یازدهم خواند و 
ادامه داد: اگر در ۳ سال گذشته اصرار به بازگشت خانه  های 
جوان به شهرهای کشــورمان بوده، براساس رویکرد دولت 
 تدبیــر و امید درخصــوص رفع جــوان هراســی و اعتماد 
به جوانان در کشــور اســت. معاون جوانان وزیــر ورزش و 
جوانان اضافه کرد: جای خوشــحالی اســت که در شــهر 
دیانت و فرهنگ ما در ابتدای راه اندازی  خانه جوان شــاهد 
 طنین زیبای هنر و اجرای موســیقی اصیل ایرانی بودیم که 
می تواند پایگاه و منبعی ارزشــمند برای متشــکل شدن 
جوانان حول چنین فرهنگ متعالی و ایجاد شــوق و شــور 
زندگی باشــد. وی همچنین افزود: آرزو می کنم موسیقی 
بتواند به عنوان یک عنصر ارزشــمند، مردمــی و اثربخش 
 که عامل نشــاط و افزایــش دهنده امید در جامعه اســت، 

حضور داشته و تاثیر شگرف و بی بدیل خود را بگذارد. 
رســتمی گفت: متاســفانه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم 
یک جریــان فکری مانع شــکل گیری مشــارکت جوانان 
می  شــد در حالی که دولت بــر این باور بود که این بســیج 
اجتماعی می  تواند سرمنشاء بســیاری از حرکت  های بزرگ 
در کشور باشــد بنابراین بر همین اساس نیز سیاست دولت 
ایجاد2000 ســمن جوانان بود که تاکنون1۷00 مورد آنها 
تشکیل شــده اســت. وی همچنین از برگزاری دوره  های 
 توانمندســازی در سراســر کشــور در راســتای پافشاری 
به بازگشــت جوانانی که سال ها خانه نشــین بوده  اند، خبر 
داد. معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: امســال 
شــاهد راه انــدازی مجامع جوانــان در تمام اســتان های 
کشــور خواهیم بود و در قالب برگــزاری انتخابات، مجمع 
 ملی جوانان کشور شــکل خواهد گرفت که نمایندگان آن 
در تمام مجامع کشــور حضور خواهند داشــت و از حقوق 
جوانان دفاع خواهنــد کرد. وی گفت: معتقد هســتیم که 
حضور جوانان کشــورمان در مجامع بین المللــی نه تنها 
تهدید، بلکــه فرصتی بــرای انتقال پیام صلح و دوســتی 
 جمهوری اســالمی و پایــان ایران    هراســی در عرصه  های 

بین المللی است.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

ارایه وام ۱00 میلیون تومانی 
به طرح های خالقانه جوانان

ویژه

اخبار کوتاه

پیشنهاد سردبیر: 
سفید امضای بخت سیاه کن

به هر حال در آمد و شــد روزها برای بســیاری از مردم پیش 
می آید که دســت به معامالتی بزنند و قراردادهایی را بنویسند 
که به موجب آن مجبور باشــند چک بکشــند یا چک دریافت 
کنند. در میان همه مــوارد وگاهی مصیبت هایی که درباره این 
کاغذ یک وجبی وجود دارد، سفیدامضای آن داستان متفاوتی 

است. 
چــک  ســفیدامضا از آن دســت چک هایــی اســت کــه 
 شــنیدن نامش دلهــره  به وجود مــی آورد که بخــش زیادی 
 از آن به دلیل بی اطالعــی از محتوا و نگاه قانون به آن اســت 

که دلهره آور می شود.
 چك سفید امضای بخت سیاه کن

وقتی اسم چک سفید امضا به میان می آید، همه فکر می کنند 
 منظور چکی اســت که مبلغ روی آن درج نشــده باشــد اما 
 در تعریف » چک سفید امضا « آن را چکی تعریف می کنند که 

» یا تاریخ ندارد یا مبلغ در آن درج نشده باشد. «
اســتفاده از این چک در معامالت و قراردادها به صورت توافقی 
است و نمی توان گفت در معامله ای خاص از این نوع چک باید 
استفاده  شــود؛ همان طور که گفتم مورد استفاده این چک ها 

به صورت توافقی اســت یعنی در یک قرارداد یا معامله به طرف 
مقابل این اختیار داده می شــود که مثال تاریخ چک را خودش 

بنویسد یا این که مبلغ را خود در چک قید کند؛ 
در واقع برای کســی که چــک را صادر می کنــد هیچ تفاوتی 
 ندارد که چــه مبلغی و در چــه تاریخی از وی مطالبه شــود؛ 

این موارد همگی توافقی هستند.
سوءاستفاده هایی که می شود

بیش از هرچیــز، مبلغ و تاریخ ممکن اســت طبــق آن چه از 
قبل تعیین شــده است، نوشــته نشــود؛ اما به جز آن، همین 
مورد که هرکســی می تواند با در دســت داشــتن چک آن را 
 پرکند خطرناک اســت. شــما وقتی خودتان مبلغ و تاریخ را 
ننوشــته باشــید، امــا امضای تــان پــای برگه چک باشــد 
 دیگر فرقــی نمی کند آن مبلغ با چه دســت خطی پر شــود، 
 ممکن است من به عنوان دارنده چک آن را پر کنم یا این چک 
به هر دلیلی به دســت کس دیگــری بیفتد و مبلــغ را کامل 
 کند. اگر فــردی ادعا کند که چکــی را امضا کــرده، اما آن را 
 به کسی نداده است باید اعالم مفقودی کند. برای این کار باید 
 به دادســرا مراجعــه و پــس از 6 مــاه بــه دادگاه هــا برود 

و دادخواست ابطال چک بدهد.
امانت گذاری چك سفید امضا

مورد دیگری که گاهــی پیش می آید این اســت که فرد چک 
ســفید امضایی را به کســی امانت می دهد، به عبارتی چک را 
امضا می کند، اما بین خودشــان توافق شــده اســت که این 
چک نقد یا خرج نشــود. در این میان طرفی که چک را امانت 
 می گیرد ســرقول و قرار خود نمی مانــد و آن را خرج می کند 
یا آن را به اجرا می گذارد. قانون راهکار بروز این مشــکل را نیز 

پیش بینی کرده است.
دریافت خسارت با چك سفید امضا

 مورد دیگر دربــاره چک ســفید امضا به زمانی بــاز می گردد 
که قراردادی بیــن دو طرف امضا می شــود و بــه موجب آن 
قرارداد یکــی از طرفین قبول می کنــد کاری را در موعد مقرر 
انجام دهد، همان جــا دوطرف توافق می کنند کــه اگر کار در 
موعد مقرر انجام نگرفت، طرف مقابــل می تواند ادعای جبران 
 خســارت کند. به این ترتیب چک ســفید امضایی بین شــان 
رد و بدل می شود و با هم قرار می گذارند که اگر فرد به قول  خود 
عمل نکرد مبلغ خســارت روی چک، درج و دریافت شود البته 
حتی می توان این مــورد را روی خود چک ســفید قید کرد با 
این مضمون که » اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند این 
 مبلغ به عنوان خسارت دریافت می شود « همچنین می توانند 

بعد از قید این مورد روی چک، تاریخ آن را هم بنویسند.
مهم ترین چیــزی که در رد و بــدل کردن چک ســفیدامضا 
بایــد مورد توجــه قــرار داد، دریافت رســید اســت؛ آن هم 
رســیدی که در آن قید شــود این چک به چه دلیل ارایه شده 
 اســت، به عبارتی معلوم شــود که برای تضمین کار مشخص 
یا برای امانت گرفتــن یا به هردلیل دیگری اســت، این موارد 
باید همان ابتدا در رســید نوشته شــود و طرفین همه چیز را 
مشــخص کنند در نتیجــه از خطــرات و سوءاســتفاده های 
احتمالی جلوگیری می شود، چون چک سفیدامضا این اختیار 
 را به طــرف مقابل می دهد که هــر مبلغ یا تاریخــی را در آن

 درج کنند.
همه تبعات یك امضای پردردسر

اصطــالح » چک ســفید « فــارغ از این کــه مورد اســتفاده 
افراد باشــد یا خیر رعب و واهمه خاصــی را در اذهان عمومی 
ایجــاد می کند که به واســطه تبعات احتمالی آن اســت البته 
این ترس بیشــتر متوجه چک های ســفید امضایی اســت که 
مبلغ ندارند، زیــرا این چک ها را از یک میلیــون تومان گرفته 
 تا100 میلیارد تومان می توان نوشــت و آن را به اجرا گذاشت، 
 در نتیجــه صادرکننــده چــک نمی دانــد دارنــده بــا در 
دســت داشــتن آن، چقدر بدهکارش کرده اســت، این ترس 
کامال طبیعی اســت، بنابرایــن افراد ســعی می کنند چنین 
 چک هایی را به کسی ندهند مگر این که به طرف مقابل اعتماد 

یا برای بستن قرارداد به چنین ضمانی نیاز داشته باشند. 
 البته این نکته را به خاطر داشته باشید که داشتن چنین چکی 
به شــرط آن که تاریخ نداشــته باشــد خیلی نگــران کننده 
 نیســت به خصوص اگر فرد تاریخ چک را بســیار قبل بنویسد 

به این ترتیب چک از اعتبار ساقط می شود.

 چك  سفیدامضا 
از آن دست 

چك هایی است 
که شنیدن نامش 

دلهره  به وجود 
می آورد که بخش 

زیادی از آن به 
دلیل بی اطالعی از 
محتوا و نگاه قانون 

به آن است که 
دلهره آور می شود

E-MAIL

سفید امضای بخت سیاه کن
درباره چکی که همه چیز آن توافقی است؛

 آن قدر وسوسه انگیز است که ضمان بســیاری از معامالت می شــود. اغلب هم روش به این ترتیب است که 
یك طرف معامله بــه آن طرف دیگــر قول هایی می دهــد و تعهد می کند کــه اگر بــه قول هایش عمل 
 نکرد، طــرف دیگر می تواند خســارت بگیرد. چــك بی رقمی را هم امضــا و ضمیمه قرارشــان می کنند. 
به ایــن ترتیب فــرض بر این می شــود کــه اگر یکــی از طرف های قــرارداد بــه قــول  و وعده هایش 
 عمــل نکرد طــرف دیگــر می تواند مبلغ خســارت خــود را روی چــك بنویســد و آن را نقــد کند! 

به نظر شما قانون این قول و قرار را قبول دارد؟
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

نمايش عروسکی »سرزمین شگفت انگیز« در تاالر هنر 

مديرعامل بنياد سينمايى فارابى از پشت صحنه قاتل اهلى 
بازديد كرد.

 عليرضــا تابش ســرزده در لوكيشــن كافه كتــاب واقع 
در نشــر ثالث حضور پيدا كرد و از نزديك در جريان روند 
فيلمبردارى قرار گرفت. مدير عامــل فارابى در اين بازديد 

دقايقى با مسعود كيميايى هم كالم شد. 
تاكنون ٤٨ جلســه از فيلمبردارى قاتل اهلى انجام شــده 
و طبق برنامه ريزى قبلى ١٢ جلســه ديگــر كار به پايان 
مي رســد. همزمان با فيلمبردارى، بهــرام دهقانى مونتاژ 
 قاتل اهلــى را آغاز كرده و قرار اســت اوليــن نمايش آن 

در جشنواره ٣٥ فجر باشد. 
منصور لشــكرى قوچانى تهيه كنندگى فيلم تازه مسعود 

كيميايى را برعهده دارد. 
فهرســت بازيگــران قاتــل اهلى به اين شــرح اســت: 
پرويز پرســتويى، امير جديــدى، پــگاه آهنگرانى، پرويز 
پورحســينى، لعيا زنگنه، حميدرضا آذرنگ، اميرحسين 
 رســتمى، حميدرضــا افشــار، آزاده مهــدى زاده، رضا 
رشيد پور، اكبر معززى، سينا ســهيلى، سعيد پيردوست، 
شراره دولت آبادى، با هنرمندى پوالد كيميايى و با حضور 

ثريا قاسمى.

قيمت گذارى مجسمه هاى ساخته شــده در ايران، نسبت به بعد 
جهانى سير نزولى دارد.

عليرضا خاقانى، مجسمه ســاز؛ در خصوص هنر مجسمه ســازى 
و  قيمت گذارى مجســمه ها در كشــورمان گفت: قيمت گذارى 
مجسمه هاى ساخته شــده در ايران، نســبت به بعد جهانى سير 
 نزولى دارد و خب اين نقطه ضعف بزرگى محســوب مى شود. اما 
از طرفى شــاهد شــكل گيرى ارتبــاط خوبى بيــن هنرمندان 
و نهادهاى دولتى هســتيم. اين ارتباط دو طرفه در بهتر شــدن 

شرايط هنر مجسمه سازى در كشور موثر است.
خاقانى در ادامه گفت: امروز در حوزه شهرى شاهد مجسمه هاى 

مشاهيرى هستيم كه با فراخوان برگزارى سمپوزيوم ها به وجود 
آمده اند. شــهردارى براى ارج نهادن و بزرگداشــت نــام آوران 
كشور، به ســاخت ســرديس هاى بازيگران، شــاعران و بزرگان 
علمى و هنرى پرداخته است. در همين رابطه به تازگى فراخوان 

سمپوزيوم » قهرمانان دفاع مقدس « منتشر شده است. 
 وى درباره علت شــركت نكردن خود در اين ســمپوزيوم گفت:  
خب همه مجسمه ســازان بــا هر ســبكى نمى تواننــد در اين 
 ســمپوزيوم شــركت كنند. من به دليل متفاوت بودن ســبك 
كارى ام و درست كردن مجســمه هاى » هايپررئال « نمى توانم 

در اين سمپوزيوم شركت كنم.

سیر نزولی قیمت مجسمه ها در ايران، نقطه ضعف استبازديد مديرعامل فارابی از پشت صحنه » قاتل اهلی «

یادبود 

يادداشت

در شهر 

جشنواره مردمى نمايش استعدادهاى هنرى در نجف آباد برگزار مى شود. 
انجمن هنرهاى نمايشــى و اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى نجف آباد 
 به منظور كمك به بروز اســتعدادهاى هنرى و تقويت هنرمندان، اقدام 

به برگزارى نخستين جشنواره نمايش استعدادهاى هنرى كرده است.
 ايــن جشــنواره در نظــر دارد در رشــته هــاى بازيگــرى، گويندگى 
و صدا پيشگى، مجرى گرى، اســتندآپ كمدى، نوازندگى، خوانندگى، 
شعبده بازى، حركات آكروباتيك، خالقيت هاى هنرى و ... استعدادهاى 

موجود را كشف و از آن ها حمايت كند.
 عالقه مندان براى شركت در اين جشــنواره تا ١٥ شهريور فرصت دارند 
به دفتر انجمن هنرهاى نمايشى نجف آباد واقع در سه راه فرهنگ، كوچه 

افالكيان، مجتمع فرهنگى هنرى آسمان مراجعه كنند.
الزم به ذكر است، اين جشنواره٢0 شهريور ماه 9٥ در تماشاخانه فانوس 

انجمن هنرهاى نمايشى نجف آباد برگزار مى شود.

اولين كارگاه شــهريورماه » دوبله در آدينه « با حضور نصراله مدقالچى 
 اســتاد و كارشــناس دوبلور مطرح كشــور در تاالر هنر اصفهان برگزار 
مى شود.  » كارگاه دوبله در آدينه « با محوريت تربيت گويندگان جوان 
با حضور دو نفر از اساتيد مطرح كشور از سوى سازمان فرهنگى تفريحى 

شهردارى اصفهان در تاالر هنر اصفهان در حال برگزارى است.
اين كارگاه از ســوى دفتر تخصصى سينما وابســته به سازمان فرهنگى 
تفريحى شهردارى اصفهان و با همكارى موسسه آواى جام جم اصفهان 

در تاالر هنر برنامه ريزى شده است.
 اميرعطرچى، صداپيشه شــاخص ايران  زمين با حضور در سومين هفته 
از برگزارى اين كارگاه درباره هنر دوبلــه گفت: حس و جنس گويندگى 
مهم ترين ركن عرصه دوبله اســت كه با تمرين و فعاليت جمعى زير نظر 
اســتاد حاصل مى شــود، چراكه در يك گروه دوبله تنها يك نفر فعاليت 

نمى كند و همزمان با فعاليت جمع، كار پيش مى رود.
وى با اشــاره به ويژگى هاى هنر دوبله ادامه داد: هنر يك دوبالژ به زمانى 
 بر مى گردد كه پشــت ميكروفون تمام حواس خود را در خوانش متن ها 
 به كار بگيرد و گوش شــنوايى داشته باشــد. اين كارگاه از ١٥ مردادماه 
در حال برگزارى است كه از پنجم شهريورماه به مدت ٤ جلسه با حضور 
نصراله مدقالچى ميزبان عالقه مندان به هنر دوبله اســت. گفتنى است؛ 
كارگاه » دوبله در آدينه « ١٢، ١9 و ٢6  شهريورماه نيز در محل تاالر هنر 

وابسته به سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

نمايشگاه طراحى » اوقات فراغت « در گالرى اكنون برپاست.
 نمايشــگاهى از آثار طراحى با عنوان » اوقــات فراغت « در گالرى 
اكنون برگزار شده است. آثار ارايه شــده در اين نمايشگاه، توسط 
محمودرضا زندپور خلق شده و در معرض تماشاى بازديدكنندگان 

قرار گرفته است.
 نقاشــى هاى محمود رضا زند رضا پــور داراى فضايى ســاده، توام 
 با فانتزى و شــوخ طبعى اســت كه همراه با روايتى سرخوشــانه 
به بيان بصرى مى رســد. او رنگ ها را اشــباع شــده بــر روى هم 
مى گذارد، فرم ها را با اعوجاج و دفورماسيون تغيير ريخت مى دهد، 
دست به كاركترســازى مى زند و  گاه آن ها را بى ريخت تر مى كند 
تا منزوى و تحقير شده به نظر برســند. فرم هاى بصرى  او متاثر از 
نقاشــانى چون دويگ، هاكنى و دنيل ريشــتر است، اما مى كوشد 

شوخ طبعى و فانتزى منحصر به فردى را به كار بيفزايد. 
البته اين شوخ طبعى مانع از آن نمى شود تا واقعيت را ناديده بگيرد.

عالقه مندان براى بازديد از نمايشــگاه » اوقات فراغت « مى توانند 
تا ١6 شهريورماه ساعت ١7 تا ٢١ به گالرى اكنون واقع در خيابان 

خاقانى، كوچه افشين، بن بست حرير، پالک 9 مراجعه كنند.

استاد على واليان پيشكسوت هنر مينياتور اصفهان و مبدع نقاشى 
روى كاشى در 7٣ سالگى درگذشت.

على واليان پيشكســوت هنــر مينياتور اصفهــان و از چهره هاى 
ماندگار صنايع دســتى اصفهان بر اثــر بيمارى در 7٣ ســالگى 
درگذشــت. واليان متولد ١٣٢٢ در اصفهان بود كــه در بدو ورود 
به عرصه هنر رشته ســفال گرى را انتخاب كرد سپس وارد عرصه 
نقاشى روى كاشى و مينياتور شــد. وى نقاشى را از١0 سالگى آغاز 
و در ١٣ ســالگى آموختن هنر مينياتور را آغاز كــرد. اين هنرمند 
پيشكسوت اصفهانى بيش از٥0 سال در زمينه هنر مينياتور سابقه 

فعاليت دارد و مبدع هنر نقاشى روى كاشى نيز شناخته شده است.

20 شهريورماه برگزار می شود؛

نخستین جشنواره مردمی نمايش 
استعدادهای هنری در نجف آباد

در تاالر هنر برگزار می شود؛

کارگاه » دوبله در آدينه « با حضور 
پیشکسوت دوبله ايران

روز جمعه درگذشت داوود رشيدى، هنرمند پيشكسوت تئاتر، 
تلويزيون و ســينماى ايران در فضاى مجازى منتشر شد و همه 
آنهايى را كه با آثار درخشــان و شــخصيت مهربان، با دانش و 
دوست داشتنى او خاطرات خوبى دارند، متاثر كرد. اما رشيدى 
پيش از اين هــم با مرگ روبه رو شــده و ما را با فقــدان و جاى 
خالى خود مواجه كــرده بود. انگار او با مرگ هــاى تلويزيونى و 
سينمايى اش طى سال ها، داشت ما دوستدارانش را براى وداعى 

واقعى و تلخ در اين زمان و اين لحظه آماده مى كرد.
رشيدى در ملودرام محبوب » گل هاى داوودى « ساخته رسول 
صدرعاملى هم مــرگ را تجربه كرده بــود. او در اين فيلم نقش 
عباس صفارى، پدر شــخصيت اصلى قصه، جوادـ  با بازى بيژن 
امكانيانـ  را بازى مى كنــد كه براى ارتــكاب مرگى اتفاقى، 

ناخواسته و در پى مشــاجره دوســتش به ٢٥ سال زندان 
محكوم شده است.

 او٢0 ســال از محكوميت خود را ســپرى مى كند و به 
دليل حسن رفتار، پنج سال عفو مى خورد و قرار است 
تا مدتى ديگر آزاد شــود. اما صفارى نمى تواند چشم 
بــر واقعيت هاى زندان ببندد و ســاكت بنشــيند، 
براى هميــن وقتى مى بيند مامــور خطاكارى به 
نام پاســبان زعفرانى، بــه جوانان زنــدان، مواد 
مخدر مى دهد، بــا او درگير شــده و وى را به باد 
كتك مى گيرد. در ادامه هــم، او را براى تنبيه به 
سلولى انفرادى مى فرستند و خود زعفرانى كه از 
 صفارى، كينه به دل گرفتــه به قصد جبران با باتوم

 ضرباتى به ســر و صــورت او وارد مى كنــد و باعث 
مرگش مى شود.

 او در »تاتوره« ســاخته كيومــرث پوراحمد هم نقش 
شــخصيتى آزادى خواه و مبارز به نام گرگــو را به عهده 

دارد كه يك آمريكايى مســت را از مــرگ نجات مى دهد 
 و بــه خانــه اش مى بــرد، امــا آمريكايى مــزد كار خوب 

و انســانى گرگو را مى خواهد با عملى ناپسند بدهد ولى 
گرگو ســر مى رســد و مجازاتش مى كند. در پايان 

فيلم و پــس از شــورش هايى كه عليه 

كارفرماهاى مزدور و آمريكايى ها صورت مى گيرد، جسد گرگو 
در شن هاى ساحل پيدا مى شــود. با اين همه و ديگر مرگ هاى 
تلويزيونى و ســينمايى كه در قالب كاراكترهاى مختلف اتفاق 
افتاد و البته پايان حيات واقعى داوود رشــيدى كه متاســفانه 
جمعه به حقيقت پيوســت، اتفاقا اين هنرمنــد نازنين به دليل 
بارها زيســتن در نقش شــخصيت هاى متفاوت و خلق آثارى 
تماشايى در تئاتر، تلويزيون و سينما به عنوان بازيگر، كارگردان، 
نويســنده و مترجم و خدماتى كه در همه اين سال ها بى چشم 
داشت، براى هنر نمايشى اين ســرزمين انجام داد و شاگردانى 
كه امروز ديگر خود به استادانى تبديل شده اند، امروز از هميشه 
زنده تر اســت و هرگز با مرگ، متوقف نخواهد شــد و به پايان 

نمى رســد. هرچند تالم ناشــى از فقدان او براى خانواده عزيز 
و هنرمندشـ  بــه ويژه بانو احترام برومند- همســرش كه يك 
عمر عاشــقانه با هم زندگى كردند - ، همكاران و دوستدارانش 
غيرقابل انكار اســت و جاى خالى اين هنرمند براى هميشــه 

احساس خواهد شد.
جمشید مشايخی

همــــكارى من بــا داوود رشــيدى از همان ابتــداى ورود به 
ايران آغاز شــد و همكارى هاى فراوانى با هم داشــتيم. به هيچ 
 وجه رفتنش را باور نمى كنم و االن شــوكه شــده ام و نمى دانم 
چه بگويم. به خانواده، فرزندان و همه دوستداران و عزيزان هنر و 

هنرمندان تسليت مى گويم.
علیرضا داوودنژاد

عليرضـــــا داوودنژاد، نويسنده و كارگـــردان سينماى ايران 
از جمله كســانى اســت كه تجربه همكارى با داوود رشيدى را 
در فيلم هايى چون » خانه عنكبــوت « و » مالقات با طوطى 
« داشــت. وقتى براى صحبت درباره اين هنرمند فقيد با 
داوودنژاد تماس گرفتيم، او حال خوشى نداشت و از اين 
اتفاق تلخ، متاثر بود و گفت هنوز نتوانسته درگذشت 
رشــيدى را هضم و باور كند. كارگــردان »مصائب 
شيرين« و »كالس هنرپيشگى« فقط به گفتن اين 
جمله كوتاه بســنده كرد: من به همه كارهايى كه 
مى توانســتم براى داوود انجام دهم و نداده ام، فكر 

مى كنم.
عزت ا... انتظامی

 من ارادت زيادى به داوود رشــيدى داشتم. او يكى 
از بهتريــن همكاران من بــود كه همــكارى نزديك 
با او داشــتم، متاســفانه زود مــا را ترک كــرد. داوود 
رشيدى اطالعات بســيارى داشــت. زبان فرانسه را هم 
به خوبى بلد بود، شــخصيتى داشــت كه بــا همه كنار 
مى آمــد و درصــدد رفع مشــكالت ديگــران برمى آمد. 
بــراى خانــواده و دختــر او آرزوى صبــر دارم. او يكــى 
از عزيزتريــن همــكاران من بــود، وقتى خبر فــوت او را 
شــنيدم بســيار غمگين شــدم، او يكى از افــرادى بود كه 
 من با او زندگى كردم و دوســتى زيادى با او داشــتم. ما ناگهان 
او را از دســت داديــم، پيــدا كــردن چنين دوســتى در اين 
 زمانه ديگر ممكن نيســت. اميــدوارم غم آخر همه دوســتان 

و هنردوستان اين كشور باشد.

علی نصیريان
واقعا نمى دانم چه مى توانم بگويم. پاره اى از تن ما جدا شــد. اين 
اتفاق بسيار من را ناراحت كرده است و من اين ضايعه ناگهانى و 

ناگوار را به همه هنرمندان و هنردوستان تسليت عرض مى كنم.
سیاوش طهمورث

سيــــاوش طهمــورث، بازيگر پيشكســوت ســينما درباره 
درگذشت داوود رشــيدى گفت: داوود رشــيدى، مرد بى نظير 
و انســان بزرگى بود كه از ميان ما رفت. اوليــن گروه حرفه اى 
تئاتر كه عضوش شــدم، گــروه تئاتر » امروز « به سرپرســتى 
 آقاى رشــيدى بود. بعدها هم كه كارم را ادامه دادم، به تلويزيون 
و ســينما رفتم، هميشه دوســتى ما ادامه داشــت. ايشان هم 
هميشه به من لطف داشت و من هم دوســتش داشتم. سال ها 
 بعــد و در ســريال » گرگ هــا « ســاخته داوود ميرباقرى هم 
با ايشــان همكارى كردم. چيز ديگرى درباره ايشان نمى توانم 

بگويم، به جز اين كه واقعا سرمايه بزرگى را از دست داديم.
پیام تسلیت وزير ارشاد

 طبق اعــالم روابــط عمومــى معاون هنــرى وزارت ارشــاد، 
 علــى جنتى، وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمى روز گذشــته 
طى تماس تلفنى با خانواده داوود رشيدى، ضمن ابراز ناراحتى 
 به خاطر از دســت دادن يكــى از بهترين هنرمنــدان پرتوان، 
با دانش و خوش ذوق كشــور، براى بازماندگان صبر و شكيبايى 

مسئلت داشت.
پرويز پرستويی

به شخصه بســيار ناراحت هستم و از شــنيدن خبر درگذشت 
داوود رشــيدى حالم بد شــد. در طول ساخت ســريال » آواى 
فاخته « شش ماه با ايشــان در كرمان زندگى كردم و بسيار در 
بازيگرى و در منش آموختم. معتقدم انســان شريفى را از دست 
داديم. بازيگر، مترجمى خوب و كارگردان متبحر تئاتر كه براى 
حرفه اش ارزش قائل بود. متاســفم يكى از پنج نفر بازيگرى كه 
 هميشــه از آنها ياد گرفتم، عروج كرد. من درگذشــت شان را 

به جامعه هنرى و خانواده   ايشان تسليت مى گويم.
مراسم تشییع

 پيكــر داوود رشــيدى، بازيگر پيشكســوت تئاتــر، تلويزيون 
و ســينما كه صبــح روز جمعه به دليل ايســت قلبــى بدرود 
 حيات گفــت، ســاعت 9 صبح امــروز، از مقابل تــاالر وحدت 
به سمت قطعه هنرمندان بهشــت زهرا ) س ( تشييع مى شود. 

اين هنرمند در سال هاى اخير از بيمارى آلزايمر رنج مى برد.

سکوت به احترام استاد

ويژه

نمايش عروسكى » سرزمين شگفت انگيز « به نويسندگى و كارگردانى 
 امير شــيخ جبلى،١0 تا ٢٢ شــهريور ماه در تاالر هنر بــه روى صحنه 

مى رود.
محمد رضا رهبرى، مدير تاالر هنر از قطعى شدن اجراى نمايش سرزمين 
 شــگفت انگيز، در تاالر هنر خبر داد و گفت: ســرزمين شــگفت انگيز، 
در ادامه موج اجراى نمايش هاى عروســكى در تاالر هنر به روى صحنه 

مى رود.
وى تصريح كرد: اگر تا قبل از رسيدن زمان اجرا، نمايش ديگرى نيز براى 
همين تاريخ اعالم آمادگى كند، مى توانيم نويد برگزارى جشن افتتاحيه 

را به عالقه مندان بدهيم و در غير اين صورت اين كار امكان پذير نيست.
سرزمين شگفت انگيز، نمايشى عروســكى، ويژه كودک و خانواده است 

كه امير شيخ جبلى، نويسندگى، طراحى و كارگردانى آن را بر عهده دارد.
 عالقه مندان مى تواننــد١0 تا ٢٢ شــهريور ماه راس ســاعت ١٨:٤٥ 

در سالن اصلى تاالر هنر به تماشاى اين نمايش بنشينند.

10 الی 22 شهريور ماه؛

نمايش عروسکی 
»سرزمین شگفت انگیز« در تاالر هنر 

رييس دانشــگاه علم و فرهنگ از برگزارى جلسه مشترک 
شوراى عالى انقالب فرهنگى و ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى با هدف راه اندازى دانشگاه 

هنرهاى سنتى و صنايع دستى خبر داد.
محمدحسين ايمانى خوشــخو، درباره راه اندازى دانشگاه 
هنرهاى ســنتى و صنايع دستى كه پيشــنهاد آن سال ها 
پيش از سوى استاد محمود فرشــچيان مطرح شده است، 
اظهار كرد:  در حال حاضر اين كار در دســت بررسى است 
و به زودى به نتيجه مى رسد. قرار شــده در١0 روز آينده، 
جلســه مشــتركى درباره اين موضوع با حضور مســعود 
ســلطانى فر - رييس ســازمان ميراث فرهنگــى، صنايع 
دستى و گردشــگرى - و محمدرضا مخبر دزفولى - دبير 
 شــوراى عالى انقالب فرهنگى - در دفتر رييس ســازمان 
ميراث فرهنگى تشكيل و ابهام هاى مربوط به اين موضوع 

رفع شود.
 او ادامه داد: دانشــگاه هنرهاى ســنتى و صنايع دســتى 
 از ايده هاى اســتاد فرشــچيان بوده اســت. خوشبختانه 

در چند سال اخير، كميســيون هنر و معمارى در شوراى 
عالى انقالب فرهنگى كار كرده، پيش نويس اساســنامه آن 
تدوين و به صحن شورا رفته است. با كسب موافقت اصولى 
شورا، جلســاتى در وزارت علوم تحقيقات و فناورى برگزار 

شد و با همكارى مسئوالن، تاييد آن گرفته شد.
ايمانى خوشــخو اظهار كــرد: طبيعى اســت كــه براى 
اجرايى شدن طرح راه اندازى اين دانشــگاه، دستگاه هاى 
اجرايى مانند جهاد دانشــگاهى و دانشــگاه آزاد اسالمى 
پيشــنهادهايى را داشــته اند كــه در نهايت، بــا توجه به 
 سنخيت داشتن اين موضوع با ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى، اين كار به سازمان محول شد 

تا اين دانشگاه با حمايت هاى اصولى برپا شود.
او بيان كرد: با توجه به ســابقه هنرهاى ســنتى در كشور 
ما، جاى خالى دانشــگاهى در اين زمينه به شدت احساس 
مى شــود تا زمينه اســتمرار پيــدا كردن ايــن هنرها كه 
بســيارى از آن ها به يك هنرمند پيشكسوت وابسته است 
 و ادامه پيدا نمى كند، در قالب يك دانشــگاه ايجاد شــود 

و با حمايت معنوى اســتاد فرشچيان شــاهد تاسيس اين 
دانشگاه باشيم. در بســيارى از هنرها، اگر آخرين هنرمند 
فعال در آن رشــته از ميان ما برود، هنــرش را هم با خود 

مى برد و هيچ استمرار ديگرى نخواهد داشت. 
در همين زمينه، بهمن نامورمطلق - معاون صنايع دستى 
سازمان ميراث فرهنگى گفت: تا كنون ابالغيه اى براى آغاز 
فعاليت اين دانشگاه در ســازمان ميراث فرهنگى دريافت 
نكرده ايم. البته من در چند ماه گذشــته با رييس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى در اين باره 
صحبت كرده ام و فضاى مربوط به اين كار آماده شده است.

او اظهار كرد: اميدوارم اين ابالغيه از ســوى شوراى عالى 
انقالب فرهنگى هرچه زودتر به ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى ارسال شــود، زيرا اين موضوع 
مى تواند اتفاق بســيار بزرگى در عرصه هنرهــا از صنايع 
ايرانى - اســالمى باشــد و اگر خوب اجرا شــود، به اندازه 
دارالفنون تاثيرگــذار خواهد بود و حيف اســت به تاخير 
بيفتد. اگر ما به دنبال هويت هنرى و صنايع دستى خودمان 
هســتيم، يكى از بهترين راه ها آموزش و يكــى از بهترين 
اشكال آموزشى داشتن يك دانشگاه با انديشه و ساختارى 

ايرانى - اسالمى است.
معاون صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى يــادآورى كرد: 
 استاد فرشچيان به طور مرتب پيگير اين موضوع بوده است 

تا هرچه زودتر كار آغاز شود.
نامورمطلق در پاســخ به اين پرســش كه اگر اين موضوع 
به طور كتبى ابالغ نشود، معاونت چه اقدامى مى تواند انجام 
دهد، گفت: اگر اين موضوع به ســازمان ابالغ نشود، قانونا 
ما نمى توانيم هيچ فعاليتى را شــروع كنيم و شروع فعاليت  
دانشــگاهى بدون نظر وزارت علوم يا شوراى عالى انقالب 

فرهنگى تخلف محسوب مى شود.
پيشــنهاد راه اندازى دانشــگاه صنايع دســتى و هنرهاى 
سنتى سال ها پيش از ســوى محمود فرشــچيان مطرح 
شــد. محمدرضا مخبر دزفولى رييس شوراى عالى انقالب 
فرهنگى اســالمى درباره اين موضوع گفت: شوراى عالى 
انقالب فرهنگى اساســنامه راه انــدازى اين دانشــگاه را 
تصويب و اجرايى شدن آن را به ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى واگذار كرد. اگر ســازمان 
ميراث فرهنگــى بيش از اندازه در ايــن زمينه تاخير كند، 
ممكن اســت ما تجديد نظر كنيم، زيرا جهاد دانشگاهى و 
 دانشــگاه آزاد نيز متقاضى انجام اين كار هستند و امكانات 
 قابل توجــه اى دارند كــه در اختيار اســتاد فرشــچيان 

قرار دهند.

طبیعی است که برای 
اجرايی شدن طرح 

راه اندازی اين دانشگاه، 
دستگاه های  اجرايی 

مانند جهاد  دانشگاهی 
و دانشگاه آزاد اسالمی 

پیشنهادهايی   را 
داشته اند که در نهايت، 

با توجه به سنخیت 
داشتن اين موضوع با 

 سازمان 
 میراث فرهنگی ،   

صنايع دستی  و 
گردشگری،  اين کار 

به سازمان محول 
شد تا  اين دانشگاه با 
حمايت های   اصولی 

برپا  شود

نقد فیلم

فيلم من اولين فيلم سهيل بيرقى درمقام كارگردانى است.
مســلما فيلم اولى بودن در قضاوت ما نسبت به فيلم تاثير 
مى گذارد. فيلم يك دست است، از اين نظر كه نقطه قوت 
شــخصيت را به رخ مى كشــد و در تمام طول فيلم بر آن 
تاكيد مى كند. فيلم من از دو جنبه قابل ســتايش است؛ 

اول شخصيت پردازى و دوم عنوان فيلم.
عنوان فيلم » من « درســت منطبق با محتوا و در جهت 
شخصيت پردازى فيلم است. قبل از پرداختن به شخصيت 
بهتر است به كليت فيلمنامه توجه كرد، فيلمنامه متاسفانه 
حفره هاى اساســى دارد كه شــايد درنگاه اول به چشم 
 نيايد، اما هرچه فيلم جلوتر مى رود، نقاط ضعف آن به اوج 
مى رسد و در پايان ضربه نهايى خود را مى زند. دليل اينكه 
فيلم تاثير خود را نمى گذارد و كمرنگ جلوه مى كند، عدم 
تاثيرگزارى فيلمنامه اســت. اما شــخصيت ليال حاتمى 
انكارناپذيراست. هرچند خالء فيلمنامه را پر نمى كند، اما 
تنها عاملى است كه مخاطب را تا پايان فيلم نگه مى دارد. 
فيلم تعليق خوبى دارد، اما اين تعليق ابتر مى ماند. مسلما 
تعليق باعث شناخت بيشتر شخصيت مى شود، اما داستان 
را به انتها نمى رساند و اين آشكار است. در فيلمنامه همه 
 عوامل بيرونى از جمله شــخصيت ها، حــوادث و اتفاقات 
از اين جهت رخ مى دهد كه شــخصيت را به واكنش وادار 
كند و مخاطب آن را بيشتر بشناســد، اما نكته اينجاست 
كه اين شناخت و آشكارگى شــخصيت و اصرار كارگردان 

براى چيست؟ 
 آنچه فيلــم را متمايز مى كند شــخصيت ليــال حاتمى 
در فيلم اســت بــا ويژگى هــاى منحصربه فــردى كه 
 دارد. زن در ايــن فيلم شــخصيت منفى فيلم اســت، اما 
دوست داشــتنى و جذاب كه قضاوت را راجع به خودش 
 ســخت مى كند. زنى مغرور، جســور، با اعتماد به نفس 

و درعين حال حساس به محيط است.
اما ايراد اساســى كه مى توان به فيلم مــن گرفت و باعث 
آزار مخاطب مى شود، اين اســت كه چرا هيچ اطالعاتى 
از شخصيت ارايه نمى شــود، البته به نظر مى رسد كه اين 
اتفاق به عمد و به انتخاب كارگردان است؛ در واقع منطبق 
با عنوان فيلم است. من، در شــخصيت زن فيلم به قدرى 
قوى اســت كه به اندازه كافى مخاطب را بــا خود درگير 
مى كند. اما اين بهترين حالت براى توجيه اســت و براى 
 مخاطب قابل قبول نيســت. زن در پايان فيلم زمانى كه 
مى گويد: » نمى خوام نه بشنوم « و با اينكه مى داند تحت 
تعقيب اســت، اما باز هم به كارش ادامه مى دهد، به اين 
دليل است كه در يك كشمكش درونى با خود است و اين 

است كه شخصيت را جذاب مى كند.

 نقد فیلم »من« ساخته  سهیل بیرقی؛

يک آدم بد دوست داشتنی

ريیس دانشگاه علم و فرهنگ؛

پیشنهاداستادفرشچیانبهزودیبهنتیجهمیرسد

تا 16 شهريور برپاست؛

نمايشگاه طراحی »اوقات فراغت« 
در گالری اکنون

چهره ماندگار مینیاتور اصفهان 
در ۷۳ سالگی درگذشت
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اخبار کوتاهيادداشت

معاون جهاد کشــاورزی در امــور باغبانی گفت: در راســتای بهره برداری 
از طرح های کشــاورزی در هفته دولت، یک هــزار و ۵۳۷ میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص یافته است.محمدعلی طهماسبی اظهار داشت: همزمان 
با هفته دولت 2 هزار و 4۳6 پروژه در بخش کشــاورزی در سراســر کشور 
به بهره برداری می رسد.وی افزود: در راســتای تکمیل و بهره برداری از این 
پروژه ها یک هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.معاون جهاد 
کشــاورزی در امور باغبانی بیان کرد: این پروژه هــا در بخش آب و خاک و 
زیربنایی، دام و طیور و آبزیان، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشــاورزی، منابع 
طبیعی، باغبانی و اراضی، تعاون روستایی و عشایری می باشد.طهماسبی با 
بیان اینکه با افتتاح این پروژه ها 8۳ هزار و 4۳2 خانوار بهره مند می شوند، 
خاطرنشان کرد: بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال ۵2 هزار و 691 
نفر را به صورت مســتقیم فراهم می کند.وی گفت: بیشــترین پروژه ها در 
استان  اصفهان با 2۳0 پروژه، سیستان و بلوچستان با 210 پروژه، خراسان 
جنوبی با 19۷ پروژه، آذربایجان غربی 1۵8 پروژه، خراسان رضوی با 1۵4 
پروژه، کردستان 129 پروژه و مازندران با 11۷ پروژه می باشد.معاون جهاد 
کشاورزی در امور باغبانی تصریح کرد: بیشــترین پروژه ها در حوزه آب و 
خاک با یک هزار و ۵06 پروژه، تولیدات دامی بــا ۳42 پروژه، امور باغبانی 
با 1۷6 پروژه و صنایع کشــاورزی با 146 پروژه به بهره برداری می رســند.

طهماسبی با اشاره به اســتفاده از ظرفیت های موجود در کشور ادامه داد: 
تجارت، توریسم و اکوسیســتم، نفت و گاز و ظرفیت های صنعتی باید در 

برنامه ریزی استان ها مورد توجه قرار گیرد.

سرپرســت تعاون روســتایی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال در 
راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی، ۳ تعاونی 

تولید در استان راه اندازی می شود.
جان محمد اله یاری اظهار داشــت: راه اندازی ۳ تعاونــی تولید، ایجاد 
غرفه های مســتقیم عرضه محصوالت کشــاورزی، احــداث 2 مرکز 
بوجاری عرضه بذر اصالح شــده، افزایش خریدهــای توافقی، احیای 
زنجیره تولید در اســتان و توســعه مجتمع های دامپــروری از جمله 

برنامه های تعاون روستایی در سال جاری است.
وی با اشــاره به توســعه طرح هــای آبیاری نویــن افزود: براســاس 
برنامه ریزی های انجام شده آبیاری های ســنتی حذف و آبیاری ماکرو 
و میکرو به شــکل قطره ای و هیدروپنیک جایگزین ایــن نوع آبیاری 
می شود.سرپرست تعاون روســتایی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
آبیاری میکــرو 9۵ درصد بازدهی، آبیــاری بارانــی دارای 6۵ درصد 
بازدهی و آبیاری به روش ســنتی نهایتا 10 تا 20 درصد بازدهی دارد.

اله یاری با بیان اینکه 1۷9 تشکل و تعاونی در استان فعالیت می کنند، 
گفت: از ایــن مجموع 14 تعاونی زنــان روســتایی، 28 تعاونی تولید، 
11 اتحادیه که از این مجموع ۵ اتحادیه شهرســتانی و مابقی اتحادیه 
استانی، ۵۵ تعاونی روســتایی، 9 تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری و 

مابقی تعاونی های کشاورزی هستند.

معاون جهاد کشاورزی در شهرکرد:

اختصاص يک هزار میلیارد تومان 
اعتبار به طرح های کشاورزی 

سرپرست تعاون روستايی چهار محال و بختیاری:

 ۳ تعاونی تولید در استان
 راه اندازی می شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: با 
افتتاح های صورت گرفته در هفته دولت امســال،800 هزار 

واحد مسکن  در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید.
احمد اصغری مهرآبادی ششــم شــهریورماه  در ســفر به 
شهرکرد در شورای تامین مسکن چهارمحال و بختیاری، با 
اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی منتقد طرح مسکن مهر 
است، اظهار کرد: با این وجود پیگیری های زیادی در راستای 
تکمیل طرح انجام شده اســت.وی افزود: با وجود مشکالت 
مالی، تالش دولــت تدبیر و امیــد بر این اســت که پروژه 
مسکن مهر را به اتمام برســاند که در این دولت ۷20 هزار 
واحد مســکن مهر تکمیل و بهره برداری شده است.اصغری 
مهرآبادی تصریــح کرد: با افتتاح های هفتــه دولت، افتتاح 
واحدها به 800 هزار واحد در سه سال گذشته می رسد.وی 
گفت: دوهزار و 200 واحد مسکن مهر باقیمانده در استان، 
در دهه فجر امسال می تواند به بهره برداری برسد.قائم مقام 
وزیر راه و شهرســازی گفت: با اختصاص یک هزار میلیارد 
تومان به وزارت نیرو برای خدمات زیر بنایی مســکن مهر از 
قبیل آب، برق و گاز، 400 میلیارد تومان از محل ماده 10 و 
12، 100 میلیارد تومان از واگذاری انشعابات به مردم و 2۵0 
میلیارد تومــان متفرقه )مجموعا یک هــزار و ۷۵0 میلیارد 

تومان( اعتبار، مشکل عمده مسکن مهر مرتفع خواهد شد.

چهار شــکارچی غیرمجاز در منطقه گردشــگری چشمه 
سردآب رستم آباد شهرستان اردل دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری 
گفت: چهار شــکارچی غیرمجاز به همراه 1۵ قطعه ســهره 
طالیی زنده گیری شــده، 6 قفــس و یک تــور در منطقه 
گردشگری چشمه ســردآب رستم آباد شهرســتان اردل 

دستگیر شدند. 
شهرام احمدی با اشــاره به جریمه 2 میلیون ریالی شکار هر 
قطعه پرنده سهره طالیی افزود: متخلفان پس از دستگیری، 
به مقامات قضایی تحویل داده شدند و پرندگان کشف شده 
در طبیعت رهاســازی شــدند.  ســهره طالیی پرنده ای از 
خانواده فنچ ها با دم چنگالی شکل، منقار مخروطی و باریک، 
دمگاه سفید، صورت قرمز، پس سر سیاه رنگ، کوچک جثه 

و کمی کوچک تر از گنجشک خانگی است.

قائم مقام وزير راه و شهرسازی خبر داد:

بهره برداری از 800 هزار واحد 
مسکن مهر در دولت يازدهم

دستگیری چهار شکارچی 
غیرمجاز در شهرستان اردل

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سیاست منطق 
گفت و گوی ایران تاکیــد کرد: سیاســت خارجی ایران 
مبتنی بر گفــت وگو همراه با اقتدار، باعث منزوی شــدن 

آمریکا در سطح بین الملل شد.

 قاسم ســلیمانی دشــتکی به عنوان ســخنران پیش از 
خطبه های نمازجمعــه این هفته شــهرکرد اظهار کرد: 
سیاست خارجی منطقی ایران باعث شد، آمریکا نتواند به 

مقاصد شوم خود برسد.

وی در ادامه ســخنانش به دســتاوردهای دولت یازدهم 
در بخش هــای بهداشــت و درمان، بیمــه، کاهش تورم 
و بهبود رشد اقتصادی اشــاره کرد و گفت: این اقدام ها و 
دســتاوردهای دولت یازدهم باعث شــد تورم و رکود در 

کشور کاهش یابد.
سلیمانی دشــتکی ادامه داد: تشــکیل گروه تروریستی 
داعش به دســت عربســتان با هدف ضربه زدن به ایران و 
تشیع بود، اما امنیت جمهوری اسالمی ایران مانع از حضور 

این گروه تروریستی در مرزهای ایران شد.
اســتاندار چهارمحال وبختیــاری ادامــه داد: همدلی و 
همزبانی بین همه مسئوالن و گروه های مختلف فعال در 
استان به خصوص گروه های سیاســی و اجتماعی برقرار 
است. وی تصریح کرد: وحدت مردم و مسئوالن در سطح 
ملی باید حفظ شود و اعتماد مردم را به نظام محکم کنیم 
و برای رسیدن به توسعه استان مشکالت شخصی و قومی 

را کنار بگذاریم.
 وی گفــت: در دولــت یازدهــم اقدامــات مطلوبــی در

 بخش های مختلف راهسازی، آبرسانی، گازرسانی و رفع 
موانع تولید واحدهای صنعتی و تامین آب صنایع استان از 

پساب فاضالب انجام شده است.

پیشنهاد سردبیر: 
سیاست خارجی ايران، باعث انزوای آمريکا شد

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

سیاست خارجی ایران، باعث انزوای آمریکا شد

اجراییه
شــماره    9510420351300178 اجراییــه: شــماره   6 /66
پرونده:9209980351300017 شــماره بایگانی شعبه:920021 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه بــه شــماره 9510090351301063 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9409970351301231 محكوم علیه 1- ســعید 
رضا آقایی فرزند احمد به نشــانی مجهول المكان 2- شرکت ستاره باران 
چهل ستون به نشانی اصفهان سه راه ســیمین بلوار کشاورز ساختمان 
پرشیا واحد 418 محكومند متضامنًا به پرداخت مبلغ یكصد و نود میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شــش میلیون و سیصد و چهل هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررســید چک 94/5/15 تا زمان تادیه آن در حق خواهان 
بهزاد قربانی فرزند رمضان به نشانی مبارکه محله محمدیه ک شهید مددیان 
منزل شــخصی رمضان قربانی با وکالت سودابه باقری خولنجانی فرزند 
فتح اله به نشانی مبارکه ابتدای خیابان بسیج جنب پرده سرای صدف ضمنًا 
حق االجرا از ماخــذ محكوم به بر عهده محكوم علیه اســت ) حكم غیابی( ، 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی 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 اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشــت 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 حكــم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش 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 شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
 محكوم لــه یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محكــوم علیه خواهد

 بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 
15836 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)459 کلمه، 

5 کادر(
اجراییه

شــماره    9510426825300205 اجراییــه: شــماره   6 /67
پرونده:9309986825300341 شــماره بایگانی شعبه:930368 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9409976825301299 حكم به محكومیت مرتضی شــیرازی به نشــانی 
مجهول المكان و منصور حاج بابا صفری به نشانی اصفهان خ امام چهار 

راه دوم نمایشــگاه اتومبیل منصور حاج بابا صفری بــه حضور در یكی 
از دفاتر اسناد رســمی و انتقال رسمی ســند مالكیت خودرو و موضوی 
دعوی و پرداخت مبلغ یــک میلیون و پانصد هزار ریــال بابت هزینه های 
 دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محكوم له حجت ا... حقانی

 فرزند مرتضی به نشانی شهرستان شهرکرد گودال چشمه خ 12 متری پ 
19 منزل مرتضی حقانی با وکالت شــهریار ثابتی قهفرخی فرزند بهمن به 
نشانی شهرکرد خیابان آیت اله کاشانی روبروی دادگستری نبش کوچه 
35 و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محكوم 
علیه می باشــد. محكوم علیه مكلف اســت 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 باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد

 اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
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 اعســار 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-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
 به دیگری به هــر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده

 اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 
 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال

 پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زنــدان منوط به 
موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یــا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
 خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 15838 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)451 

کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

6/68 شماره: 941482 به موجب رای شــماره 346 تاریخ 95/2/29 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه رامین رضا زادگان به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک شــماره 316176-94/4/31 بانک ملی 
بابت اصل خواســته و مبلغ نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی 
 و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ سررســید چک

 موصوف ) 94/4/31( تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان غالمحسین جبار 
زارع به نشانی اصفهان خ امیرکبیر بعد از چهار راه سنگ تراش دی صادر 
و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. 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 یــا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
 بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میسر

 باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید 
 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند

 و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نماید. م الف:15831 شــعبه 12 حقوقی 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )198 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

6/69 شماره: 941491 به موجب رای شماره 221 تاریخ 95/2/13 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
پیام زردویان به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سه 
میلیون و دویست هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد و 
هشتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/29 لغایت زمان وصول 
در حق محكوم له محمدرضا معینی کربكندی با وکالت 1- حسین محمدیان 
2- الهام خدا رحمی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بانک تجارت 
ارغوان طبقه سوم واحد 18 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
 اجرای احكام: همین که اجرائیه بــه محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه

 مكلف اســت 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:15814 شــعبه 7 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )201 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/70 شماره: 941618 به موجب رای شماره 480 تاریخ 95/3/16 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
محسن ترک الدانی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و شصت 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک 368771 از تاریخ سررسید 91/4/22 
به مبلغ 60/000/000 ریال نسبت به ســفته ها از تاریخ تقدیم دادخواست 
 94/12/19 مجموعــًا بــه مبلــغ 30/000/000 ریال لغایت زمــان اجرای

 حكم در حق محكوم له محسن رســتمی با وکالت افسانه غالبی به نشانی 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت ) ارغوان ( 
طبقه 3 واحد 18 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. مــاده 34 قانون اجرای 
 احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی بــرای 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:15813 شــعبه 7 حقوقی 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )221 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

6/71 شماره: 950017 به موجب رای شماره 410 تاریخ 95/3/16 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 

1- اصغر خوندابی 2- بابا علی رشــید نیا هر دو به نشانی مجهول المكان 
محكومند متضامنًا به پرداخت مبلغ 29/500/000  ریال بابت اصل خواسته 
و 917/500 ریال بابت هزینه دادرســی ) ســال نود و یكهزار و هفتصد و 
پنجاه هزار تومان( و هزینه های نشر آگهی جمعًا 600/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 836/756444- 94/10/8 
و نیم عشــر حق االجرا در حق محكوم له مهدی ســوادکوهی گشیزگانی 
 فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان خ زینبیه شــمالی خ دکتر مفتح روبروی

 کوچه نور لوازم خانگی سواد کوهی. 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 بــرای پرداخت محكوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میســر باشد 
و در صورتی کــه خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و

  اگر مالی نــدارد، صریحــًا اعالم نمایــد. م الف:15808 شــعبه 8 حقوقی 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )207 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

6/72 شــماره: 941535 به موجب رای شماره 291 تاریخ 95/2/27 حوزه 
8 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه لیلی فرخ زاده به نشــانی مجهــول المكان محكوم اســت به پرداخت 
مبلغ 35/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و 1/005/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهی جمعــًا به مبلغ 
600/000 ریال خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به شماره 
2466/182460-91/11/2 تا تاریخ اجرای حكم و نیم عشــر حق االجرا در 
حق محكوم لــه محمدرضا معینی کربكندی با وکالت حســین محمدیان و 
الهام خدارحیمی به نشانی اصفهان شــیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
 تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18، مــاده 34 قانون اجرای احكام: همین که 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد 
یا مالــی معرفی کند که اجــرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میســر 
 باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:15806 شــعبه 8 حقوقی

 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )199 کلمه، 
2 کادر(

احضار
6/81 نظر به اینكه خانم ملک بهرامیان شكایتی علیه امیدوار نوروزی فرزند 
سانیار مبنی بر توهین و مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
941296 د / 7 ثبت این شــعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهی می باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می  آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 16596 شــعبه 7  دادیاری مجتمع شماره چهار دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )117 کلمه، 2 کادر(

E-MAIL

نماینده ولی فقیه در چهارمحال  و بختیاری گفت:  دشــمن 
درپی آن است که هر چه می تواند دستاوردهای ایمانی ما را از 
ما بگیرد و جامعه را به لهو و لعب و ســرگرمی های پوچ وادار و 

اهداف شوم خودش را عملی کند.
محمدعلــی نکونام در خطبه هــای نماز جمعه شــهرکرد با 
طرح این سوال که آنهایی که این کنســرت های موسیقی را 
ترویج می کنند و مجوز می دهند چه پاســخی در پیشــگاه 
 خدای متعــال دارند؟ تصریح کرد: همین کنســرت هایی که

 گوشه و کنار گاهی اجرا می شود و این روزها هم باز متاسفانه 
زبان به دفاع از اینها گشوده می شود و بعضی ها نگران هستند 
که چرا با این کنســرت ها برخورد می شــود. ]محتوای[ این 
کنســرت ها چیســت؟ ما داریم می بینیم. همین کنسرتی 
که چند روز قبل در همین شهرکرد اجرا شــد، تصاویرش را 
آوردند و من مشــاهده کردم. در این کنسرت چه می گذرد؟ 

متاسفانه فضای تاریک، دختر و پسر و زدن کف و شادی های 
ناهنجار و معصیت آشــکار بود. وی با بیان اینکه مگر حریم و 
حرمت امام رضا)علیه الســالم( فقط در مشــهد است؟ مگر 
مردم مشهد فقط مومن هســتند و مردم دیگر شهرها مومن 
نیســتند و همین طور بایــد در عرصه معصیــت و گناه قرار 
بگیرند؟ خاطرنشــان کرد: مگر شهر مشــهد با  دیگر جاهای 
کشــورتفاوت دارد؟ چرا مثال گفته می شــود کنســرت در 
مشــهد به احترام حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
 تعطیل بشــود ولــی در دیگر جاهای کشــور ترویج شــود؟ 
مگــر علی  بــن  موســی  الرضــا )علیه الســالم( فقــط امام 

مشهدی هاست.
حجت االســالم نکونام تاکیدکرد: این  کنسرت ها عرصه های 
معصیت است؛ معصیت آشکار اســت. چگونه انسان می تواند 
نسبت به آن بی تفاوت باشــد. انســان وقتی این عرصه ها را 

مشاهده می کند، واقعا غصه می خورد.
وی خطاب به مردم و مسئوالن تاکیدکرد: خیلی مراقب باشیم 
که  دشمن درپی آن اســت که هر چه می تواند دستاوردهای 
ایمانی ما را از ما بگیرد و جامعه را به لهو و لعب و سرگرمی های 
پوچ وادار کند و اهداف شوم خودش را عملی کند. باید حساس 
و بیدار بود و با بیداری و حساســیت نســبت به این مســائل 

برخورد کرد. امام جمعه شــهرکرد تصریح کــرد: همه اینها 
کار دشمن اســت برای آنکه جامعه ما را به سمت بی بندباری 
 و امثال اینها ســوق بدهد و شــادی های کاذب ایجاد کند و

 لهو و لعب را گســترش بدهد و در نهایت دیــن جامعه ما را 
بگیرد. وی در ادامه به هفته دولت و شــهادت شهیدان رجایی 
و باهنر اشــاره کرد و گفــت: این منافقان و تروریســت هایی 
کــه در قبل و حیــن و بعد از انقــالب هزاران نفــر از مردم و 
شخصیت های برجسته کشــور ما را به خاک و خون کشیدن 
با همه جنایت آفرینی های خودشان مورد حمایت آمریکا بوده 
و هستند. نماینده ولی فقیه در اســتان در ادامه ایمان، تعبد و 
خداباوری را عامل ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر دانست 
و تاکیدکرد: آنچه که شــهیدان رجایی و باهنر را ماندگار کرد 
ریاست جمهوری و نخست وزیری آنها نبود بلکه خدامحوری، 
والیت مدار و پایبندی عملی و نه شــعاری آنها به آرمان های 
 امام و شــهدا و اســتکبار ســتیزی و نگاه به درون داشتند و 

خدمت گزاری صادقانه و بی منت آنها بود.
وی در ادامه به دهم شهریورماه و روز بانکداری اسالمی اشاره 
کرد و گفت: متاســفانه بانک های ما در تراز بانکداری اسالمی 
نیســتند که می طلبد ســه قوه در رســاندن بانک ها به تراز 

بانکداری اسالمی تالش کنند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

دشمن به دنبال گرفتن 
دستاوردهای ايمانی مردم است



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی| شماره1944 | یکشنبه07 شهریور 1395 |25 ذی القعده 1437

اخباريادداشت

صفحــات نمایش در ســال های اخیــر، پیشــرفت های زیادی 
دارای  هوشــمند  گوشــی های  از  بســیاری  و  داشــته اند 
صفحات نمایش با رزولوشــن QHD هســتند. حتی با پیشرفت 
 پنل هــای امولــد، اســتفاده از ایــن پنل هــا رواج بســیاری

 پیدا کرده است و حتی اپل نیز در آیفون سال 2017 از این پنل ها 
بهره  خواهد برد. اما سامسونگ به عنوان یکی از پیشروهای زمینه 
ســاخت پنل های صفحات نمایش، همواره در تالش برای بهبود 
آن هاست. زومیت نوشــت؛ Galaxy X یکی از گوشی هایی است 
که انتظار آن را در سال 2017 می کشــیم. این گوشی بر اساس 
شــایعات جدید، مجهز به پنل خم شــونده با رزولوشن عجیب 
4K خواهد شد که آن را برای اســتفاده در زمینه واقعیت مجازی 
مناســب تر خواهد کرد. حتی شــایعاتی مبنی بر خبر اســتفاده 
سامسونگ از پنل 4K در گلکسی اس 8 نیز وجود دارد. پنل های 
انعطاف پذیر در سال 201۳ توسط سامسونگ به نمایش گذاشته 
شدند و ســپس صفحات نمایش با لبه های خمیده، راه خود را به 
نسخه های اج گوشی های هوشــمند این شرکت باز کردند و حاال 
به نظر می رســد آینده این فناوری، پنل های انعطاف پذیر است. 
تصور گوشــی با صفحه نمایش انعطاف پذیر بسیار جذاب است و 
آینده برای این پنل ها  نیز بســیار روشن اســت و باعث می شود 

همگی انتظاراتفاقات خوبی را در 2017 داشته باشیم.

تا به امروز اخبار متعــددی در مورد زمان معرفــی آیفون های 
جدید اپل منتشــر شده اما اغلب شــنیده ها حکایت از این دارد 
که اپل، نســل جدید گوشی های هوشــمند خود را در تاریخ 7 
سپتامبر یا 17 شــهریور ماه رونمایی خواهد کرد و پیش فروش 
این گوشــی ها هم دو روز پس از رونمایی آغاز خواهد شد. حاال 
ایوان بلس )فاش کننده اخبار فناوری( اعــالم کرده که آیفون 
7 و آیفون 7 پالس این شــرکت در تاریخ 2۶ شــهریور یا دوم 
مهرماه راهی بازار خواهد شــد. این اطالعات برگرفته از سندی 
متعلق به AT&T اســت که فاش شــده اســت. به گفته بلس، 
آیفون 7 و آیفون 7 پالس روز 1۶ ســپتامبر یا 2۶ شهریور راهی 
بازار خواهد شــد. موضوعی که تاریخ های ارائه شده توسط اپل 
را باورپذیرتر می کند، تالقی تاریخ های مــورد نظر با روز جمعه 
است. اپل معموال یک هفته پس از آغاز پیش فروش گوشی های 
هوشــمندش اقدام به عرضه محصوالت به بازار می کند که این 
عرضه معموال با روز جمعه همزمان می شــود. بایــد دید که آیا 
گفته های ایوان بلس، رنگ حقیقت به خــود می گیرند یا خیر؟ 
براســاس آخرین اطالعات و برآوردهای صورت گرفته، آیفون 7 
از وجود جک هدفون۳/5 میلی متــری بهره ای نبرده و در عوض 
ویژگی مقاومت در برابر نفوذ آب به این گوشــی هوشمند اضافه 
خواهد شد. همچنین باید به تراشه A10 اشاره کرد که با باتری 
1۹۶0 میلی آمپر ســاعتی همراه خواهد شــد. آیفون 7 پالس با 
تمام این ویژگی هــا همراه بــا حافظه هــای ۳2، 128 و 25۶ 
گیگابایتی در اختیــار عالقه مندان قرار خواهــد گرفت. میزان 
حافظه رم نمونه بزرگ تر نیز 50 درصد افزایش یافته و به ســه 
گیگابایت خواهد رســید. ضمنا باید به دوربین 12 مگاپیکسلی 

دوگانه در پشت آیفون 5/5 اینچی نیز اشاره کرد.

شــرکت ســوئدی ولوو که گه گاه با آزمایش ها و تبلیغات جذاب و 
خالقانه خود خبرســاز می شــود، در آخرین اقدام خود به رکورد 
سرعت کشــنده ها حمله کرده و با شکســتن آن، بار دیگر نام خود 
را سر زبان ها انداخته است. چندی پیش در همین صفحه با عنوان 
شوالیه آهنی آوردیم که ولوو در تاریخ 24 اوت، قصد رکورد شکنی 
دارد. اکنون به گزارش دیجیاتو، بــا عبور از آن تاریخ، خبر موفقیت 
 ولوو در رســانه های مختلف منتشــر شده اســت. همان طور که

 مطرح شد، کشنده ای که برای دســتیابی به این عنوان تیونینگ 
شــده، »شــوالیه آهنی« نام دارد. موتوری که در قســمت میانی 
شوالیه نصب شــده با کد D13 شــناخته می شــود و با حجم 1۳ 
لیتــری، توانایی تولید 2400 اســب بخار قــدرت و ۶000 نیوتن 
متر گشــتاور را دارد. به لطف این پیشــرانه فوق العــاده قدرتمند، 
بهره گیری از فایبرگالس در جای جــای بدنه، بهبود آیرودینامیک 
و همچنین اســتفاده از گیربکس دوکالچه I-Shift کشنده ولوو 
توانسته عالوه بر رکورد بیشترین ســرعت، رکورد بهترین زمان در 
500 و 1000 متر را نیز ارتقا دهد. بر این اســاس شــوالیه آهنی 
موفق شــده که مســافت 500 متر را در1۳/710 ثانیه و با سرعت 
میانگیــن81/58 مایل )1۳1/2۹0 کیلومتر( بر ســاعت طی کند. 
در مسافت 1000 متری نیز کشــنده ولوو توانسته زمان21/2۹0 
ثانیه و ســرعت میانگین 105 مایــل )1۶۹ کیومتر( در ســاعت 
را ثبت کند. بیشــترین سرعتی هم که توسط شــوالیه آهنی ثبت 
شده برابر با 171 مایل یا 27۶ کیلومتر بر ساعت بوده که در اندازه 
خودروهای اسپرت امروزی است. برای درک بهتر این سرعت باید 
اشــاره کنیم خودروهایی مثل مازراتی کواتروپورته، پورشه کاین 
توربو، مرســدس بنز C 63 AMG و پورشه باکستر GTS که اخیرا 
در نسخه 718 به داخل کشور ما نیز راه پیدا کرده، حداکثر سرعتی 
بین 270 الــی 280 کیلومتر در ســاعت دارند. برای کســب این 
رکوردها، در روز آزمایش،  Boije Ovebrink که تجربه ۳0 سال 
مسابقه با انواع اتومبیل های سواری و کامیون را دارد، پشت فرمان 
نشســته بود. در طول این مدت او 5 بار رکوردشــکنی کرده و در 
سال 1۹۹4 قهرمان مسابقات کامیون رانی در اروپا شده است. برای 
ثبت رسمی رکورد او باید در پیستی در شمال سوئد، مسیر در نظر 
گرفته شــده را دو بار و در جهت های مخالف طی کرده و میانگین 
سرعت این دو حرکت ثبت می شد که سرانجام تحت نظارت انجمن 
بین المللی ورزش هــای موتــوری )FIA( این اتفــاق در 24 اوت 
201۶ رخ داد. شایان ذکر اســت که رکوردهای قبلی در این زمینه 
نیز متعلق به ولوو بوده اســت. جالب تر آنکه به گفته ولوو، برخالف 
موتور این کامیون، گیربکس دوبل کالچ آی شــیفت کامال با نمونه 
تولید انبوه و تجاری در کشــنده های ولوو یکسان بوده است و ولوو 
از این رکورد شکنی 
تاریخــی بــرای 
تبلیغــات ایــن 
جعبــه دنده در 
اطمینان آوری 
عملکــرد  و 
عالی استفاده 

کرده است.

احتماال در سال 2017 اتفاق بیفتد؛

صفحه گوشی تان خم باد

ايوان بلس حکايت جديدی از تاريخ رونمايی آيفون بعدی دارد؛

شايد در دوم مهرماه

276 کیلومتر بر ساعت
برای يک غول آهنی

پیشنهاد  سردبیر:
بدون نت هم می توان موسیقی ساخت

رونمايی

با آنکه تولید تلفن های هوشمند برای بیشتر فعاالن 
این بازار کسب و کاری ضررده محسوب می شود، اما 
به نظر می رسد شــرکت هایی چون شارپ فعال قصد 
خروج از آن را ندارند. این شرکت به تازگی محصولی 
جدید با نام Aquos Z2 و مجهز به تراشــه مجتمع 
Helio X20 ســاخت مدیاتک را در کشــور تایوان 
رونمایی کرده اســت. این فبلت میــان رده با قیمت 
284 دالری خود از نمایشگری 5/5 اینچی با کیفیت 
تمام اچ دی، 4 گیگابایــت رم و ۳2 گیگابایت حافظه 
داخلی بهره می برد. دوربین پشــتی 1۶ مگاپیکسلی 
Aquos Z2 نیــز دارای فلــش دوگانــه و فناوری 
فوکوس خــودکار تشــخیص فاز اســت. دوربین 8 
مگاپیکســلی جلویی هم از گشــادگی لنز f/1.8 و 
میدان دید 82 درجه ای برخوردار است. ضمن اینکه 
موبایل دو سیمکارته جدید شــارپ امکان اتصال به 
شبکه پر سرعت 4G LTE را نیز دارد. تلفن هوشمند 
میــان رده Aquos Z2 بــا بدنه فلزی خــود از یک 
باتری غیــر قابل تعویض ۳000 میلی آمپر ســاعتی 
Pump Ex- »برخوردار اســت که به لطف فناوری 

press« شرکت مدیاتک و پورت USB-C در مدت 
20 دقیقه تا 70 درصد شارژ می شود و می توان با 10 
دقیقه شارژ تا یک ســاعت مکالمه کرد. البته سرعت 
 USB 2.0 انتقال اطالعات از این درگاه معادل پورت
خواهد بود. دیجیاتو نوشت؛ شــارپ، شرایط خوبی 
را از لحاظ فروش در کشــور ژاپــن تجربه نمی کند، 
بنابراین مدیران این شــرکت تصمیــم گرفته اند که 
تمرکز بیشــتری را صرف بازارهای پرســود مناطق 
دیگری از جمله شــرق آســیا کنند. به همین دلیل 
اســت که Aquos Z2 به جــای ژاپن، 
برای اولیــن بــار در کشــور تایوان 

یــی  نما و ر
می شود.

استراتژی شارپ تغییر می کند؛

اين بار برای شرق آسیا

مقامات رصدخانه  اروپای جنوبی موســوم به )ESO( تایید 
کردند کــه یک ســیاره جدید به نــام پروکســیما b را در 
ناحیه قابل ســکونت ســتاره پروکســیما قنطورس کشف 
کرده اند. این ستاره در واقع یک ستاره کوتوله قرمز در مرکز 
منظومه ای نزدیک به خورشــید و در همســایگی منظومه 
ما، موســوم به آلفا قنطورس قرار دارد. این یک خبر بســیار 
مهم و شگفت انگیز است، زیرا انتشــار آن به این معنی است 
که یک ســیاره شــبیه به زمین می تواند در فاصله4/2 سال 
نوری از ما وجود داشته باشــد و دارای پتانسیل پشتیبانی از 
حیات روی خود نیز باشد. البته تحقیقات بیشتری نیاز است 
تا ویژگی های جو آن و امکان وجــود آب به صورت مایع در 
سطح آن مورد تایید قرار گیرد اما این تیم پژوهشی در حال 
حاضر قصد دارد با برنامه ریزی، به پاسخ این پرسش ها دست 
یابد. یکی از اعضای گروه، گولیم آنگالدا اسکوده از دانشگاه 

کوئین مری لنــدن در یــک گفت وگوی رســانه ای گفت: 
بسیاری از سیارات فرا خورشیدی تا به امروز کشف شده اند 
و بســیاری دیگر نیز در آینده یافت خواهند شــد، اما تالش 
برای جست وجوی نزدیک ترین ســیاره به زمین با پتانسیل 
حیات و موفق شــدن در این مســیر مســلما به عنوان یک 
تجربه خاص در طول زندگی همه ما وجود خواهد داشــت. 
سیاره کشف شــده که به نام پروکسیما b، شناخته می شود 
پیرامون مدار پروکسیما قنطورس )یک کوتوله قرمز که در 
منظومه ســتاره ای آلفا قنطورس در صورت فلکی قنطورس 
نهفته اســت( در گردش است. این منظومه ســتاره ای، در 
واقع نزدیک ترین منظومه  به منظومه خورشــیدی به شمار 
می رود و به این ترتیب پروکسیما b را تبدیل به نزدیک ترین 
سیاره فراخورشیدی شــبیه به زمین می کند که تا به امروز 
شناسایی شده است. یکی دیگر از اعضای گروه، مایکل اندل 

)Michael Endl(، از دانشگاه تگزاس آستین می گوید: این 
رویداد به خاطر میزان نزدیکی آن با ما بســیار هیجان انگیز 
است. واقعا نمی توانست بهتر از این باشد. این تیم پژوهشی 
که شامل محققانی از ESO و همچنین یک برنامه پژوهشی 
Pale Red Dot cam- )به نام کمپین نقطه قرمز کم نــور 

paign( بودنــد، توانســتند در نیمه نخســت 201۶ یک 
سیاره پیشــنهادی جدید را با مشاهده پروکسیما قنطورس 
پیدا کنند و ســپس داده های خود را با مشــاهدات قبلی به 
دست آمده در طی 1۶ سال گذشته که توسط تلسکوپ های 
فعال در سراسر جهان جمع آوری شــده بود، مورد مقایسه 
قرار دهنــد. با تلفیق داده های ارزشــمندی کــه مربوط به 
1۶ سال گذشته می شد، آنها شــواهد آماری کافی را برای 
اثبات وجود سیاره پروکسیما b به دســت آوردند. اسکوده 
در این باره گفت: من سازگاری ســیگنال را هر روز به مدت 
دو ماه در کمپین نقطــه قرمز کم رنگ مورد بررســی قرار 
دادم. 10 روز اول کامــال امیدوارکننده بــود، 20 روز بعدی 
مطابق با انتظارات پیــش رفــت و در ۳0 روز نهایی نتیجه 
بسیار قطعی بود. بنابراین ما شــروع به تهیه یک طرح اولیه 
کردیم. آنچه که ما تا کنون در مورد پروکسیما b دانسته ایم، 
این اســت که اندازه آن تقریبا1/۳ برابر اندازه زمین اســت 
و با یک احتمــال خوب می توان گفت که این ســیاره از نوع 
سنگی است. این ســیاره در مداری به فاصله ۶/۹2 میلیون 
کیلومتر از پروکســیما قنطورس پیرامــون آن در گردش 
بوده و در حدود11/2 روز طول می کشــد تــا یک دور مدار 
آن به دور خود کامل شــود. دمای ســطح این سیاره تقریبا 
منفی40 درجه سانتی گراد اســت و این احتمال نیز وجود 
دارد که این ســیاره دارای اتمســفر و آب به شکل مایع در 
سطح خود باشــد. این موارد در واقع عواملی هستند که به 
عنوان کلیدی برای شــکل گیری حیات روی این سیاره به 
شمار خواهند رفت. البته مشاهدات بیشتری برای تایید این 
موضوع مورد نیاز است. اما خوشــبختانه، این تیم پژوهشی 
باور دارد که پروکســیما b در محدوده کاوشــگر قرار دارد؛ 
یعنی اینکه روزی در آینــده نه چندان دور، مــا می توانیم 
یک فضاپیما به سوی آن ارســال کنیم تا تصاویری را از این 
سیاره برایمان مخابره کند. این تیم همچنین در نظر دارد تا 
با مارک زوکربرگ، اســتفان هاوکینگ و میلیاردر روسی، 
یوری میلنر، همکاری کند. میلنر، کســی است که چندی 
پیش اعالم شد مبلغ 1۳0 میلیون دالر را روی پروژه ای به 
 نام استارشات در اوایل سال جاری اختصاص داده است که

 بر اساس برنامه این پروژه قرار است یک فضاپیمای کوچک 
به آلفا قنطورس به امید پیدا کردن نشانه هایی از حیات روی 
آن ارسال شود. تیم استارشــات امیدواراست تا فضاپیمای 
کوچک خود را در ۳0 ســال آینده به ســوی آلفا قنطورس 
برســاند. با ادامه این پــروژه و همچنیــن ادامه تالش های 
پژوهشــگران ESO، ما امیدواریم که در آینــده بتوانیم به 
دانش بیشــتری درباره ماهیت ســیاره پروکسیما b دست 

یابیم.

پژوهشگران اروپايی يک ســیاره فراخورشیدی بسیار شــبیه به زمین را در فاصله ای نزديک به منظومه 
شمسی شناسايی کرده اند. با اينکه هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز اســت اما وجود اين سیاره به صورت 

رسمی مورد تايید قرار گرفته است و پتانسیل اين را دارد که کشف قرن لقب بگیرد. 

امیدها برای يافتن حیات خارج از زمین زنده شد؛

تنها4/2 سال نوری آن طرف تر

دمای سطح اين 
سیاره تقريبا 

منفی۴0 درجه 
سانتی گراد  است 
و اين احتمال نیز 

وجود دارد که 
اين سیاره دارای 
اتمسفر و آب به 

شکل مايع در 
سطح خود باشد

شــاید در حــال حاضر شــرکت خودروســازی تســال، 
شــرکت پیشــرو در زمینه انقالب اتومبیل های الکتریکی 
به شــمارآید اما شــرکت های دیگــری نیز هســتند که 
 می خواهند محصوالتی مشــابه اتومبیل های تســال را به

دست مشتریان برسانند.
یکی از ایــن نام ها، فارادی فیوچر اســت کــه برنامه دارد 
خودروی الکتریکی خــودش را در آینده نزدیــک به بازار 

عرضه کند.
در همیــن راســتا، اخیــرا اتومبیلــی در خیابان هــای 
لس آنجلــس رویت شــده کــه به نظر می رســد نســخه 

آزمایشی یا پروتوتایپ اولین اتومبیل فارادی فیوچر باشد.
به نوشــته دیجیاتو، بر اســاس تصاویر، ایــن خودرو یک 
SUV کــراس اوور کوچک به نظر می رســد؛ بــا این حال 
 بدنه آن پوشانده شــده و نمی توان طراحی اش را به خوبی

مشاهده کرد.
شــخصی که این تصویر را ثبت کرده و در توییتر قرار داده، 
دقیقا نمی دانسته این اتومبیل مربوط به کدام شرکت است 
اما منابع نزدیک به وب ســایت Electrek آن را متعلق به 

فارادی فیوچر ذکر کرده اند.
وب سایت مورد اشاره پیش از این گزارش داده بود فارادی 

فیوچر برنامــه دارد تا کراس اووری لوکــس به بازار عرضه 
کند که با قیمتی بیش تر از 100 هزار دالر به فروش خواهد 
رســید. اگر چه طراحــی اتومبیل را نمی تــوان به وضوح 
دید اما شکی نیســت که این اتومبیل، شــباهت زیادی به 
 تصویر رسمی منتشر شــده از سوی شــرکت مورد بحث

در گذشته دارد.
پایــگاه خبــری Electrek اوایــل ماه جــاری میالدی 
نیــز گــزارش داده بــود کــه فــارادی فیوچر مشــغول 
آزمایش فنــاوری »سیســتم کمک راننده پیشــرفته« یا 
ADAS در لس آنجلس اســت. بنابراین مشــاهده نسخه 
 آزمایشــی اولین اتومبیل فارادی فیوچــر در این منطقه

جای تعجب ندارد.

در پوششی از پارچه رويت شد؛

يک کراس اوور جمع و جور برقی ديگر

ششمین مســابقات بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی آذر 
امسال در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. به گزارش 
مهر، سروش صادق نژاد، رییس اداره انجمن های علمی دانشجویی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر از برگزاری این مســابقات در فاصله 
زمانی 10 تا 15 آذرماه خبر داد و گفت: مرحله پیش ثبت نام تیم ها 
در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی از دهم شهریور به صورت 
اینترنتی آغاز می شــود و تا پنجم مهر ادامه خواهد داشت. وی 
افزود: تیم ها از 20 شهریور تا ۳0 مهر ماه فرصت دارند مدارک فنی 
مرتبط با فعالیت های خود را از طریق ســایت جشنواره به نشانی 
autcup.aut.ac.ir ارسال کنند و بررسی فنی تیم ها نیز از اول 
تا پانزدهم آبان انجام می شود. صادق نژاد خاطرنشان کرد: ثبت نام 
قطعی تیم ها در 5 لیگ دانشجویی و ســه لیگ دانش آموزی 10 

آبان تا یکم آذر ماه  انجام خواهد شــد. صادق نــژاد در خصوص 
لیگ های رقابتی جشنواره روباتیک امیرکبیر نیز گفت: مسابقات 
دانشجویی در 5 لیگ روبات های انسان نما، مین یاب، کار، ریزپرنده 
و مسیریاب پیشرفته برگزار می شــود. وی ادامه داد: برای اولین 
بار در نظر داریــم در لیگ روبات های انســان نما المپیک برگزار 
کنیم و طبــق برنامه ریزی صورت گرفته، روبات های انســان نما 
در جشــنواره روباتیک امسال در مســابقات فوتبال، بسکتبال، 
تیراندازی، وزنه برداری، راگبی، ژیمناستیک، تکواندو و برخی مواد 
دو و میدانی با یکدیگر رقابت خواهنــد کرد. وی با بیان اینکه این 
جشنواره با نظارت و همکاری فدراسیون جهانی روباتیک )فیرا( 
برگزار می شــود، افزود: این المپیک، مقدمه ای برای به رسمیت 

شناخته شدن آن در مسابقات آتی فیرا خواهد بود.

آخرين وضعیت زيرساخت ارتباطی؛

56۴ گیگابیت در هر ثانیه
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود؛

ششمین مسابقات بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی

مسابقاتاینترنت

معرفی نرم افزار

بــرای دریافت این 
نرم افزار کد روبه رو 

را اسکن کنید در کنــار ســازهای رایــج و محبوبــی ماننــد گیتــار، 
پیانــو یــا ویولون ســبک دیگــری از موســیقی وجود 
 دارد کــه الکترونیــک  نــام دارد و دارای حــال و هوای 

جوان پسندانه تری است.
در این سبک موسیقی کمتر شاهد اســتفاده از سازهای 
گیتار یا پیانو هســتیم و از صداهــای کامپیوتری خاصی 

برای ساخت این فایل ها استفاده می شود.
Drum Pad Machine نرم افزاری بســیار جالب برای 
گوشــی های اندروید اســت که به کمک آن یک درام پد 
کوچک در اختیار خواهید داشت که از خانه های کوچک 
رنگی تشــکیل شــده و با لمس هر کدام، به یک صدای 

خاص و متنوع دسترسی خواهید داشت.
کافی اســت با انگشــتان خود خانه هــای رنگی مختلف 

را لمس کنید تا صداهای جذاب و متنــوع با هم ترکیب 
شده و تشکیل یک موســیقی جالب را بدهند. برای انجام 
این کار نیازمند هیچ دانشــی نخواهید بود و از آنجایی که 
نت های موســیقی در این برنامه حضــور پررنگی ندارند 
و بیشتر با Drum و Bass ســروکار دارید، می توانید به 
 Drum Pad سادگی و با لمس درســت هر خانه به کار با

Machine مشغول شوید.
 نکته مهمی که باید به آن اشــاره کنیم این اســت که به 
هیچ وجــه نباید Drum Pad Machine را دســت کم 
بگیرید و آن را یک اپلیکیشن صرفا سرگرم کننده بدانید 
چرا که اگــر با تخصص و علــم کافی به ســراغ آن بروید 

می توانید نتایج فوق العاده ای را رقم بزنید.
 Drum Pad Machine برای مثال با جســت وجوی نام

در گوگل یا یوتیوب می توانید ویدیوهایی را که توســط 
افراد حرفه ای در این ســبک ضبط شــده است مشاهده 
کنید که با همین اپلیکیشــن ســاده تا چه حد می توان 

حرفه ای و جذاب آهنگسازی کرد.
هنگام تماشــای ویدیو، شــاید باور آنکه هــر چیزی که 
می شــنوید توســط این اپلیکیشن ســاخته شده، کمی 

سخت باشد.
,Dubstep, Drum & Bass, Trap, House 

Hip-Hop, EDM و Electro سبک هایی هستند که با 
این برنامه می توانید به ساخت آنها بپردازید.

شــما می توانید برای دریافت این نرم افزار از نشــانی زیر 
استفاده کنید.

goo.gl/CSd3HP
عالوه بر این برای دریافت ســاده این لینــک می توانید با 
اســتفاده از نرم افزارهای کدخوان، بار کد باالی عکس را 

اسکن کنید تا مستقیم به لینک راهنمایی شوید.

اگر عاشق هیجان هستید بخوانید؛

بدون نت هم می توان موسیقی ساخت

براســاس آخرین آمارهای منتشر شــده، ظرفیت پهنای باند 
اینترنت کشــور به 5۶4 گیگابیت بر ثانیه رســیده و تا پایان 
خردادماه امســال بیــش از 57 هزار کیلومتــر فیبرنوری در 
کشور نصب شــده اســت. به گزارش مهر، دفتر بررسی های 
فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت 
ارتباطات، آخرین وضعیت شبکه زیرساخت ارتباطی کشور را 
تا پایان خرداد سال ۹5 اعالم کرد. براســاس این گزارش 57 
هزار و ۹۳۶ کیلومتر فیبرنوری بین شــهرهای کشــور نصب 
شده است و ظرفیت شــبکه اینترنت داخلی )IP داخلی( به 4 
هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده اســت. بررسی های انجام شده 
نشــان می دهد که ظرفیت پهنای باند اینترنــت بین الملل 
5۶4 گیگابیت بر ثانیه اســت و ظرفیت مسافت شبکه انتقال 

ارتباطات کشور 1۳ میلیون و ۳27 هزار گیگابیت بر کیلومتر 
برآورد می شود. وزارت ارتباطات پیش از این نیز از ۶ برابر شدن 
ظرفیت شــبکه پهنای باند اینترنت بین الملل خبر داده بود. 
طبق این بررسی ها میزان دسترسی در مدت اندازه گیری در 
شــبکه انتقال۹۹/۹۶ درصد و میزان دسترسی در مدت اندازه 
گیری در شــبکه ارتباطــات داده ۹8/4۹ درصد اعالم شــده 
است. تا پایان خرداد امسال 18 درصد سامانه مدیریت امنیت 
اطالعات در فاز ISMS( 4 ( اســتقرار یافته اســت و میانگین 
تاخیر در ارسال بسته های اینترنتی در شبکه ارتباطات داخلی 
کشور10/18 میلی ثانیه است. براین اســاس میزان ترانزیت 
ارتباطات بین الملل نیز ۳۶00 لینک STM1 برآورد می شود. 

هر لینک STM1 به میزان 155 مگابیت بر ثانیه ظرفیت دارد.
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پیشنهاد سردبیر: 
اشتغال و معیشت مردم باید مسئله روز باشد

خطبهیادداشت

نماینده ولی فقیه در کاشان، با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و 
باهنر بیان کرد: این دو شهید بزرگوار مظهر اخالص و مجاهدت در دوران 
ستم شاهی بودند و همچنین الگو و اســوه ای برای دولتمردان و مدیران 

نظام ما هستند.
آیت ا... عبدالنبی نمازی ادامه داد: شهید رجایی بعد از اخذ رای اعتماد از 
مجلس، خود را مقلد امام)ره(، فرزند مجلس و برادر رییس جمهور معرفی 
می کند. اگرچه رییس جمهــور در آن زمان مخالف او بــود؛ اما وی برای 
حفظ نظام، حفظ وحدت و تعامل، بر اســاس توصیه امام)ره( که فرموده 

بودند مسئوالن باهم متحد باشند، خود را این گونه معرفی کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشــیم که این میز و صندلی های 
حکومتی، چسبناک هســتند و دل کندن از آنها ســخت است؛ یکی از 
ویژگی های مدیریتی در نظام توحیدی، دل نبستن به پست و مقام است 

و دلخوشی مسئوالن باید انجام وظیفه و خدمت به مردم باشد.
آیت ا... نمازی با اشاره به ســخنان مقام معظم رهبری در رابطه با مسجد 
عنوان داشــت: مســاجد، پایگاه اجتماع، مشــورت، مقاومت و حرکت 
 اجتماعی فرهنگی هســتند و تشکیل مســجد، از ابتکارات اسالم برای 
شکل دادن به ارتباطات در محور ذکر، نماز و توجه به خداوند بود و نقش 
ائمه جماعات، در تبییــن و ترویج عملی و زبانی مســئله نماز به عنوان 

حقیقتی جذاب و شوق انگیز، بسیار مهم است.

امام جمعه چادگان در نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته چادگان 
که در مسجد جامع این شهر برگزار شــد، اظهار کرد: تقوای الهی در 
همه ابعاد آن، یعنی تقوای خانوادگی، سیاســی، اجتماعی و اخالقی، 
باید رعایت شــود. حجت االســالم ابوالفضل ســلیمانی افزود: انجام 
کارهای خیر، ثواب زیادی دارد و انسان اگر زیر پروبال کسی را بگیرد 
و به او کمک کند، مشــمول رحمت خدای متعال می شود و خداوند 
رزق او را زیاد می کند. امام جمعه چادگان تصریح کرد: انســان مومن 
در هر شــرایطی باید به همنوع خود کمک کرده و چنانچه مشکلی 
داشته باشــد، آن را برطرف کند که این نشانگر انســانیت و معرفت 

اوست.
ســلیمانی به هفته دولت اشــاره کرد و گفت: ایــن دولت، خدمات 
گسترده ای در طرح تحول ســالمت، کاهش تورم، رشــد اقتصاد و 
کاهش نرخ ســود بانکی داشــته و تالش های فراوان دیگری هم در 

سایر حوزه ها صورت گرفته است که از این عزیزان تشکر می کنیم.
وی افزود: نقد باید منصفانه باشــد؛ هم باید از خوبی ها گفت و هم از 
کاســتی ها و همه باید برای توســعه و آبادانی و فرهنگ سازی کشور 
تالش کنیم. امام جمعه چادگان تصریح کرد: با توجه به توریســتی 
بودن شهرســتان، مسئوالن در راســتای مســائل فرهنگی، بیشتر 

سرمایه گذاری کنند تا جوانان شهرستان آسیب فرهنگی نبینند.

 امام جمعه اردســتان اظهار کرد: هفته دولت هر ســاله گرامی داشته 
می شــود؛ تا دولت مردان فراموش نکنند که رییــس جمهوری مثل 
شهید رجایی و نخســت وزیری همچون باهنر داشته اند که باید از آنها 

الگو گرفته شود.
حجت االسالم حسن دهشــیری درخطبه های نماز جمعه هفته پیش 
در مسجد جامع اردستان گفت: دولتمردان در هفته آینده، باید به بیان 
فعالیت ها و پیشــرفت های داخلی و خارجی که داشته اند، بپردازند و 

همچنین وضعیتی را که در آن به سر می برند، برای مردم بیان کنند.
وی افــزود: هیچ کس خالی از ضعــف و نقصان نبــوده و انتقاد اصال بد 
نیست و باید همراه با فعالیت ها گفته شود؛ هم دولتمردان باید نقدپذیر 
باشــند و هم نقد باید منصفانه باشــد؛ خوبی ها را باید گفت و ضعف ها 
را هم باید بیان کرد. خطیب جمعه اردســتان، با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری به اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، علم و فن آوری، امنیت، 
فرهنگ، برنامه توسعه ششم و فضای مجازی پرداختند، تصریح کرد: در 
هر موردی وزیر مربوطه را مخاطب قــرار داده و ضمن تعریف، ضعف ها 

را هم بیان می کردند.
دهشیری گفت: مقام معظم رهبری، ضمن تعریف از تالش دولت وقتی 
به برجام رسید، انگشتشــان را روی آن نقطه اساسی گذاشتند که اگر 
اینجانب ایراد می گیــرم، به خاطر بد عهــدی و آلودگی طرف مخالف 

است.
امام جمعه اردستان، بحث اقتصاد را اولویت اول کشور دانستند و گفتند 
حل مشــکل اقتصاد مردم باید در اولویت اول کشــور باشد و به صورت 
گفتمان در بیاید وگفتمان یعنی یک ایده وما طبق آن ایده و ســاختار 
پیش برویم. حسن دهشــیری با بیان اینکه بحثی هم در جامعه به نام 
 اجرای کنســرت ها وجود دارد، انتقاد کرد که مردم در تهیه کنســرو 
گیر کرده اند؛ شما بحث کنسرت را مسئله می کنید و با این موضوع هم 
به خاطر بعضی از ناهنجاری هایی که در آن دیده می شد، برخورد شد و 

این شده مسئله روز که نباید این موضوع، مسئله روز ما باشد.
وی با بیان اینکه اشــتغال و غذای مردم باید مسئله روز باشد و نباید ما 
را از اصل موضوع غافل کند؛ همانطــور که مقام معظم رهبری فرمودند 
بنده با ولنگاری فرهنگی مخالف هســتم، تصریح کــرد: باید فرهنگ 
 به شکلی جلو برده شــود که انســان با فضیلت و انقالبی و برخوردار از 

ارزش های اسالمی، در جامعه ما محبوب باشد.

امام  جمعه کاشان:

دلخوشی مسئوالن باید انجام وظیفه 
و خدمت به مردم باشد

امام جمعه چادگان:

 مسئوالن روی مسائل فرهنگی 
سرمایه گذاری کنند

امام جمعه اردستان:

 اشتغال و معیشت مردم 
باید مسئله روز باشد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان دهاقان گفت: 
مشکالت سینما آزادی دهاقان برطرف شــده و تا چند ماه دیگر 

راه اندازی می شود.
ولی ا... توکلی اظهار داشــت: مشــکالت دیجیتال سینما آزادی 
دهاقان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
 اصفهان و فرمانداری شهرســتان دهاقان برطرف شــده است و 

به زودی تنها ســینمای دهاقان مورد استفاده مردم و هنرمندان 
قرار می گیرد. وی از اختصــاص یک میلیارد و 500میلیون ریال 
اعتبار دولتی برای تجهیز و راه اندازی سینمای دهاقان خبر داد 
و افزود: این سینما حتی در زمانی که خاموش بود، نمایش های 
هنری نظیر تئاتر و اکران فیلم های جشنواره ای، اجرای موسیقی 
سنتی و جشنواره های مختلف در آن به اجرا در آمده است. رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان افزود: باتوجه به 
سفر مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان طی 
چندماه گذشته یکی از درخواست های مردم و مسئوالن، ایجاد 
فرهنگسرا در شهرستان بود که مقرر شــد از اعتبارات دولتی و 

کمک خیرین در این زمینه هزینه شود.
وی با اشــاره به اینکه زمین واگذاری شــده، جوابگــوی ایجاد 
فرهنگسرا نیست، اذعان داشت: درصدد هستیم زمین دیگری را 
با متراژ بیشتر و در مرکزیت شــهر جایگزین نماییم و امیدواریم 
با همکاری شهرداری و شورای شــهر دهاقان، این کار به زودی 

انجام شود.

فرمانــدار خوروبیابانک با اشــاره بــه اهمیت لزوم توســعه در 
شهرستان، پتاس و گردشگری را محورهای توسعه خوروبیابانک 
 عنوان کــرد و افــزود: حضور ســرمایه گذاران و شــرکت های 
ســرمایه گذاری خصوصی، نقش بســزایی در رشــد اقتصادی 
شهرستان دارد. علی استوار، طرح توسعه پتاس و اکتشافات پهنه 
فلزی را در دســتور کار عنوان کرد و تاکید استاندار بر این طرح 

را به عنوان عامل پیشرفت شهرســتان، نشانگر نقش مهم پتاس 
در شرق استان اصفهان دانست. فرماندار خوروبیابانک با اشاره به 
عملکرد سه ساله خود گفت: در این مدت برای حضور مسئوالن 
ارشد کشور تالش هایی شده اســت که حاصل آن، حضور وزرای 
آموزش و پرورش، بهداشــت و درمان و معاون توســعه مناطق 
محروم ریاست جمهوری در شهرستان بود که طی آن، بسیاری 
از مشــکالت پیش راه، مطرح و مرتفع شــد. استوار،گردشگری 
همراه بــا رعایت مولفه هــای فرهنگی، مذهبــی و اخالقی را از 
دیگر محورهای توســعه شهرســتان دانســت و افزود: ظرفیت 
اسکان شش هزار گردشــگر در روز، قابلیت بســیار خوبی برای 
 توسعه شهرستان است وعالقه مندان به گردشگری می توانند با 
ســرمایه گذاری در این موضوع، هم  بهره اقتصادی برده و هم از 
ورود  فرهنــگ های غیر بومی جلوگیری کننــد. وی همچنین، 
پیگیری احداث مجتمع رفاهی ثامن الحجج، طرح جامع امامزاده 
سید داود)ع( و کلنگ زنی طرح گازرسانی به شهرستان را از دیگر 

اقدامات فرمانداری خوروبیابانک در سال گذشته عنوان کرد.

اسکان روزانه شش هزار گردشگر در شهرستان خوروبیابانکسینما آزادی دهاقان راه اندازی می شود

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

امام جمعه شهرســتان نطنز، در خطبه های نماز جمعه، با اشــاره به هشــتم شهریور، 
روز شــهادت رجایی و باهنر در انفجار دفتر نخســت وزیری به دســت منافقان، گفت: 
والیت پذیری و ساده زیســتی از خصایل بارز این دو شــهید و خدمت صادقانه از دیگر 
خدمات آنان بود. حجت االسالم روح ا... امینی، با اشــاره به سخنان مقام معظم رهبری، 
تصریح کرد: فرمایشــات مقام معظم رهبری اگر چه در مقام ارشادی است، اما به عنوان 
ولی جامعه اسالمی باید در زندگی چراغ راه دولتمردان باشــد و موارد هفت گانه ای که 

رهبری عنوان کرده اند، باید حتما مدنظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی بود که 
با روزمرگی نمی توان به آن نگاه کرد و باید حرکت جهشی داشت و مدیریت جهادی تنها 

نسخه ای است که می تواند مشکالت جامعه ما را مرتفع کند.
امینی ادامه داد: نکته دیگر در بین ســخنان مقام معظم رهبری این بود که دولت، وقت 
خود را صرف مسائل انتخاباتی نکند؛ وقتی مردم ببینند مدیری صادقانه عمل می کند و 
بهبود مشــکالت تعطیلی کارخانه ها و اقتصاد و وضعیت جامعه، در اولویت اوست، برای 
او بهترین تبلیغ است. وی افزود: نکته سوم این بود که بحث برجام را باید مدنظر داشت 
و نباید هیچ مســئولی در هیچ زمانی به وعده های آمریکا دل خوش کند و نکته چهارم 
ســپر امنیتی کشــور بود که این اهرم، نیروهای دینی و انقالبی این کشور است و مردم 

جان فشانی می کنند.
 امام جمعه نطنز گفت: وهابیت ساخته آل سعود اســت؛ برای اینکه ایران را بشکند و از 
 آن، برای ناامن کردن کشور اســتفاده می کند؛ اما اطالعات و بسیج و... اینها را در نطفه 

خفه می کنند و ما جبهه مان را هزاران کیلومتر آن طرف تر تشکیل داده ایم.
این مسئول همچنین خاطرنشــان کرد: در بحث مســائل فرهنگی نباید تسامح کرد و 
نشاط صحیح باید عامل تحرک جامعه باشــد و جامعه را نباید از میوه های درست خالی 

کرد و بحث مسائل فرهنگی باید بنیه جوانان ما را تقویت کند.
امام جمعه نطنز اظهار کرد: امروز مشکل جامعه ما بحث بیکاری است؛ باید تالش کرد و 

قطعا این مشکالت به دست نیروهای داخلی حل خواهد شد.
امینی ادامه داد: حقوق نجومی نباید فراموش شود و مردم منتظرند که ببینند قوه قضاییه 
و دولت چه می کنند و مجلس به عنوان متولی حسن اجرای قوانین، نباید کوتاه بیاید؛ چرا 
که اگر مجلس بحث نظارت بر قوانین را جدی می گرفت، این مشــکالت ایجاد نمی شد. 
وی بیان کرد: برخی ها می خواهند چهره کثیف منافقین را مشعشــع نشــان دهند؛ اما 
جریان منافقین یک جریان ریشه دار در تاریخ اســت و بحث نفاق و منافقین همیشگی 

است و امام فرمودند منافقان از کفار هم بدتر هستند.

امام جمعه نطنز تاکید کرد:

مدیریت جهادی؛ تنها نسخه شفابخش
حل مشکالت

دبیر برگزاری آزمون کشــوری »ترنم وحی« در دومین جلسه ستاد برگزاری 
این آزمون اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد و تصمیم موسسه مهد قرآن کریم 
کشور، هشــتمین آزمون ترنم وحی در گلپایگان و خوانسار برگزار می شود. 
حمید بختیار افزود: در راســتای هر چه با شــکوه تر برگزار شدن هشتمین 
آزمون ترنــم وحــی، برنامه ریزی مدونی با حضــور امام جمعــه، فرماندار و 

مسئوالن ذی ربط شهرستان گلپایگان انجام شده است.
وی با بیان اینکه این مسابقه با حضور 200 حافظ کل قرآن کریم، در روزهای 
17، 18و 19 شهریورماه در گلپایگان و خوانسار برگزار می شود، اظهار داشت: 
مراســم اختتامیه روز جمعه 19 شــهریور ماه با حضور مســئوالن استان و 
کشور برگزار می شود. وی حضور 200 حافظ  قرآن کشور را در دو شهرستان 
گلپایگان و خوانســار، باعث تقویــت و ارتقای کمی و کیفی قــرآن آموزان، 

فرهنگ سازی و ترغیب جوانان شهرستان به انس با قرآن دانست.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، از افتتاح اولین تماشاخانه محلی 
این شهرستان به مناسبت هفته دولت در خانه تاریخی دوست خبر داد.

مصطفی جوادی مقدم افزود: این تماشاخانه، با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان و رویکرد اجرای نمایش های آیینی و ترویج فرهنگ 

نقالی در خانه  تاریخی دوست، شروع به کار خواهد کرد. 
وی با اشاره به کمبود سالن تئاتر در کاشــان، راه اندازی تماشاخانه را برای این 
شهرستان ضروری دانست و گفت: آیین افتتاح نخســتین تماشاخانه محلی 
کاشان، ساعت 20:30 امروز، در خانه تاریخی دوست، از مجموعه گردشگری 
بومی خانه  نقالی کاشان واقع در پشت مســجد آقابزرگ جنب آب انبارخان، 

برگزارمی شود.
به گفته وی،تماشاخانه محلي به مکاني اطالق مي شود که به منظور تمرین و 

اجراي نمایش و نمایشنامه خواني استفاده می شده است.

برگزاری مسابقات کشوری 
»ترنم  وحی« در گلپایگان 

افتتاح نخستین تماشاخانه 
محلی درکاشان

فرماندار فریدن در نشست خبری با خبرنگاران، با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: رسانه ها نقش 

موثری در معرفی خدمات و دستاوردهای دولت ایفا می کنند.
اســفندیار تاجمیری، بازگشــت کشــور به نظم نوین قانونی، 
گشــایش های پــس از برجام، بهبود شــاخص هــای کالن 
اقتصادی، افزایش صادرات نفت کشــور به بیــش از 4میلیون 
بشــکه، قراردادهای نفتی و از ســرگیری روابــط بین المللی 
 را از مهــم ترین دســتاوردهای دولت برشــمرد و گفت: البته 
کاستی ها و کمبودهایی در حوزه رکود و اشتغال نیز وجود دارد 
که امیدواریم مجموعه دولت بتواند در مدت باقیمانده، وظایف 
خود را در راســتای منافع ملی و مصالح مردم در سطح کالن و 

محلی انجام دهد.
تاجمیری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، مبنی بر اقدامات 
انجام شده برای اســتقرار صنایع تبدیلی در شهرستان، با بیان 
اینکه نقش دولت در این حوزه تامین زیرساخت هاست، افزود: 
در این بخش نمی توان ورود مستقیم  پیدا کرد و از طرفی امکان 
قانونی برای تخصیص اعتبارات برای احداث کارگاه یا کارخانه 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای پیشــرفت در بخش صنعــت، به تالیف 
قلوب و ســرمایه گذاری نیاز اســت، اظهار کــرد: همه تالش 
مدیریت شهرستان به این سمت و سو بوده است و در این زمینه 
توانستیم مشکالت شــهرک های صنعتی را حل کنیم و مجوز 

ایجاد کارگاه های کوچک را بگیریم.

فرماندار فریدن با اشــاره به کارگروه اشــتغال غرب استان  که 
چندی پیش به میزبانی فریدن برگزار شــد، گفت: سیاســت 
نمایندگی دولت از آغاز اســتقرار خود، بیان صادقانه و شفاف با 
مردم بوده است و بارها تاکید کرده ایم که نباید مردم را منتظر 
نگه داشت تا کســانی بیرون از منطقه به فکر احداث کارخانه یا 

واحد صنعتی در این منطقه باشند.
وی افزود: در دولت های قبل هم این اتفاق نیفتاد و بعید است در 
آینده نیز شاهد تحقق آن باشیم؛ بنابراین با این شرایط چاره ای 

جز تکیه بر مزیت های نسبی منطقه نخواهیم داشت.
تاجمیری با بیان اینکه متناســب با مزیت ها و پتانســیل های 
شهرســتان، فرصت های خوبی بــرای رونق اشــتغال فراهم 
 است، از تشــکیل و راه اندازی ستاد تسهیل ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرستان فریدن خبر داد و خاطرنشان 
کرد: شــناخت ظرفیت ها و مزیت های نســبی منطقه جهت 
جذب ســرمایه گذاران و تشــویق مشــارکت های مردمی، از 

اولویت ها و اهداف این ستاد است.
فرماندار فریدن در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته وضعیت 
خوبی در خرید محصول سیب زمینی از کشاورزان داشته ایم، 
افزود: در سال 94 بیش از 10هزار تن سیب زمینی از کشاورزان 
خرید تضمینی شد که امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم این 
کار را اجرایی کنیم. تاجمیری با ابراز رضایت از خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان گفت: تاکنون 10هزار تن گندم از کشاورزان 

منطقه به صورت تضمینی خریداری شده است.

فرماندار کاشان گفت: انقالب اســالمی ایران بر اساس سه پایه 
مبتنی بر اســالم و آموزه های دین اسالم، وجود رهبری مبتنی 
بر اصل والیت فقیه و برخورداری از پشتیبانی و حضور مردم در 

صحنه های مختلف به پیروزی رسید.
حمیدرضا مومنیان بیان کرد: آنچه امروز به عنوان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی از آن برخوردار هستیم، ثمره خون شهداست 
و انتظار شهدا از ما این اســت که در رفتار و عملمان راه آنها را 
ادامه داده و دنبال کنیــم و حمایت و دفاع از نظــام، پیروی از 
والیت فقیه، توجه به محرومان و خدمت به مردم، از آرمان های 

شهداست که در عمل باید آنها را پیاده کنیم.
وی عنوان کرد: مهم ترین وجه طرح هــای دولت، طرح تحول 
نظام ســالمت با هدف کاهش هزینه درمان برای بیماران بوده 
که بر اساس این طرح در حوزه روســتایی، پرداختی مردم در 
هزینه های درمانی حدود 7درصد و در شهرها حدود 10درصد 

شده است.
مومنیان در رابطه با فعالیت هــای اقتصادی دولت تصریح کرد: 
همه برنامه های دولــت حول محور اقتصــاد مقاومتی تنظیم  
شده است تا نتایج آن زودتر در جامعه نمود پیدا کند و اقتصاد 
باید در بخش خصوصی رقم خورده و بر مبنای توانمندی های 
داخلی رشد و شکوفایی یابد و بر مبنای نیازهای خارجی بتواند 

صادرات داشته باشد تا اقتصاد ما از رکود خارج شود.
وی با اشــاره به اثرات این برنامه ها در اقتصاد کشور گفت: این 
برنامه ها باعث شد تورم در کشور ما از 40درصد به زیر 10درصد 

رسیده و رکود تا حدود زیادی برطرف شود.
فرماندار کاشــان، در رابطه با بســته های حمایتی دولت برای 
خروج از رکود، خاطرنشــان کرد: در بســته حمایت از صنعت، 
سهم اســتان اصفهان از مجموع 16هزار میلیارد تومان، هزار 
میلیارد تومان بوده اســت که شهر کاشــان با توجه به صنعتی 
بــودن، تقاضایی معادل ایــن مبلغ را با 361 طرح در ســامانه 
بهینه یاب ثبت کرده اســت. وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی 
19طرح با اعتباری بالغ  بر 12میلیارد تومان برای کاشان مصوب 
و به بانک های عامل معرفی شده است و در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت، 88طرح با اعتباری بالغ بر 95میلیارد تصویب شده که 
این اقدام باعث پایدار شــدن 1500 شــغل و ایجاد 500 شغل 
جدید شده است. مومنیان خاطرنشان کرد: در سه سالی که از 
عمر دولت تدبیر و امید می گــذرد، بالغ بر 1225میلیارد تومان 
در سه ســطح اعتبارات ملی، ملی اســتانی و داخلی، در سطح 
شهرستان کاشان هزینه شده اســت و ما به  طور متوسط 10 تا 

15درصد در تملک دارایی ها رشد داشته ایم.
 وی با اشــاره به حضور وزیــر ارتباطات و فناوری در کاشــان 
بیان داشت: 115 طرح مخابراتی با اعتباری بالغ  بر 23میلیارد 

تومان به بهره برداری رسید.
فرماندار کاشــان گفت: کارگروه رفع موانع تولید در کاشان، تا 
االن 5 جلسه را برگزار کرده که 60 درصد مصوبات این کارگروه 
اجرایی شده و ما تنها شهرستان در کشــور هستیم که دارای 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

فرماندار فریدن:

فرصت های خوبی برای رونق اشتغال 
فراهم است

فرماندار کاشان:

بهره برداری از 115 طرح مخابراتی 
در کاشان

سیاست نمایندگی 
دولت از آغاز 
استقرار خود، بیان 
صادقانه و شفاف با 
مردم بوده است و 
 بارها تاکید 
کرده ایم که نباید 
 مردم را منتظر 
نگه داشت 

همه برنامه های 
دولت، حول محور 
اقتصاد مقاومتی 
تنظیم  شده است تا 
نتایج آن زودتر در 
 جامعه نمود 
پیدا کند
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اخباريادداشت

 به گفته یک محقق آلمانی رعایت عادات سالم زندگی توسط مردم موجب 
می شود که آنها بیش از ۱۰۰ سال زندگی کنند.

دکتر ری شیلینگ، استاد دانشگاه توبینگن آلمان، عنوان می کند که رعایت 
شماری از عادات سالم در زندگی که به طور مداوم در رسانه ها به آنها اشاره 
می شود می تواند به طول عمر بیش از ۱۰۰ سال بینجامد. توصیه های این 

پزشک آلمانی به شرح زیر است:
۱. حتی اگر احساس خستگی می کنید تحرک روزانه تان را داشته باشید. 
باید ذهنتان را پرتحرک و فعال نگه دارید. بخشــی از آن می تواند با انجام 
ورزش منظم روزانه برای حفظ تحرک ماهیچه ها و پیشگیری از اُفت آنها در 

آینده حاصل شود.
۲. از رژیم غذایی مدیترانه ای یا رژیم غذایــی اوکیناوای پیروی کنید. این 
رژیم های غذایی حاوی میزان گوشــت کمتر و مقدار باالی ســبزیجات و 
فیبر هستند. این رژیم ها، کلسترول شــما را پایین نگه می دارند، عروقتان 
 را مســدود نمی کنند، متابولیســم شــما را تحت کنترل دارنــد و مانع از 
 مبتال شــدنتان به دیابت می شــوند. اگر چاق نیســتید و دیابت ندارید، 
 ســال ها و دهه ها از ســالمت خوب سیســتم قلبی-عروقــی برخوردار 

خواهید بود.
 ۳. هــر روز دندان هایتــان را مســواک زده و از نخ دندان اســتفاده کنید. 
بدین ترتیب باکتری های موجود در دهانتان را کنترل کرده و از نفوذ آنها به 
خون که بر عروق قلب تاثیر می گذارد جلوگیری می کنید. مطالعات نشان 

داده است که حتی سالمت دهان از حمالت قلبی هم جلوگیری می کند.
۴. اگر زخم و جراحت پوستی یا هر چیز غیرعادی در پوست خود مشاهده 
 کردید، حتما به پزشــک مراجعه نماییــد. درمان اولیه ســرطان همواره 

آسان تر از زمانی است که تشدید شده باشد.
۵. سیگار کشــیدن، مصرف الکل و اســتعمال تفریحی مواد مخدر را کنار 
بگذارید. سیگار کشــیدن موجب حمله قلبی، ســکته و سرطان می شود. 
مصرف تفریحی مواد مخدر با وضعیت شــیمیایی بدن تداخل پیدا کرده و 
عوارض جانبی به دنبال خواهد داشت، برای حفظ سالمت کبدتان هم الکل 

مصرف نکنید.
۶. از چاقی پرهیز کنید که با ســندروم متابولیک و دیابت مرتبط اســت. 
شــاخص توده بدنی ایده آل شــما باید بین ۲۱ تا ۲۲ باشــد. با پیروی از 
 رژیم غذایی که در باال گفته شــد و کاهش غذاهای شــیرین و نشاسته ای 

می توانید مانع از چاقی شوید.
۷. خواب خود را منظم کنید، به زندگی خوش بین باشید و روابط اجتماعی 
خوبی داشته باشــید تا سیســتم ایمنی بدنتان قوی بماند و حالت تعادل 
هورمون هایتان حفظ شود. بدین ترتیب سالمت احساسی و فیزیکی شما 

حفظ خواهد شد.

یک متخصص اورولوژی، تاکید کرد: شیمی درمانی قبل از جراحی مثانه 
حدود ۷ الی ۱۵ درصد به زنده ماندن بیمار کمک می کند.

دکتر حسین جمشیدیان در اختتامیه کنگره ســالیانه انجمن اورولوژی 
ایران گفت: ســرطان مثانه یکی از کشــنده ترین ســرطان های دستگاه 
ادراری اســت که در صورت عدم درمان به موقع ممکن است تومور رشد 

کرده و به خارج از مثانه گسترش پیدا کند.
وی افزود: رشد سلول های ســرطانی در دیواره مثانه )که در بیشتر موارد 
به شکل یک توده گل کلمی اســت(، در صورت عدم درمان، ممکن است 
افزایش و به خارج از مثانه گسترش یابد و یا حتی به اعضای دور نیز برسد.

مهم ترین عامل ابتال به ســرطان مثانه مصرف سیگار است و میزان خطر 
بستگی به مدت و مقدار مصرف سیگار دارد.

این متخصص اورولوژی در خصوص شــیمی درمانی قبل از جراحی مثانه 
گفت: در مواردی که توده درگیری عضله داشته یا احتمال درگیری خارج 
از مثانه وجود داشته باشــد و یا اینکه شــک به وجود غده لنفاوی مثبت 
 شــود می توانیم از شــیمی درمانی به عنوان کاهنده متاستاز دوردست

 به صورت سلولی و در زمان جراحی یا بعد از آن استفاده کنیم.
جمشــیدیان ادامه داد: این احتمال متاستاز با اســتفاده از کپی برداری 
قبل از جراحی به نام نیواجوانت تموتراپــی و بعد از جراحی به نام اجوانت 

تموتراپی گفته می شود.
بازرس انجمن اورولوژی ایــران گفت: نظرهای مختلفــی در مورد نقش 
شیمی درمانی وجود دارد که به نظر می رسد اگر قبل از جراحی داده شود 
موثرتر خواهد بود و می تواند حــدود ۷ الی ۱۵ درصد به زنده ماندن بیمار 
کمک کند و اگر به هر علتی بیمار برای درمان جراحی نشــود و در صورت 
متاســتاز یا غدد لنفاوی درگیر و یا تهاجم به لگن، از شیمی درمانی بعد از 

جراحی استفاده می شود.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد استرس بر قلب زنان 
جوان مبتال به بیماری های قلبی تاثیــر مخرب تری دارد.در 
این بررســی آمده است؛ تاثیر مخرب اســترس بر قلب زنان 

جوان مبتال به بیماری های قلبی چهار برابر بیشــتر اســت.
دکتر »ویوال واکارینو« محقق ارشد این مطالعه، گفت: زنان 
جوان تر نسبت به مردان و زنان مسن تر در برابر تاثیر استرس  

وارد شده به قلب، آسیب پذیرتر هستند.
کارشناســان از مدت ها قبل در مطالعات خود دریافته بودند 
پس از حمله قلبی، زنان بیش از مردان دچار آسیب می شوند 
اما به طور کامل علت آن مشخص نشــده بود. اکنون ممکن 

است نتایج این مطالعه این ارتباط را بهتر توضیح دهد.
به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، اســترس می تواند 
فاکتور کامال مهمی در زنان مبتال به بیماری های قلبی باشد 
هر چند فاکتورهای دیگر همچون شدت بیماری قلبی نیز در 

این رابطه نقش دارد.

 تحقیقات پژوهشگران دانشــگاه ایالتی اوهایو نشان می دهد 
افرادی که بسیار از کارشان راضی هستند در مقایسه با افرادی 
که به طور معمولی از کارشــان راضی هســتند، در دهه ۴۰ 

زندگی شان از سالمت بهتری برخوردارند.
 ســت کاپالن، اســتاد دانشــگاه، در این باره مــی گوید: »ما 
می دانیم که برخی فاکتورهای مهم مرتبط با کار، در سالمت 
ضعیف روانی نقش دارند.«به گفته وی، داشــتن ســرکارگر 
پرخاشــگر، عدم کنترل بر کار، نگرانی به خاطر از دست دادن 
شــغل و دغدغه های مالی متعاقب آن از مشکالت مهم در این 

زمینه هستند.
محققان دریافتند سالمت فیزیکی در بین افرادی که همواره 
از شغلشــان ناراضی بودند کمتر متجلی شــده بود. این افراد 

 بیشــتر دچار مشــکالتی نظیر کمــردرد و ســرماخوردگی
 می شــدند. در مجموع، یافته ها نشــان داد کارگران ناراضی 

سالمت روانی ضعیف تری نسبت به دیگران دارند.

بدون شــک پس از خواندن این مطلب نگاهتان بــه موز تغییر 
خواهد کرد. طبیعت، بهترین درمان هــا را به صورت مواد غذایی 
و گیاهان در اختیار ما قرار داده اســت که تاثیر زیادی در ارتقای 
ســالمتی دارند. موز نیز یکی از این هدیه هاست که برای درمان 
و بهبود برخی از بیماری ها و مشکالت ســالمتی، بهتر از برخی 

داروها عمل می کند.
 مزیت موز این اســت که حاوی ترکیبات شــیمیایی نیست و 
عوارض جانبی داروهــا را نیز ندارد. این میوه حــاوی ۳ نوع قند 
)فروکتوز، ســاکاروز و گلوکز( اســت که انرژی را باال برده و بدن 

را تقویت می کند.
در این مطلب بیماری هایــی را  که با موز قابــل درمان و بهبود 

هستند  عنوان می کنیم، با ما همراه باشید.
سندروم پیش از قاعدگی

اگر از مشکالت و دردهای پیش از قاعدگی رنج می برید به جای 
خوردن دارو، موز میل کنید. این میوه با رساندن ویتامین B6 به 
بدن روی وضعیت روحی خانم ها نیز تاثیر گذاشته و باعث بهبود 
خلق وخوی آنها می شود. در واقع افزایش میزان گلوکز بدن، تاثیر 

مثبتی در کاهش افسردگی و افزایش نشاط خانم ها دارد.
تب

اگر احســاس می کنید بدنتان کمی داغ شده اســت موز را پوره 
کرده و میل کنید. البته حواستان باشد که در صورت تب شدید 

موز موثر نخواهــد بود و حتما باید به پزشــک مراجعه کنید. اما 
برای تب های جزئی می توانید به این میوه اعتماد کنید. در کشور 
تایلند خانم ها برای تقویت و کنترل دمای بدنشــان هر روز موز 

می خورند.
خستگی  

اگر در اغلب مواقع احســاس خســتگی می کنیــد و تمرکزتان 
خدشــه دار شــده اســت به طــور مرتب مــوز میــل کنید تا 
انرژی تان بازگردد زیــرا موز سرشــار از کربوهیدرات ها، آهن و 

پروتئین هاست.
اگر از ســوزش و درد معده و روده رنج می برید کافی است به موز 
اعتماد کنید. این میوه حاوی ترکیبات ضداسید طبیعی است که 

نقش موثری در پانسمان طبیعی مشکالت معده دارد.

تاثیرات شگفت انگیز وخواص درمانی شیر شتر، آنچنان قوی 
وآشکار اســت که در برخی کشــورها کلینیک های تخصصی 
متعددی برای درمان انواع بیماري ها با شیرشــتر تاســیس 
شده است.  شیر شتر گرم ویا سرد آن نسبت به گاو و گوسفند 

خوشمزه تر و چربی آن نیز سبک تر است.
شــیر شــتر برای درمان بیماري های کبد، کم خونی، ســل، 
بیماري های هنگام پیری و شــکنندگی اســتخوان ها، نرمی 
اســتخوان در کــودکان، ســرماخوردگی، تــب و آنفلوآنزا و 

همچنین هپاتیت ب مفید است.
شــیر شــتر همچنین در درمان بیماري های تنفسی از جمله 
ســل و آســم، بیماري های معده وروده بــزرگ و اختالالت 
گوارشی و کاهش قند و فشــار خون و نیز تنظیم ضربان قلب 

و تنفس و گرمازدگی مفید است.
با توجه به تحقیقاتی که اخیرا درباره مصرف شــیر شتر برای 
مادران باردار انجام داده اند متوجه شدند که مصرف شیر شتر 

برای نوزاد و مادر مفید و در سالمتی آنها موثر است.
شیر شتر به صورت خام و نیز به شــکل محصوالت تخمیری 
برای درمان زخم معده، بی نظمی های بدن، اســهال ،یبوست 

و زخم ها موثراست.
همچنین درمان بیماری های سخت معده ای هم با استفاده از 
شیر شتر گزارش شده اســت. بیماران دارای هپاتیت نیز بعد 
از خوردن شیر شــتر، عملکرد بدنشــان بهبود پیدا می کند. 
درکشــور های آفریقایی )مصر، ســودان، کنیا و سومالی( این 
اعتقاد در بین شــتربانان وجود دارد که مردانی که شیر شتر 

می نوشند قوی تر، تنومندتر و سریع تر هستند.
محققان از شــیر شــتر برای درمان بیماران مبتال به ایدز هم 
درسطح دنیا استفاده کرده وبه پیشرفت های خوبی نیز دست 
یافته اند.استفاده از شــیر شــتر ۷۰تا8۰ درصد ازویتامین ها 
وپروتئین های مورد نیاز بــدن را تامین مــی کند.تحقیقات 
نشان مي دهد که ویتامین شیر شتر ۳برابر شیر گاو است.شیر 
شــتر به دلیل اینکه حاوی مقادیر باالی ویتامین ث می باشد 
در پیشــگیری ودرمان بیماري های دهان ودندان وهمچنین 

محافظت از لثه ها و تقویت دندان ها بسیار مفید است.

کارشناسان عنوان می کنند:

۷ توصیه برای داشتن طول عمر زياد
 و زندگی سالم

يک متخصص اورولوژی عنوان کرد:

تاثیر شیمی درمانی بیمار، قبل از 
جراحی سرطان مثانه

تاثیرات شگفت انگیز وخواص درمانی شیر شتر دردهايی که با موز درمان می شوند 

نارضايتی شغلی، مشکالت روانی به دنبال دارد

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
چرت نیمروزی، يادگیری را بهتر می کند

چرت نیمروزی
يادگیری را بهتر 
می کند

 به گفته محققان دانشگاه لیون فرانســه، چرت کوتاه کودکان در طول 
زمان مطالعه می تواند به آنها کمک کند تا مطالب مطالعه شده را سریع تر 
به خاطر آورند و یادگیری مجدد برایشان آسان شود، درحالی که تمرین 

ها را حتی تا شش ماه بعد هم به خاطر می آورند.
 طبق فرضیــه این محققــان، خــواب بیــن ســاعات درس خواندن 
می تواند فرآیند یادگیری مجدد را بســیار موثرتر کنــد و  در عین حال 
از تالش بیشتر برای به خاطرســپردن اطالعات نیز می کاهد. استفانی 
 مازا، سرپرســت تیم تحقیق، در این بــاره می گوید: »نتایج ما نشــان 

می دهد که فاصله انداختن بین فرآیند مطالعه بــا چرت های کوتاه دو 
فایده به همراه دارد: کاهش زمان سپری شــده برای یادگیری مجدد و 
حصول اطمینان از حفظ بلندمدت مطالب.« محققان ، ۴۰ فرد بزرگسال 
فرانســوی را به طور تصادفی به گــروه خواب یا گــروه بیدار تخصیص 
 دادند. در جلســه اول بــه تمامی شــرکت کننــدگان ۱۶ جفت کلمه 
فرانسوی-ســواحیلی نشــان داده شــد.بعد از مطالعــه هــر جفــت 
 کلمات به مــدت ۷ ثانیــه، کلمه ســواحیلی نشــان داده می شــد و 
شرکت کنندگان باید ترجمه فرانســوی آن را می گفتند. سپس جفت 

کلمه درست به مدت ۴ ثانیه نشان داده می شد. هر کلمه ای که درست 
ترجمه نشده بود مجددا نمایش داده می شــد تا در نهایت درست تایپ 
شود. ۱۲ ساعت بعد از جلسه اول، شرکت کنندگان مجددا همین تست 
یادآوری را انجام دادند. شــرکت کنندگانی که بین جلســات خوابیده 
بودند، به طور میانگین ۱۰ کلمه از ۱۶ جفت کلمه را به خاطر آوردند، در 
حالی که افراد گروه بیداری، در حدود۷/۵ کلمه را به خاطر آورده بودند.

نتایج همچنین نشــان داد این وضعیت به خاطرآوردن کلمات تا ۶ ماه 
همچنان ادامه داشت.

تاثیر مخرب تر استرس بر قلب زنان جوان

از جمله عالئم دیســک گردن خصوصا وقتی مزمن می شود 
درد دست ها با یک حالت انتشــاری از باال به پایین می باشد 
که بدون درد گردن اســت و بیمار ممکن اســت ارتباط آن با 

مشکل دیسک گردن را به راحتی نپذیرد.
چه بســیارند بیمارانی که نزد ما مراجعه کــرده اندو به دلیل 
 درد انتشــاری دست چپشــان برای پیگیری مســائل قلبی،

 آنژیوگرافی های متعددی انجام داده و بارها بستری شده اند 
در حالی که مشکل آنها ناشــی از تحریک ریشه ای عصب در 

کنار دیسک گردن و بدون درد گردن بوده است.
درمان ديسک گردن

بسیاری از بیمارانی که دیسک گردن دارند حتی بدون درمان 
خوب می شــوند اما برای کســانی که درد دیسک گردن آنها 

ادامه پیدا می کند درمان های متعددی وجود دارد.
درمان غیر جراحی ديسک گردن

درمان غیر جراحی دیســک گردن با اســتراحت و گردنبند 
طبی. اولین مرحله در درمان دیســک گردن استراحت است  
که با بی حرکت کردن آن حاصل می شــود. برای این منظور 
هم کافی است بیمار مبتال به عالئم دیسک گردن برای مدت 
کوتاهــی از گردن بند طبی اســتفاده کنــد، بنابراین نیازی 

نیست بیمار مبتال به دیســک گردن استراحت مطلق داشته 
و یا بستری شود. اگرچه در موارد بسیار شدید ممکن است به 

بیمار مبتال به دیسک گردن استراحت مطلق نیز داده شود.
نوع و مدت بســتن گردنبند طبــی در درمان 

غیر جراحی ديسک گردن
نوع و مدت بســتن گردنبند طبی توســط متخصص ستون 
فقرات تعیین می شــود، اما در اغلب مــوارد از گردنبند نوع 
 ســخت و برای مدت دو هفته استفاده می شــود.باید توجه

 داشته باشــید که بســتن و بی حرکت کردن گردن به مدت 
 طوالنی باعــث ضعف عضالت گردن می شــود کــه این امر 
می تواند عواقب بدی برای گردن بیمار مبتال به دیسک گردن 

داشته باشد.
درمان غیر جراحی ديسک گردن با داروها

 داروهایی که بــرای کم کــردن ایــن درد بــه کار می رود 
مســکن هایی مانند اســتامینوفن و ایبوپروفن است وگاهی  
 هم پزشک برای شــما از شــل کننده های عضالنی استفاده

 می کند.
نحوه استفاده از دارو در درمان غیر جراحی 

ديسک گردن

به خاطر داشته باشید که اســتفاده بیش از حد از این داروها 
یا ترکیب تعــداد زیادی از آنها، نه تنها بهبود دیســک گردن 
شما را تسریع نمی کند بلکه ممکن اســت عوارض شدیدی 
به همراه داشــته باشــد. تمام داروها باید تحت نظر پزشک 
متخصص درمان دیســک گردن )متخصص طــب فیزیکی 
و توانبخشی( استفاده شوند.شــما باید تمام داروهایی را که 
برای بیماری های دیگر اســتفاده می کنید به پزشــک خود 
اطالع دهید تا وی از تاثیرات داروها بخصوص حساسیت های 

دارویی بر روی شما آگاه باشد.
درمان ديســک گردن با داروهــای ضد التهابی 

غیر کورتونی
این داروها، مسکن هســتند که عالوه بر کاهش درد دیسک 
 گردن موجب کاهش تورم و التهاب ناشــی از دیسک گردن

 می شــوند. اســتفاده از این داروها بخصوص زمانی که قرار 
است به صورت طوالنی مصرف شــوند باید تحت نظر پزشک 
متخصص درمان دیســک گردن )متخصص طب فیزیکی و 

توانبخشی( باشد.
درمان غیر جراحی ديسک گردن در طب فیزيکی

در طب فیزیکــی از آمــوزش، ورزش و وســایل فیزیوتراپی 
)مانند: سرما، گرما، تحریک الکتریکی عصب، امواج فراصوت، 
مادون ســرخ و امثال آن ( برای درمان دیسک گردن استفاده 
می شود.پزشــکان فیزیوتراپی برای رفع گردن درد و دیسک 
گردن بعد از تشخیص علت آنها، با کمک درمان های متنوعی 
می توانند به کاهش درد مفصل گردن کمک کنند که شامل 

موارد زیراست؛
– ماساژ

– آلتراسوند )باعث کاهش درد ماهیچه ها ومفصل می شود.(
– تحریک الکتریکی عصب ازراه پوســت با استفاده ازدستگاه 
الکتریکی TENS )درمانی که ازامواج الکتریکی برای کاهش 

درد استفاده می کند.(
– تحرک مفصل )درمان های دستی که باعث بهبود عملکرد 

مفصل با کشش ماهیچه ولیگامان ها می شود.(
– کشش )شامل کشش ها ی خفیف مفصل گردن است( که 
باعث کاهش سریع درد دربعضی از افراد مخصوصا درصورتی 
که درد، ناشی ازتحریک ریشــه عصب یا گرفتگی ماهیچه ها 

باشد.
ورزش های مناسب در درمان غیر جراحی ديسک 

گردن
درمــان هایی کــه بیمــار مبتال به دیســک گــردن در آن 
به صورت فعال شــرکت می کند و در منــزل ادامه می دهد 
ماننــد ورزش های کششــی و قدرتــی، معمــوال بهترین و 
 پایدارتریــن نتیجــه را در درمان دیســک گردن بــه دنبال 
دارد.این ورزش ها به نحوی طراحی شــده اســت که موجب 
افزایش استقامت و قدرت عضالنی گردن شــده و با افزایش 
 جریان خون ناحیه گردن موجب بهبود درد و تسریع در التیام

 بافت های آسیب دیده می شود.
این ورزش ها بر اساس توانایی بیماران مبتال به دیسک گردن 

و نوع درد آنها تجویز می شوند.

درمان هايی که بیمار 
مبتال به ديسک 
گردن در آن به 

صورت فعال شرکت 
می کند و در منزل 

ادامه می دهد مانند 
ورزش های کششی 

و قدرتی، معموال 
بهترين و پايدارترين 

نتیجه را در درمان 
ديسک گردن به 

دنبال دارد

 چرا دیسک گردن می گیریم

هرنی يا فتق ديسک گردن از علل مهم تحريک ريشه های گردنی و درد گردن با انتشار به اندام است.علت ايجاد 
 بیماری ديســک گردن همان طور که از نامش پیداست، جابه جا شدن ديســک بین مهره ای به پشت و فشار به 
ريشه های عصبی ستون مهره در ناحیه گردن و در نتیجه تحريک اين ريشه های عصبی است، همچنین می توان 
به اين صورت بیان کرد که  خم کردن رو به جلوی گردن، حالت اندامی نامناسب )قوز کردن( به ويژه هنگام خوابیدن 
يا نشستن، فعالیت های درگیر کننده بازوها در جلوی بدن )برای مثال: ظرف شستن، رانندگی و …( و بلند کردن 
اشیا،چهار حرکتی هستند که همگی هر روز آنها را  انجام می دهیم که در صورت تکرار، طول کشیدن يا شديد بودن 

به بیرون زدگی ديسک گردن دامن می زنند. 

زيبايی

در  کــه  افــرادی 
شــهرهای بــزرگ 
دود  بــا  شــلوغ  و 
زیــاد  آلودگــی  و 
 زندگی می کنند، یا 
از  نظــر  صــرف 
کوچکــی و بزرگی 
شهر ها، آنها که طی 
آرایشــی  مواد  روز 
پوستشــان   روی 
می ماند برای حفظ سالمت و شادابی پوستشان باید 

این آلودگی ها و مواد آرایشی را پاک کنند. 
با دو راه ساده پاکسازی پوست در ادامه مطلب آشنا 

شوید.
به نقــل از »آرت اند بیوتی«،کمپــرس کردن برای 
پوست های خشک و حســاس روش بسیار مناسبی 
محسوب می شود. برای انجام این کار، یک لیتر آب را 
بجوشــانید،گل بابونه یا گل ختمی را به صورت پودر 

در آورید و به آب جوش اضافه کنید.
پس از ۵ دقیقه آن را از روی حرارت بردارید، از صافی 
رد کنید، حوله تمیزی را به این محلول آغشته کنید 
و به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روی پوست خود قرار دهید.

زمانی که از کمپرس اســتفاده می کنید سعی کنید 
تمرکز کرده و آرام و عمیق نفس بکشید.

بالفاصله پــس از کمپــرس داغ از کمپرس ســرد 
اســتفاده کنید. این کار برای درمان جوش و التهاب 
پوست بســیار مفید خواهد بود. بخور دادن نیز باعث 
پاکســازی عمیق منافذ پوســت می شــود؛ چربی 
 و ذرات اضافی پوســت را از بین می بــرد و همچنین 

خون رسانی به پوست بهتر انجام می شود.
برای بخور دادن، دو لیتــر آب را در یک ظرف تمیز 
بجوشانید، از گل بابونه خشک شده یا گل ختمی )که 
به صورت پودر در آورده اید( دو قاشــق سوپ خوری 
به آب در حال جوش اضافه کنید، بعــد از یک تا دو 
دقیقه ظرف را از روی حرارت بردارید سپس سر خود 
را باالی ظرف بگیرید ویک حوله تمیز روی ســرتان 

بیندازید.
مدت زمان بخور برای پوست های معمولی ۵ دقیقه، 
پوســت های چروک دار ۷ دقیقه و پوست های چرب 
تا ۱۰ دقیقه است. اگر فقط از آب برای بخور استفاده 

می کنید باید مدت زمان بخورتان بیشتر باشد.

چگونه پوستتان را
 در خانه پاکسازی کنید؟

 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، گفت: امروزه در 
تهیه برخی از محصوالت غذایی دامی از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود 

که مسئوالن ذی صالح باید این امر را کنترل کنند.
 دکتــر محمد مهدی گویــا در اختتامیــه هفدهمین کنگره بیــن المللی 
میکروب شناسی ایران با بیان اینکه سرانه مصرف آنتی بیوتیک در کشور ما 
بسیار باالســت، گفت: مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها موجب 
 افزایش مقاومت میکروب ها، عفونت ها و ویروس ها می شــود که این امر

 می تواند خطر آفرین باشد.
 وی افــزود: مقاومــت در برابر آنتــی بیوتیــک، درمان ها را با شکســت 
روبرو می کنــد بنابراین باید بــرای کاهش مصــرف بی رویه ایــن دارو، 

راهکارهایی را اندیشید.
گویا در ادامه، آموزش پزشــکان برای کاهش تجویز  را یکی از راهکارهای 
کاهش سرانه مصرف آنتی بیوتیک دانســت و یاد آور شد: عالوه بر این باید 
تجویز آنتی بیوتیک را در کشــور محدود کرد تا هر متخصصی تنها بتواند 
چند نوع از این دارو را تجویز کنــد و از این طریق می توان میزان تجویز این 

دارو را کاهش داد.
وی افزود: عالوه بر این، باید دسترســی مــردم به ایــن دارو را کاهش داد 

تامصرف بی رویه آنتی بیوتیک کاهش یابد.
به گفته گویا، پزشکان باید نسبت به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک به مردم 
هشدارهای الزم را بدهند و نحوه منطقی مصرف آن را به آنها بیاموزند.رییس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، یادآور شــد: متاسفانه 
امروزه در تهیه برخی از محصوالت غذایی دامی از آنتی بیوتیک ها استفاده 

می شود که مسئوالن ذی صالح باید این امر را کنترل کنند.
وی خاطر نشان کرد: عالوه بر این، مصرف آنتی بیوتیک باید در دامپزشکی، 

دام پرورشی و پرورش آبزیان نیز تحت کنترل باشد.

ريیس مرکز مديريت بیماری های واگیر هشدار داد:

سرانه مصرف آنتی بیوتیک
 در ايران نگران کننده است
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پیشنهاد سردبیر: 
بهترین کشورها برای مهاجرت از لحاظ تجربه

تصــور کنیــد روی صخــره هــای نارنجــی رنگی قــدم مــی زنید که 
 الیه الیــه زمیــن را بــاال رفتنــد و آب از بلورهای ســنگی شــان چکه 
زمیــن  ســرتان  پشــت  گردانیــد،  بــر  کــه  روی  کنــد،   مــی 
الیــه الیــه ســبزآبی اســت و کمــی آن طــرف تــر، الیــه الیــه 
 زرد. مشــابه چنیــن جایــی تنهــا در ســه کشــور ترکیــه، امریــکا 
و نیوزلنــد وجــود دارد، امــا شــما بــرای دیــدن چنین منظــره ای 
کافــی اســت فقــط تــا ســاری برویــد. چشــمه آب معدنی بــاداب 
 ســورت کــه زیباترین چشــمه جهان شــناخته شــده اســت، یکی از 
شــگفت انگیزتریــن شــاهکارهای طبیعــت اســت کــه در محدوده 
روستای اروســت واقع شــده اســت. 25 باداب سورت چشــمه پلکانی 
 بی نظیــر در ایــران و کم نظیر در جهان اســت کــه بعد از کــوه دماوند 
 به عنــوان دومین میــراث طبیعی ایــران در فهرســت آثار ملــی ایران 
 به ثبــت رســیده اســت. این چشــمه هــای فــوق العــاده زیبــا که 
در بلنــدای1841 متــری از تــراز دریا جــا دارنــد، در ایران بــی نظیر 
 هســتند. این باداب شــامل چند چشــمه با آب هــای کامــا متفاوت 

از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است.

مزایای صنعت گردشــگری بــرای اقتصاد در حال رکــود ایران 
بر کســی پوشــیده نیســت و می تواند منبع مالی مهــم برای 
بهبود شــرایط اقتصادی باشــد. در این میان تمرکز بر روی ورود 
گردشگران خارجی بیشتر است و مسئوالن با تبلیغات و استفاده 

از ابزارهای مختلف به دنبال افزایش این سهم هستند. 
بنا بــر گزارش های ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری در ســال گذشــته میادی در حدود 5 میلیون نفر 
گردشــگر خارجی به کشــور وارد شدند که بر اســاس مطالعات 
صــورت گرفته میانگیــن ورود گردشــگران خارجی به کشــور 
سالیانه 10 درصد رشــد داشــته و برنامه ریزی ها برای ورود20 
میلیون مسافر تا سال1404 اســت. گفتنی است ورود 5 میلیون 
گردشــگر خارجی به کشــور به منزله درآمــد 8 میلیارد دالری 
برای اقتصاد ایران اســت و این میزان تنهــا 0/5 درصد از درآمد 
گردشگری جهان را تشکیل می دهد. با این حال مسعود سلطانی 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در 
آخرین اظهارات خود گفت: هدفگذاری ها بــرای ورود 9 میلیون 
توریســم به داخل ایران برنامه ریزی شــده بود کــه هم اکنون 
فاصله 4 میلیون نفری داریم. ریشــه یابی دالیل این اختاف در 
هدف گذاری و میزان محقق شده را می توان در مسائلی همچون 
مطابقت نداشــتن اســتانداردهای داخلی ایران با استانداردهای 
بین المللی در ارایه خدمات، در دســترس نبودن سیســتم های 
 بانکــی بین المللی برای گردشــگران خارجی، فقــدان تبلیغات 
و شناخت کم از ایران بر خاف پتانســیل های باالی گردشگری، 
نبود زیرســاخت کافی برای گردشگران، فرســوده بودن ناوگان 
حمل و نقل علی الخصوص ناوگان هوایی کشــور و فعالیت افراد 

غیر متخصص در این صنف جست و جو کرد.   
 ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری برای 
پر کردن شکاف ایجاد شده و ســرعت بخشیدن به برنامه ریزی ها 

خبر از آغاز همکاری با 26 دستگاه مربوطه داده است.

گردشگری

زیباترین چشمه جهان در ایران 

سهم 0/5 درصدی ایران از درآمد 
گردشگری جهانی

این داســتان های مرمــوز و اماکن رمــز آلود در دنیــا که هیچ، 
حتی در ایــران هم وجــود دارنــد و خــود را با عنــوان اماکن 
 مرموز ایــران معرفی می کننــد؛ حتی گاه شــهرهایی متروک 
و رهــا شــده هــم هســتند کــه در پــس حــال و روز تنهای 
امروزشــان داســتان هــا وجــود دارد. اما امــروز بــه دور دنیا 
خواهیم رفــت؛ می خواهیــم با اماکن مرموزی آشــنا شــویم 
 که متروک و رها شــده انــد، اما شــاید هنوز از ذهــن ها پاک 
 نشــده اند؛ شــاید حتی بیشــتر از قبل ذهــن را با داســتان ها 
و راز و رمزهــای شــان درگیــر می کننــد و همیــن بهانه ای 
 اســت برای انســان هــای ماجراجــو تا به ایــن اماکــن بروند 
و پرده از رازهــا بردارند. اماکنــی متروکه که بر ســر ادامه بقا با 
طبیعت می جنگند و شــاید تا ابد راز و رمزهای شــان را در دل 
خود پنهان نگه دارند. اما باز این انســان اســت که گاه اســرار را 
کشف می کند و گاه داســتانی را که دوســت دارد برای آن نقل 
 می کند. آیا مــی دانســتید که رفتن بــه این اماکــن متروک 

و ماجراجویی در آن ها گردشگری سیاه نام دارد؟ 
1- جزیره ی هاشیما - ژاپن

جزیــره متــروک هاشــیما ) Hashima Island (، در 15 

کیلومتری ناگازاکی ژاپن قرار دارد و به عنوان جزیره ارواح مشهور 
اســت. تنها  ســاختمان های بتنی فرو ریخته در اینجا دیده می 
شود. دلیل پیدایش آن بخاطر اســتخراج معدن ذغال سنگ بود. 
در سال1890، گروه میتسوبیشی این جزیره را به خاطر استخراج 
ذغال ســنگ مورد توجه قرار داد. همچنین آنها اولین ساختمان 
های بزرگی را که تاکنون در کشــور وجود داشــته است، در این 
جزیره ساختند. در آن زمان هزاران کارگر در این ساختمان برای 
استخراج معدن زندگی می کردند. اما گروه میتسوبیشی مجبور 
شد در ســال 1960 که نفت خام جایگزین زغال سنگ شد کل 
 پروژه را تعطیل کند و استخراج معدن در سال 19۷4 تعطیل شد 
و ایــن دلیلی بــود برای رفتــن ســاکنان این جزیــره به جای 
 دیگــر. این جزیــره، به مدت ۳5 ســال بعد بســته باقــی ماند 
و به یک جزیره متروکه تبدیل شد. در ســال 2009، دولت ژاپن 

رفت و آمد به این جزیره ارواح را بازگشایی کرد.
 ۲- ایســتگاه مرکزی میشــیگان- دیتروید - ایاالت 

متحده امریکا
 ســـاخــــت ایســـتـگـــاه مــرکـــــزی میــشـــیـگان 
) Michigan Central Station ( بــه اوایــل دهــه1900 

 میادی بر مــی گردد؛ درســت زمانی کــه تعــداد کارخانه ها 
در دیترویــد رو بــه افزایش بــود و همیــن دلیل بود تــا افراد 
زیــادی در طول روز در شــهر تــردد کننــد. همه اینهــا دلیل 
 شــد تا در ســال1910 ســاخت یک ایســتگاه قطار به منظور 
 خدمــات رســانی هــر چــه بهتــر در دیترویــد آغــاز شــود 
 و در ســال  191۳ ایســتگاه مرکــزی میشــیگان بــا ابهــت 
و عظمتی چشمگیر شروع به فعالیت کند. در ساخت این ایستگاه 

از بهترین ها استفاده شد؛ سنگ مرمر، برنز و ... 
 اما چیــزی نگذشــت کــه بــا رشــد صنعــت حمــل و نقل 
 و فراگیــر شــدن حمــل و نقل هوایــی و ســاخت اتوبــان ها 
و راحــت شــدن اســتفاده از اتومبیــل تعــداد مســافران این 
 ایســتگاه روز بــه روز کاهش پیــدا کند تــا این کــه در تاریخ

 5 ژانویه سال 1988، قطار شماره ۳5۳ آخرین قطاری باشد که از 
این ایســتگاه حرکت می کند و همین شروعی باشد برای متروک 
 شــدن این ایســتگاه زیبا. تنها چیزی که امروز در این ایســتگاه 

می توان به چشم دید جدال بین ادامه زندگی است. 
 برای آیند ه  ایســتگاه مرکزی میشــیگان هنــوز تصمیم گیری 

نشده است و نبرد بین تخریب و بازسازی همچنان ادامه دارد.
۳- برج سرد کننده IM - بلژیک

این برج ســرد کننــده کــه IM Cooling Tower نــام دارد، 
بخشــی از تاسیســات نیروی IM در مونســیوی بلژیک است. 
 تاسیســات نیــروگاه برق IM در ســال 1921 ســاخته شــده 
و  در آن زمــان یکــی از نیــروگاه هــای اصلی ســوخت زغال 
ســنگ بلژیک بود و در مدت زمــان کوتاهی بــه تامین کننده 
 اصلی نیــروی کشــور تبدیل شــد. اما میــزان باالی انتشــار 
دی اکسید کربن به بسته شدن تاسیسات نیروگاه در سال 200۷ 

منجر شده و کل این منطقه خالی از سکنه شد.
برج سرد کننده IM، در طول زمان فعالیت،480000 گالن آب را 

در هر دقیقه سرد می کرد.
۴- پایگاه زیردریایی متروکه باالکالوا - اوکراین

بنــدری  شــهر  در   )  Balaklava  ( بــاالکاوا  شــهرک 
سواســتوپل در شــبه جزیره کریمه اوکراین واقع شــده است، 
 اما تا قبل از ســال 1956 متعلق به شــوروی بود تــا اینکه طی 
قطعنامــه ای بــه مالکیت اوکرایــن در آمد و مقدمات ســاخت 
یک پایــگاه هســته ای در آن فراهم شــد؛ پایگاهی بــا اهمیت 
که گویا تنها ســاکنان سواســتوپل در آن کار مــی کردند و تنها 
کارکنان اجــازه ورود به آن را داشــتند. ســاختار ایــن پایگاه 
 هســته ای غیر قابل تخریب اســت چــرا که با هــدف مقاومت 
 در مقابــل تاثیرات مســتقیم انــرژی اتمی طراحی و ســاخته 
شده است. این پایگاه تا بعد از ســقوط اتحادیه جماهیر شوروی 
 در سال 1991 به مدت دو سال دیگر به فعالیت خود ادامه داد ت

ا اینکه کم کم متروک شد و در ســال 1996 آخرین زیر دریایی، 
این پایگاه را ترک کرد. 

درست اســت که این مکان امروز متروک اســت، اما رفت و آمد 
در آن قطع نشده و گردشــگران زیادی برای آشنایی با این مکان 
مرموز و جایی که با گذشــت سال ها هنوز ســاختار کلی خود را 
 حفظ کرده اســت، به این مکان می آیند و از کانال، انبار مهمات 

و موزه کوچکی که در آن شکل گرفته، بازدید می کنند.

رمز و راز چیزی است که انسان از روزی که قدم به روی این کره خاکی گذاشت آن را جستجو کرده و این تالش 
 او هیچ گاه پایان نمی پذیرد.گاهی یک داستان که سینه به ســینه نقل می شود، اسرار یک مکان را می سازد 

و این انسان است که تالش می کند تا پرده از اسرار آن بردارد.

 باز این انسان است که 
 گاه اسرار را کشف 

می کند و گاه داستانی 
را که دوست دارد 

برای آن نقل می کند. 
آیا می دانستید که 

 رفتن به این 
 اماکن متروک 
 و ماجراجویی 

در آن ها گردشگری 
سیاه نام دارد؟ 

وقتی گردشگری سیاه جذاب می شود؛

مکان های متروک ولی فراموش نشده
کشــوری   20 از  فهرســتی  اینترنیشــن  موسســه 
 منتشــر کرده کــه باالترین امتیــاز را بــرای مهاجرت 
 خانواده ها دارند. در ردیف نخســت هم اتریش قرار دارد. 
 شــاخص های مهمی کــه در ایــن رده بنــدی در نظر 
گرفته شده؛ در دســترس بودن مراکز درمانی و آموزشی 
برای کودکان، هزینه های آمــوزش و مراقبت از کودکان، 
کیفیت آموزش و رفاه خانواده ها است. پس از بررسی ها، 
اتریش بهترین کشــور برای خانواده های مهاجر معرفی 
 شــد. این درحالی اســت که این کشــور ســال گذشته 
رتبه چهارم این رتبه بندی را به دســت آورده بود. اتریش 
البتــه در رتبه بندی فقــط در جایگاه نخســت معیار در 
دسترس بود مراکز درمانی و آموزشــی کودکان در رتبه 
نخست قرار گرفته و در سه معیار دیگر، رتبه دوم را دارد. 
اتریش ســال قبل در 2 شــاخص کیفیت آموزش و رفاه 
خانواده ها یازدهم شده بود. در این نظرسنجی،92 درصد 
مهاجران حمایت هایی که در اتریش از والدین می شود را 
مثبت و مناسب دانسته اند، در این کشور تمامی خانواده ها 
 مقــرری ماهانه ای بــرای تامیــن هزینه هــای کودکان 
تا سن 18 ســالگی می گیرند. درباره رفاه نیز 98 درصد 
مهاجران به اینکه اتریش چنین شــاخصی را دارد پاسخ 
 مثبت داده اند. حدود ۳1 درصد مهاجران رای داده اند که 
در اتریــش با مهاجــران برخورد خوبی نمی شــود و 24 
درصد نیز رای داده انــد که اتریش فصای دوســتانه ای 
ندارد. سال پیش فناند در این لیســت نبود ولی امسال 
 در کل بــرای مهاجرت رتبه اش دوم شــد. این کشــور 
در شــاخص کیفیت آموزش اول شــد، در این شــاخص 
92 درصد مهاجــران به فناند رای مثبــت دادند. فناند 
در شاخصه در دســترس بودن مراکز آموزشی و مراقبت 
از کودکان ســوم شــد؛66 درصد خانواده ها از شاخصه 
 مراقبــت از کــودکان راضــی بودنــد و۷2 درصــد هم 
هزینه های مراکز آموزشــی رای مثبت دادند. ســوئد که 
سال قبل رتبه نخســت این رتبه بندی را داشت،  امسال 
با از دست دادن تعداد کمی رای ســوم شد. این کشور در 
شاخص مطلوب بودن هزینه های آموزشی اول شد اگرچه 
در شــاخصه هزینه های زندگی21 ام شــد و در شاخصه 
رفاه نیز10 ام شــد. دراین رتبه بندی عــاوه بر اتریش، 
فناند و ســوئد، کشــورهایی مثل نیوزیلند، ســنگاپور، 
آلمان، فرانسه، استرالیا، لوکزامبورگ، دانمارک، اسپانیا، 
لهستان، فیلیپین، مکزیک، کانادا، نروژ، آفریقای جنوبی 
 و کاستاریکا قرار دارند. نکته جالب اینکه آمریکا و انگلیس 

در20 کشور نخست این رده بندی قرار ندارند.

بهترین کشورها برای مهاجرت 
از لحاظ تجربه

ویژه

تحدید حدود عمومی
6/127 آگهی تحدید حــدود عمومی قســمتی ازامالک 
بخش  پنج حــوزه ثبــت اســناد وامالک شهرســتان 

خوروبیابانک 
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود 
حدود عمومی رقبات زیر واقــع در بخش 5 حوزه ثبتی 
خوروبیابانک از ســاعت 8 صبح روزهای تعیین شده 

شروع وبه عمل خواهد آمد
فرزنــد وهــاب  زینــب  خانــم   – اصلــی    305 

عبدالحســین شــش دانــگ یکبــاب خانــه واقــع در 
خوروبیابانک

554 اصلی – خانم رباب غفاری فرزند نوروز شش دانگ 
یکباب خانه واقع در خوروبیابانک

1498 فرعی از 3315 اصلی -  آقای عباســعلی عشقی 
فرزندرضا علی  شش دانگ یکباب خانه  واقع درروستای 

ایراج 
1526  فرعی از 3315 اصلی – آقای عبدالناصر عشقی  
فرزندامیر حسین و غیره شش دانگ یکباب خانه واقع در  

روستای ایراج
1528 فرعــی از 3315اصلــی – آقــای علــی امیــری 
فرزندمیرزا حســینقلی شــش دانگ یکباب باغ واقع در  

روستای ایراج
95/7/10

1324 فرعی از 3431  اصلی – آقــای علی اکبر فاضلی 
فرزندغالمرضا شش دانگ یک قطعه زمین محصور واقع 

درروستای بیاضه
1432 فرعــی از 3431  اصلی – آقای حســین مرادی 
فرزندغدیر شــش دانگ یک قطعه زمین محصور واقع 

درروستای بیاضه
1471 فرعــی از 3431  اصلی – آقای ســید اســمعیل 
هاشمی فرزندسید حسن شــش دانگ یکباب خانه واقع 

درروستای بیاضه
961 فرعی از 3524  اصلی – آقای خســرو شمســایی 
فرزندعلی شــش دانگ یک قطعه زمیــن محصور واقع 

درروستای مهرجان
1067 فرعــی از 3524  اصلی – آقــای ابوالفضل اقبال 
فرزنداســفندیاروغیره شــش دانگ یکباب خانه  واقع 

درروستای مهرجان
95/7/11

1079 فرعــی از 3524  اصلــی – آقــای ابوالفضــل 

دانــگ شــش  فرزنداســفندیاروغیره   اقبــال 
  یــک قطعــه زمیــن محصــور  واقــع درروســتای 

مهرجان
1081 فرعی از 3524  اصلی – آقای محمدرضا صادقی 
فرزندحسنعلی شش دانگ یکباب خانه واقع درروستای 

مهرجان
1085 فرعــی از 3524  اصلــی – آقــای ســید مهدی 
آلداود فرزندســید محمد شــش دانگ یکباب خانه واقع 

درروستای مهرجان
1088 فرعی از69 فرعــی از  3524  اصلی – آقای حمید 
رضا شمسایی فرزندعلی اکبرشــش دانگ یکباب خانه 

واقع درروستای مهرجان
420 فرعــی از 3577  اصلــی – آقای فرخ پــی یغمایی 
فرزنداسماعیل شــش دانگ یکباب باغ واقع درروستای 

گرمه
95/7/12

1046 فرعی از 3577  اصلی – آقای سید رضا موسوی 
فرزندسید خلیل شش دانگ یکباب باغ واقع درروستای 

گرمه
1181 فرعی از 3577  اصلی – خانم فاطمه بیگم موسوی 
فرزندسید محمد شش دانگ یکباب خانه وباغ متصل بهم 

واقعدرروستای گرمه
یک  فرعــی از 3708 اصلی – شــهرداری خور شــش 
دانگ قســمتی از یک قطعــه زمین محصــور واقع در 

خوروبیابانک
یک  فرعی از 3733 اصلی – آقای ســید امید موســوی 
فرزند ســید نوروز شــش دانگ یکباب خانــه واقع در 

خوروبیابانک
)) 3952 -اصلی واقع درشــهر خور فروعات به شــرح 

ذیل ((
 155  فرعــی– آقــای احمــد غالمرضایــی فرزنــد
  محمــد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی

 ومشجر 
329  فرعی– خانم سنبله نوری فرزند محمدشش دانگ 

یکباب خانه 
95/7/13

445  فرعی– آقای حســین مسعودی فرزند محمدشش 
دانگ یکباب مغازه  

446  فرعی– آقای حســین مسعودی فرزند محمدشش 
دانگ یکباب مغازه  

447  فرعی– آقای مهران مسعودی فرزند حسین شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور  

448  فرعی– خانم زهرا مســعودی فرزند حسین شش 
دانگ یکباب خانه 

داود  آل  مهــدی  ســید  آقــای  فرعــی–    451 
 فرزنــد ســید علــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمین

 محصور  
452  فرعی– آقای علی اکبر مقیمــی فرزند علی اصغر 

شش دانگ یکباب باغ  
456  فرعی– آقای هرمز مقیمی فرزند اســمعیل شــش 

دانگ یک قطعه زمین محصور  
95/7/14

در روزهــای فوق الذکر بــه ترتیب از ســاعت 8 صبح 
تعیین حدود شــروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان 
امالک و مجاورین آنها به وســیله این آگهی دعوت می 
شــود که در ســاعت و تاریخ مقــرر در محل حضور 
 یابند و چنانچه هــر یک از صاحبان یــا نماینده قانونی

 آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد مطابق ماده 
15 قانون مزبورملک آنها باحدود اظهار شــده از طرف 
مجاورین تحدیــد و اگرصاحبــان امالک مجــاور در 
موقع مقرر حاضر نباشند و نســبت به حدود یا حقوق 
 ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 20 قانون

 ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدید حدود بمدت 
 30 روز دادخواســت خود را تســلیم دادگاه و رســید
  آن را جهــت ضبــط در پرونده بــه این اداره تســلیم

 نماید.
تاریخ انتشار : 95/6/7 

م الــف: 16800 محمد علی بیطــرف   رئیس ثبت خورو 
بیابانک

تحدید حدود اختصاصی
6/54 شماره صادره : 1395/43/264891 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره 
31/9531 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای 
مقررات قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139460302025039108-1394/7/26 هیات ســوم 
مفروز و به نام رضا نجاریــان اصفهانی فرزند علی در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 

مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/7/1 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 حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار: 1395/6/7 م الف: 16502 رئیس 
منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهــان  )163 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

6/73 شماره: 942/93 به موجب رای شماره 310 تاریخ 
95/5/26 حوزه 29 شــورای حل اختالف شهرســتان 
اصفهان کــه قطعیت یافته اســت محکوم علیه فرشــید 
احمدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان نفیســه طاهر زاده به نشانی اصفهان خ 
جابر انصاری نرسیده به چهار راه رزمندگان آموزشگاه 
رانندگی شــکوفه و پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت گردید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء 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 الــف:15802 شــعبه 29 حقوقی مجتمع شــماره دو 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )174 کلمه، 2 

کادر(
اخطاریه )نوبت دوم( 

5/438 بدین وســیله به آقاي فرامرز امیني فرزند محمد 
 هادي شــغل آزاد بــه نشــاني مجهول المــکان اخطار 
مي گردد ظرف مدت 10 روز پــس از وصول  اخطاریه 
جهت اجراي حکم طالق صادره از شعبه اول دادگاه به 
شــماره بایگاني 940962-1395/2/22 به دفتر طالق 8 
خوانســار واقع در میدان امام پاساژ ماني طبقه 3 واحد 
9 مراجعه نمایید.  م الف: 158 سردفتر طالق 8 خوانسار 

)64 کلمه، 1 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1944  | August 28, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1944 |  یکشنبه 07 شهریور 1395 |  25 ذی القعده 1437

اخباريادداشت

جلســه هماهنگــی هیئــات مذهبــی با شــهرداری، بــا حضور 
حجت االســام و المســلمین رحمت ا... اروجی مدیرکل سازمان 
تبلیغات اسامی استان اصفهان، علی قاســم زاده معاون فرهنگی 
اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، اعضــای شــورای هیئت های 
 مذهبــی اصفهان، مســعود مهدویان فــر مدیر امــور اجتماعی و

مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهــان و معاونین فرهنگی 
مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان، برگزار شــد. مدیرکل سازمان 
تبلیغات اسامی اســتان اصفهان، در این جلســه، پس از تشکر از 
شهرداری و شــورای شهر اصفهان به دلیل حســن توجه به مسائل 
فرهنگی شــهر، بیان داشــت: ســاماندهی محرم و صفر امر بسیار 
 مهمی اســت که نباید از آن غافل شــد. امام حســن مجتبی)ع(

می فرمایند: »من عجب دارم از انسان هایی که به غذای جسم خود 
توجه دارند، اما به غذای روح خود اهمیت نمــی دهند« و این امر، 
اهمیت توجه به مســائل فرهنگی را می رساند. این برای شهر جای 

سعادت دارد که مدیران شهری به مسائل فرهنگی اهتمام دارند.
حجت االســام و المســلمین عروجی ادامه داد: مراســم محرم و 
صفر می باید در شــأن جمهوری اســامی و آنگونه که شایســته 
اســت، برگزار شــود. مناســبت های دینی و مذهبی یک ظرفیت 
بســیار مهــم در مکتب اهــل بیت و جمهوری اســامی اســت. 
در حــال حاضر کــه تمــام دشــمنان در مقابل نظــام جمهوری 
اسامی ایســتاده اند، برگزاری مراســم های مذهبی، آوردگاهی 
 اســت که باعث می شــود لشــکر اســام به حرکــت در آمده و

برنامه های اســتکبار را نقش بر آب کند. وی به برگزاری مراســم 
عاشورای ســال گذشــته اشــاره کرد و گفت: در حالی که هجوم 
 عناصــر تکفیری، به شــدت برگــزاری ایــن مراســم را در کربا 
تهدید می کرد، صفوف نماز جماعتی دراین مراســم تشــکیل شد 
که طــول آن از 30 کیلومتر هم تجــاوز می کرد و این دســتاورد 
مهمی برای شیعیان اســت. وی آوردگاه فرهنگی را عرصه مقابله با 
استکبار بیان کرد و گفت: آنچه امروز برای دشمنان اسام به عنوان 
 جبهه مقابله مطرح اســت، عرصه فرهنگی است. وقتی جمع بندی

عاقانه ای داشــته باشــیم، می بینیم که دشــمن درحال رصد و 
شناسایی ظرفیت های ماست و سعی دارد آنها را به ضدارزش بدل 
ســازد. بدانید که دشــمن روی هیئت های مذهبی کار می کند و 

انرژی زیادی برای از بین بردن فرهنگ عاشورایی دارد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اســامی، خطاب به هیئت های مذهبی 
بیان داشــت: برخی از هیئت های مذهبی خواســته یا ناخواسته 
 به اختافــات مذهبــی دامن مــی زننــد و این وظیفه شــورای

هیئت هــای مذهبــی و ســازمان تبلیغات اســامی اســت که 
هوشــیارانه در این زمینــه عمل کنند. شــهرداری هــا نیز برای 
 جلوگیــری از هرگونه حرکت خــارج از شــرع، می بایــد تنها با

هیئت هایی وارد تعامل شوند که ازسوی سازمان تبلیغات اسامی 
مجوزهای الزم را کســب کرده انــد و با توجه به تعامل ســازنده و 
افزاینده ای که بین معاون فرهنگی شــهرداری اصفهان و سازمان 
تبلیغات وجــود دارد، تا امروز این امر در اصفهــان موردتوجه بوده 

است.
 وی در ادامــه برنامه، شــکل گیری مراســم مشــترک و یکپارچه
هیئت های مذهبی شــهر اصفهان را به جمع حاضر پیشنهاد داد.

همچنین از دیگر پیشنهادات مدیرکل ســازمان تبلیغات اسامی، 
برگزاری جلسه مشترک بین شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان 

تبلیغات اسامی با مسئوالن هیئت مذهبی شهر بود.
علی قاســم زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان بیان 
داشت: برای آنکه خدمات به باالترین کیفیت برسد، باید از تجربیات 
ســال های گذشــته بهره ببریم؛ در کنار هم بودن قــدرت را زیاد 
می کند. مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان درخصوص برگزاری این برنامه بیان داشــت: هر ســاله در 
آستانه ماه مبارک رمضان، بخش های مختلفی از شهرداری درگیر 
برگزاری این مراسم مهم مذهبی می شوند و طرح قافله عشق شامل 
خدماتی می شود که شــهرداری، ســالیانه به عنوان همکاری در 
اختیار هیئت های مذهبی می گذارد. این طرح در 5 ســال گذشته 
انجام گرفته و امســال نیز با اســتفاده از تجارب سال های گذشته 
صورت می گیرد. مســعود مهدویان فر ادامه داد: در ســال 1390 
بیش از 800 هیئــت از خدمات این طرح اســتفاده کردند که این 
عدد در سال 1394 به 1200هیئت رســید. در سال گذشته مبلغ 
650هزار تومان کمــک نقدی به هیئت های بــرادران و 150هزار 
تومان به هیئــت خواهران پرداخت می شــد که در ســال جاری، 
باتوجه به پیش بینــی افزایش تعداد هیئت هــای مذهبی، همین 

مبلغ پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، از تعطیلی بخش VIP یک 
بیمارستان خصوصی خبرداد.

غامرضا صالحی اظهار داشــت: این پرونده، با شکایت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و به دلیل دایر کردن بخش VIP غیرمجاز 
و اخذ مبالغ اضافی از بیماران بســتری، به شــعبه ویژه تخلفات 

بهداشتی تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی اصفهان افزود: پس از رســیدگی 
به این پرونده و انجام مراحل دادرســی در شــعبه ویژه تخلفات 
بهداشتی اســتان، تخلف، محرز و مطابق قانون بخش VIP این 

بیمارستان تعطیل شد.

مدیرمنطقه 10 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: ســاماندهی 
 خیابان ســپیده کاشــانی در خیابان پروین، حدفاصل خیابان

هفت تیر تا خیابان حکیم نظامی شفایی با مساحت 1200متر، 
در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالرسول امامی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 60درصد 
پیشرفت داشته است، افزود: ساماندهی خیابان سپیده کاشانی 
با هزینــه 7میلیارد و 500میلیــون ریال تا پایان ســال جاری 

تکمیل می شود.
 مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان با اشــاره بــه دیگر

پروژه هــای منطقه عنوان کــرد:  آزادســازی خیابان حکمت 
حدفاصــل خیابان زرین کوب تــا ادامه کوی شــکوفه با اعتبار 

5میلیارد ریال اجرا شد.

مديرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

هیئات مذهبی به اختالفات مذهبی 
دامن نزنند

تعطیلی بخش VIP يک بیمارستان 
خصوصی در اصفهان

مديرمنطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 60 درصدی ساماندهی 
خیابان سپیده کاشانی

پیشنهاد سردبیر:
تعطیلی بخش VIP یک بیمارستان خصوصی در اصفهان

مدیر پروژه سامانه هوشــمند تاکســی اظهارکرد: حدود 7300 تاکسی به 
سامانه هوشمند تاکســی مجهز هســتند و در ارائه خدمات به شهروندان 

فعالیت می کنند.
فرهاد گلی افــزود: در این روش، نــرخ کرایه به  صورت هوشــمند، دقیق و 

عادالنه و براساس مصوبات مراجع ذی صاح تعیین می شود.
مدیر پروژه سامانه هوشمند تاکسی تصریح کرد: به منظور تشویق رانندگان 
به استفاده از این سامانه از خرداد ماه سال جاری تا پایان سال، هرماه به 8 نفر 
از رانندگان تاکسی که بیشترین تراکنش اصفهان کارت را داشته اند، به قید 

قرعه کارت هدیه یک میلیون ریالی اهدا خواهد شد.
گلی بــا بیان اینکــه هدایای برنــدگان خردادماه پرداخت شــده اســت، 

خاطرنشان کرد: قرعه کشی تیرماه و مردادماه نیز به زودی برگزار می شود.

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: عملیات اجرایی پروژه 
 25 آبان تکمیل شــده و اکنون نصــب عائم ترافیکی، آســفالت خیابان و

پیاده روسازی آن در حال انجام اســت. ایرج مظفر افزود: ظرف 2 روز آینده 
پل به روی تردد خودروها بازگشایی می شــود و به مناسبت عید غدیر خم، 
پروژه تقاطع 25 آبان با حضور یکی از مقامات کشــوری به صورت رســمی 
به بهره برداری می رســد. وی تصریح کرد: با مساعدت معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان، معماری تقاطع غیرهمســطح متناسب با 
نامگذاری پل که »25 آبان؛ ســالروز تشییع شــهدای گلگون کفن در شهر 
اصفهان« است، طراحی شده است. مظفر پروژه تقاطع غیر همسطح 25آبان 
را یکی از پل های فنی شــهر اصفهان توصیف کرد که به عنوان اولین پل با 

دهانه 64 متر با سیستم کابلی پیش تنیده در سطح کشور اجرا می شود.

تقاطع 25آبان به زودی به روی شهروندان باز می شود7300 تاکسی به سامانه هوشمند مجهز شده است

خبر

رییــس اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: بزرگ ترین مجموعه 
تفریحات آبی فات مرکزی ایــران در این هفته با حضور 

مقامات مسئول استانی و کشوری افتتاح خواهد شد.
فریــدون الهیــاری درخصــوص افتتاح اولیــن دهکده 
تفریحات آبی فات مرکزی ایران در اصفهان اظهار کرد: 
بزرگ ترین مجموعه تفریحات آبی فــات مرکزی ایران 
در مجموعه آبی، آبسار است که مردم در سپاهان شهر از 
استخر این مجموعه اســتفاده می کردند. وی افزود: یکی 
از کارهایی که تحت پوشش ســازمان میراث فرهنگی در 
بحث تاسیسات گردشگری انجام می گیرد، این است که 
هرگونه مراکز تفریحی و گردشگری که بتواند به گردشگر 
خدماتی ارائه دهد یــا بتواند میزان اقامت گردشــگر را 
در شــهر اصفهان افزایش دهد، تاســیس شــده و تعداد 
آنها را افزایش دهــد. رییس اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در 
کنار اینکه گردشــگر در اصفهان، آثار فرهنگی و تاریخی 
را می بیند، بایستی زمینه تفریحات دیگری در چارچوب 
فرهنگ برای وی فراهم شــود که با توجه بــه این نکته، 
ســازمان میراث فرهنگی این موضوع را پیگیری می کند.

وی تاکید کرد: ســازمان میراث فرهنگــی برای مراکزی 
از این دســته مانند بزرگ ترین مجموعــه تفریحات آبی 
فات مرکزی ایــران، نه  تنها مجوز صــادر می کند، بلکه 
تسهیات و حمایتی را هم برای راه اندازی چنین مراکزی 

به سرمایه گذاران ارائه می دهد.
الهیاری در رابطه با بزرگ تریــن مجموعه تفریحات آبی 
فات مرکزی ایران خاطرنشــان کرد: مجموعه تفریحات 
آبی در مجموعه آبســار، آماده افتتاح و بهره برداری است 
که پیشنهاد شده این مجموعه در هفته دولت افتتاح شود.

وی درخصوص زمان افتتاح این مجموعه ابراز کرد: منتظر 
هستیم تا مقامات مسئول استانی و کشوری آماده شوند و 

مجموعه را با حضور این افراد افتتاح کنیم.
رییــس اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: به لحاظ تفریحات 
آبی در بخش فات مرکزی ایــران، بزرگ ترین مجموعه 
تفریحات آبی در این منطقه ایران افتتاح می شــود که در 
اصفهان این رویداد کلید خواهد خــورد. وی عنوان کرد: 
نمونه های این مجموعه در شــهر مقدس مشــهد وجود 
دارد؛ اما در منطقه فات مرکزی ایران و پیرامون آن وجود 

نداشته است.

در هفته جاری در اصفهان صورت می گیرد:

افتتاح بزرگ ترين مجموعه 
تفريحات آبی فالت مرکزی ايران 

داوطلبان جمعیت هال احمر استان اصفهان، 480میلیون 
ریال به نیازمندان کمک کردند.

معاون داوطلبان جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: 
داوطلبان این جمعیت، 2 دســتگاه ساکشن و یک دستگاه 
بای پپ )تنفسی( به ارزش 100میلیون ریال به بانک امانات 

جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان اهدا کردند.
آقای علیرضا ســلیمی، با اشــاره به  اعام نیاز بیمارســتان 
سیدالشــهدا)ع( اصفهان  به دســتگاه پمپ تزریق مرفین و 
دو دستگاه مانیتور عائم حیاتی، افزود: داوطلبان، با برپایی 
بازارچه خیریه، این دســتگاه ها را به ارزش 46میلیون ریال 
تامین کردند. او گفت: داوطلبان جمعیت هال احمر استان، 
جهیزیه مددجویان شامل یک دستگاه یخچال، گاز، ماشین 
لباسشــویی، جاروبرقی، چرخ گوشــت، آبمیوه گیری، اتو، 
رختخواب  و دیگر وســایل اساسی به ارزش 60میلیون ریال 
و  هزینه ثبت نام 9 دانش آموز  بــا اهدای 10میلیون ریال را 

تامین کردند.
معــاون داوطلبان جمعیت هــال احمر اســتان اصفهان، 
توزیع  600 پرس غذای گرم بــه ارزش 42میلیون ریال بین 
مددجویان، کمک هزینه ســاخت پروتز ده میلیون ریالی و  
پرداخت دیه 200میلیون ریالی دو زندانی جرایم را از دیگر 

فعالیت های خیرخواهانه داوطلبان این جمعیت عنوان کرد.

مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در طرحی با عنوان »بررسی فتاالت ها در برندهای مختلف 
چای کیسه ای«، 20 برند چای آلوده به فتاالت را شناسایی و 

به سازمان های تصمیم گیرنده اعام کرد. 
کارشناس پژوهشــی مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، با اشــاره به اینکه بحث سمی ناشی 
از فتاالت در مواجهات انسانی بســیار مهم است، اظهار کرد: 
ترکیبات فتاالت ها در ساخت بسیاری از محصوالت آرایشی 
و بهداشــتی، ظروف یک بار مصرف، عطرها و اســانس ها، 
بطری های آب، لوازم پاســتیکی مانند ظرف آشــپزخانه و  
اســباب بازی ها و... به کار می رود و بســیاری از بیماری های 

شایع در جامعه، ریشه در این ترکیبات دارد.
کریم ابراهیم با اشــاره به طرح پژوهشی»بررسی فتاالت ها  
در برندهای مختلف چای کیسه ای« تصریح کرد: در برخی 
از کشورهای آسیای جنوب شــرقی، تحقیقات جدید نشان 
می دهد برخــی از برندهــای چای به ترکیبــات فتاالت ها 
آلوده هســتند و با توجه به اهمیت این موضوع در ایران نیز 
تحقیقاتی درخصوص آلودگی برندهــای چای به  ترکیبات 
فتاالت ها انجام شد.  وی خاطرنشان کرد: چای از محصوالت 
پرمصرف در ایران محسوب می شود؛ بنابراین آلودگی چای 

می تواند سامت مصرف کننده را در معرض خطر قرار دهد.

حمايت مالی داوطلبان جمعیت 
هالل احمر از نیازمندان

 شناسايی 20 برند
 چای آلوده به فتاالت

علوم پزشکی سازمان فاوا هالل احمر

توسعه فیبرنوری، زمینه ساز 
تحقق شهر هوشمند است

 اصالح شبکه آبیاری
فضای سبز شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداري اصفهان گفت: همزمان 
با آغاز هفته دولت، تفاهم نامه توســعه زیرســاخت شبکه 
فیبرنوری اصفهان، توسط شــهرداری اصفهان، با همکاری 
بخش خصوصی و حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 

به امضا رسید.
وحید حیدریان افــزود: یکی از مهم ترین ملزومات شــهر 
هوشمند، وجود ارتباطات پرسرعت داده برای ارائه سرویس 
به شهروندان است و توســعه فیبرنوری در شهرها، یکی از 
زیرساخت های مدیریت واحد شــهری و زمینه ساز تحقق 
شهر هوشمند با استفاده از بستر ارتباطی مشترک است. وی 
افزود: به همین منظور شــهرداری اصفهان به عنوان متولی 
اصلی مدیریت شهری، الزم بود با همکاری نهادهای متولی، 
زمینه صدور مجوزهای الزم را برای گســترش بســترهای 
ارتباطی به بهترین شــکل ممکن فراهم کنــد که در این 
راستا تفاهم نامه توسعه زیرساخت شبکه فیبرنوری منعقد 
شد. وی تاکید کرد: ما درصدد هســتیم به سمتی حرکت 
کنیم که ســرویس ها به صورت غیرحضوری به مردم ارائه 
شــود و زمانی می توانیم به این هدف دســت یابیم که یک 
 شبکه ارتباطی قوی با ســرعت باال و امن داشته باشیم که

بی شک بهترین بستر برای آن شــبکه فیبر نوری است که 
باید آن را با همکاری سایر دستگاه ها توسعه دهیم.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
گفت: در حال حاضر2500هکتار آبیاری تحت فشــار 

در اصفهان انجام می شود.
 احمد ســلیمانی پور اظهارکرد: نزدیک به 2 دهه است 
که اصفهان با پدیده خشکســالی رو به رو شده و خزان 
زودرس را بــرای درختان به ارمغان آورده اســت.  وی 
اضافه کرد: خشکســالی آرام آرام شادابی را از درختان 
گرفته؛ اما با اصاح شبکه آبیاری فضای سبز می توان 

باز هم شادابی را به درختان سطح شهر بازگرداند.
سلیمانی پور با اشــاره به اینکه بیشترین آبی که برای 
فضای سبز اســتفاده می شود، به واســطه زاینده رود 
اســت و چاه های آب، متاثر از باز یا بســته بودن این 
رودخانه می باشــد، تصریح کرد: متاســفانه الیه های 
خاک اطــراف درختان به دلیل کم آبی دچار ســختی 
شده؛ زیرا آبیاری که به صورت سطحی انجام می شود، 

نیاز آبی درختان را برطرف نمی کند.
وی خاطرنشــان کرد: برای رفع این مشکل، تکنولوژی 
 جدیــدی که بــه تازگی بــه آن دســت یافتــه ایم و

به صــورت پایلوت عمل مــی کنیم، این اســت که با 
دستگاه مخصوص، گوده هایی برای گونه های مختلف 

درختان ایجاد می نماییم.

شهرداری

ایمنا با تیتر » عملکرد مثبتی کــه رای اکثریت 
را به همراه داشت«، به اســتقبال ابقای ریاست 
امینی در شورای شهر رفت و نوشــت که »نهضت خدمتگزاری 
ادامه دارد«. خبرگزاری »تســنیم« تنها به انتشــار خبر تمدید 
ریاســت امینی اکتفا کرد و »فارس« نیز به همین مقدار بسنده 
کرد. قطعــا روز گذشــته، خیلی هــا از تمدید ریاســت امینی 
 خوشــحال شــدند؛ خیلی ها هم خوشــحال نشــدند! هرچند
 پیش بینی نیاز نداشــت و مشــخص بود امینی در یک ســال

باقی مانده از عمر این شورا، بدون هیچ رقیبی و با اکثر آرا، باز هم 
بر صندلی ریاست جلوس خواهد کرد، رضا امینی با کسب 14 رای 
از مجموع 20 رای برای چهارمین سال متوالی رییس شورای شهر 
اصفهان شد. امینی و شریعتی تنها نامزدهای پست ریاست و نایب 

رییسی شورا بودند. 
 ***

دو سال پیش، برخی از رســانه ها، از اتحاد اصاح طلبان اصفهان 
با اعضای جبهه پایداری برای ابقای ریاســت یک عضو این جبهه 
به عنوان رییس شورای شهر اصفهان خبر دادند. این عضو جبهه 
پایداری »رضا امینی« بود که شــنیده می شــد با اصاح طلبان 
 شــورا دســت به ائتاف علیه شــهردار وقت زده اند. یک سال

قبل تر و با اعــام نتایج انتخابات شــوراهای شــهر در اصفهان 

مشــخص شــد که جبهه پیروان خط امام و رهبری با 10 نفر، 
بیشترین عضو را در این شــورا از آن خود کرده و مابقی کرسی ها 
به گونه ای به دیگر گروه ها و احزاب رســید کــه جبهه پایداری 
4عضو، راه سوم 3 عضو، اصاح طلب 3 عضو و فرایند مدار 1 عضو 
را در اختیار گرفتند. کمی بعد زمزمــه هایی درباره تاش جبهه 
پایداری و اصاح طلبان برای تغییر شــهردار به گوش رسید که 
همان زمان هم همه چیز منتفی شد و سقائیان نژاد در ساختمان 
شهرداری اصفهان محکم بر ســر جای خود نشست تا مشخص 
شود برای کنار زدن شهردار 12ســاله اصفهان، به قدرتی باالتر و 
بیشتر از ائتاف یک گروه اقلیت با اصاح طلبان نیاز است و البته 
تاش راه ســومی ها برای ناکام گذاشــتن پروژه تغییر شهردار 
 را هم نباید فراموش کرد. آن موقع شــنیده می شد که حمایت

اصاح طلبان شورای شهر اصفهان از اعضای جبهه پایداری، حتی 
تعجب چهره های اصاح طلب استان را هم به دنبال داشته است؛ 
اما درهرحال سیاســت اســت دیگر... خونی ترین دشمنان هم 
می توانند به خاطر منافع مشــترکی که دارند، ناگهان تبدیل به 

صمیمی ترین دوستان شوند و حتی دوستان خوبی باقی بمانند.
 ***

خردادســال گذشــته بود؛ ائتاف باالخره جواب داد و در میان 
ناباوری خیلی ها، ســقائیان نژاد کنار رفت یا بهتر است بگوییم 

»کنار گذاشته شــد«. آن روزها، حال شــهر خیلی خوب نبود؛ 
حاشــیه ها، امان اصفهان را بریده بود. یک شــهر لب خشکیده 
شــلوغ با کلی پروژه روی دســت مانــده، فقط حاشــیه های 
شهرداری و شورای شــهر و تنش های مســئوالن را کم داشت. 
خیلی ها باورشــان نمی شد ســقائیان نژاد واقعا رفته باشد. این 
 شــهر به شــهردار قبلی خو گرفته بود و اصفهانی ها از خودشان

می پرســیدند: »حاال بدون ســقائیان نژاد چه می شود؟!« زمان 
زیادی نیاز نبود تا متوجه شــویم هیچ اتفاقی خاصی نمی افتد. 
»جمالی نژاد« آمد و راه شهردار قبلی را ادامه داد. »بهتر یا بدتر«؛ 
این را زمان مشــخص خواهد کــرد؛ اما آرامش دوباره به شــهر 
برگشت. میانه شورای شهر با شهردار جدید چطور است؟ به نظر 
می رسد باز هم اختافاتی هست. هر از چندگاهی این اختافات 
و انتقادات رســانه ای می شــود؛ مثل همین چندوقت پیش که 
ماجرای انتقاد اعضای شورای شهر به ریخت و پاش های آنچنانی 
در روابط عمومی شــهرداری اصفهان پیش آمد و موضوع هم باال 
گرفت. اینکه ریخت و پاش ها ادامه دارد یا خیر، ســوالی است که 
شورای شهر باید پاسخگوی آن باشد؛ شورای شهری که رییس آن 

گفته بود: »برخی از اعضای شورای شهر مشکل معیشتی دارند!«
  ***

روز گذشــته رضا امینی با رای اکثریت توانســت اعتماد اعضای 
شورا را برای یک سال باقی مانده ، بگیرد. پس از تمدید ریاستش 
 هم در نشســت خبری با اصحاب رسانه شــرکت کرد و گفت که 
»تنش های موجود در شورای شــهر طبیعی است«. حاال امینی 
یک ســال دیگر فرصت دارد تا به برنامه های خود و همکارانش 
برای پیشرفت پروژه های شــهری جامه عمل بپوشاند. امینی در 
نشست خبری، به تعبیر ایسنایی ها برای شورای شهر بعدی هم 
تعیین تکلیف کرد و گفت: »در این شورا به نتیجه رسیدیم و عقل 
و منطق هم حکم می کند که شوراهای بعدی نیز قطار شهری را 
در اولویت داشته باشند. قطار شهری و آب زاینده رود، دو دغدغه 
مهم و زیست محیطی شورای شهر از ابتدا تاکنون بوده که همواره 
بر آن تاکید داشــته ایم؛ به همین منظور اعتبارات قطار شهری 
اصفهان در سال 93 چندین برابر شد و در واقع 10برابر ارتقا یافت. 
این طرح قدیمی باید به بهره برداری برســد.«   دغدغه های این 
شهر و مردمانش زیاد است. اصفهانی ها برایشان مهم نیست که 
در شورای شــهر چه می گذرد و کی با کی ائتاف می کند و چه 
کسی با چه کسی اختاف دارد؟ برایشان اهمیتی ندارد که امینی 
اصاح طلب اســت یا اصولگرا ؟ چطور شد که سال گذشته فان 
عضو شورای شــهر به یکباره 180 درجه چرخش فکری داشت و 
رای خود را شب انتخابات عوض کرد. مردم به این مسائل اهمیتی 
نمی دهند؛ فقط دلشان می خواهد بدانند ورزشگاه نقش جهان 
چه زمانی به طور کامل بهره برداری و افتتاح می شود؟ مترو کی 
به ایستگاه آخر می رسد؟ برای رفع معضل آلودگی هوا و ترافیک 
شهر که روز به روز بیشتر می شود، چه راهکاری دارند؟ اینها همه 
هست. ممکن است تا چندروز دیگر، چالش »کنسرت« ها به این 

شهر هم برسد و آن وقت دغدغه ها اضافه تر هم می شود! 
اما نه... به قول یکی از امامان جمعه: کنسرت که برای مردم نان و 

آب نمی شود!

»رضا امینی« با 14 رای ريیس شورا باقی ماند؛

ابقا

رضا امینی با 
کسب 14 رای از 
مجموع 20 رای، 
برای چهارمین 

سال متوالی 
ريیس شورای 

شهر اصفهان شد

»نه به يک جريان خاص« ؛ اين تعبیری بود که روز گذشته يکی از رسانه ها در توصیف تمديد رياست »رضا 
امینی« در شورای شهر اصفهان به کار برد. ساير رسانه های اصفهانی نیز هر کدام تحلیل و تعبیر خاص خود 

را از اين ماجرا داشتند. »تابناک« نوشت: »رای اعتماد اکثريت نمايندگان مردم به جريان خدمتگزار«. 

میثم
پارسا
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان، پایتخت تیم فروشان شده است

مهاجم برزیلی ســپاهان با وجود دوســتان ایرانی در اصفهان، 
خیلی احساس غریبی نمی کند.

 به نظر می رســد که به این بازیکن برزیلــی در اصفهان خوش 
می گذرد؛ بخصوص که برخی از دوســتان ایرانــی اش او را آخر 

هفته برای صرف شام به کوه صفه بردند.
پدرو، تصویری از این گردش خانوادگی را در صفحه شــخصی 

خود در اینستاگرام منتشر کرد.

شام ایرانی برزیلی در کوه صفه 

فوتبال جهان

 ســرمربی تیم فوتبال ســاوتهمپتون می گوید برخالف اینکه 
باشگاه منچســتریونایتد خواهان »ژوزه فونته«، مدافع این تیم 

است، وی برای ماندن به توافق رسیده است.
هفتــه گذشــته »ژوزه مورینیــو«، ســرمربی تیــم فوتبــال 
 منچســتریونایتد، از اظهار عالقه اش بــه »ژوزه فونته«، مدافع 
ملی پوش پرتغالی باشگاه ساوتهمپتون، اجتناب کرد؛ اما به نقل 
از »ســاکرنت« اویل، این ماه یونایتد مذاکراتی غیر رسمی برای 

جذب این بازیکن ۳۲ ساله انجام داده بود.
باشــگاه آرســنال نیز برای جذب این مدافع ابــراز عالقه کرده 
است؛ ولی »کلود پوئل«، سرمربی ســاوتهمپتون گفت که وی 
برای حضوری موفق در لیگ برتر و لیگ اروپا، با باشگاه به توافق 
رســیده اســت. »پوئل« گفت: در حال حاضر وضعیت »ژوزه« 
آماده و طبیعی بوده و همیشــه روی فوتبــال و تیمش متمرکز 
اســت. برای باشــگاه و من مهم بود که »ژوزه« را در تیم حفظ 
کنیم؛ زیرا شــخصیت خوبی دارد، یک حرفه ای و رهبری خوب 
است. مهم اســت که »ژوزه« را حفظ کنیم. طبیعی است که در 
ابتدای پیش فصل یا بعد از مسابقات یورو، افکار مختلفی داشته 

باشیم؛ اما اکنون همه چیز مرتب است.
وی همچنین افزود: »ژوزه« برای تیــم و همچنین هوادارانش 
بازیکن مهمی اســت؛ زیــرا آنها او و شــخصیتش را دوســت 
 دارند و فکر می کنم کار وی با ســاتهمپتون تمام نشــده است.

فرصت های خوبی در لیگ اروپا و بــازی های مختلف لیگ برتر 
داریم و حفــظ »ژوزه« برای من خیلی اهمیــت دارد و خودش 
با این مســئله مشــکلی ندارد؛ چون مذاکرات خوبــی با مدیر 
 باشگاه داشت و اکنون همه چیز مرتب است. وی )مدیر باشگاه(

می تواند خوشحال باشد؛ چون »ژوزه« می ماند و بازیکن خوبی 
برای تیم است.

به گزارش »دیلی میرر«، »فونته« که تا ســال ۲۰۱۸ با تیمش 
قرارداد دارد، برای افزایش دستمزد هفتگی اش از ۴۵ هزار پوند 

به ۷۰ هزار پوند، با باشگاه ساوتهمپتون به توافق رسیده است.
همچنین به نقل از »دیلی اکو«، این پیشــنهاد که شامل تمدید 
قرارداد نمی شــود، هنوز به امضا نرسیده است؛ اما باشگاه صرف 

نظر از اینکه »فونته« امضا بکند یا خیر، وی را نخواهد فروخت.

باشگاه پاری سن ژرمن به شایعه انتقال بلیس ماتویدی پایان داد 
و اعالم کرد که این بازیکن ملی پوش فرانســوی، قراردادش را با 

قهرمان لوشامپیونه تمدید خواهد کرد.
ماتویدی تــا ســال ۲۰۱۸ با پاری  ســن  ژرمن قــرارداد دارد؛ 
اما یوونتــوس او را برای پرکــردن جای خالی پوگبــا که راهی 
منچستریونایتد شده، در نظر گرفته بود که البته دیگر باید قید 

او را بزند. 
ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری ســن ژرمن، در این خصوص 
به نشریه پاریســین گفت: اعالم می کنم که ماتویدی از ما جدا 
نمی شــود و در حقیقت ما قراردادش را تمدیــد خواهیم کرد. 
من همیشــه خواهان ماندن او بودم؛ چون بازیکنی اســت که 
می تواند برای ســایر هم تیمی هایش یک الگو باشــد. ماتویدی 
همیشــه با تمام توانش برای پاری ســن ژرمن بــازی می کند. 
پیــش از این گفته می شــد که پاری ســن ژرمن بــرای فروش 
ماتویدی ۳۰ میلیــون یورو می خواهد؛ در حالــی که یوونتوس 
حاضر نیســت بیــش از ۲۲/۵میلیون یورو بپــردازد. در همین 
حال شبکه مدیاســت پرمیوم اعالم کرده که در قرارداد جدید 
 پاری ســن ژرمن، حقــوق او به هشــت میلیون یــورو افزایش

پیدا می کند.

گابریل باربوســا که نیمار آینده فوتبال برزیل است، با قراردادی 
۵ ســاله به ارزش ۲۵ میلیون یورو از سانتوس برزیل راهی اینتر 
میالن شده و دیروز هم در تســت های پزشکی این تیم شرکت 
کرد. باربوســا که به »گابی گل« معروف است، مشتریان زیادی 
از جمله یوونتوس، بارسلونا، منچستریونایتد، چلسی، پاری سن 
ژرمن و لسترسیتی داشت که سرانجام راهی تیم آبی پوش شهر 
مد شــد. این بازیکن ۱9 که در رقابت هــای فوتبال المپیک به 
همراه تیم ملــی برزیل مدال طال را به دســت آورد، جمعه وارد 

شهر میالن شد تا مراحل انتقالش را تکمیل کند.

سرمربی ساوتهمپتون:

مدافع پرتغالی 
به منچستریونایتد نمی رود

انتقال بلیس ماتویدی 
به یوونتوس منتفی شد

 گابریل باربوسا برای ثبت قرارداد
با اینتر، راهی میالن شد 

فضای مجازی

مدیر تیم های ملی و مشــاور رییس فدراسیون فوتبال، خواستار این 
شد که همه از تیم ملی در بازی با قطر حمایت کنند تا عشق به میهن 

در این بازی متجلی شود.
محمدرضا ســاکت درخصوص آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال در 
آستانه مســابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: تیم ملی 
پس از اردوی موفقیت آمیز ایتالیا در تهران تمرینات خودش را دنبال 
خواهد کرد تا برای دیدار روز پنجشنبه، ۱۱ شهریورماه آماده شود. ما 
در ورزشــگاه آزادی منتظر یک همایش و حمایت ملی خواهیم بود 
که در این راستا از باشگاه های پرسپولیس، استقالل و سایر باشگاه ها 
کمک گرفته ایم تا هواداران، حضور خوبی در ورزشگاه داشته باشند. 
باید در اولین قدم، حمایت خوبی از تیم ملی صــورت بگیرد و آنچه 
مهم و قابل تعمق است، این است که مردم و رسانه ها، نه به عنوان یار 
دوازدهم، بلکه به عنوان یار اول تیم ملی، باید در کنار تیم ملی باشند. 

از رسانه ها، صداوســیما و همه مردم می خواهیم که با حمایت از تیم 
ملی، عشق و عالقه شان را به ایران نشــان دهند و عشق به میهن در 

بازی با قطر متجلی شود.
ساکت ادامه داد: حضور حماسی مردم در ورزشــگاه، اتفاق ویژه ای 
برای حمایــت از تیم ملــی اســت. همچنین می خواهیــم از همه 
گویش های کشــور، نوازندگانی را در ورزشگاه داشته باشیم و در یک 
برنامه ویژه با ســازهای محلی، یک کارناوال موسیقی برای حمایت 
از تیم ملی به راه بیندازیم. در راســتای این برنامه ها، با دو باشــگاه 
پرسپولیس و اســتقالل هم جلساتی داشــته ایم و قرار است تدارک 
ویژه ای انجام شــود تا برای حضور هواداران، تبلیغاتی صورت گیرد و 

تشویق تیم ملی هم با هماهنگی انجام شود.
وی درباره برگــزاری تمرینات تیم ملی در تهران و اینکه قرار اســت 
تمرینات در کدام زمین انجام شــود، خاطرنشــان کرد: با همکاری 

سرپرســت ورزشــگاه آزادی، هماهنگی های الزم در این خصوص 
انجام شــده اســت. باید از آقایان مدبر، طباطبایی، مسئوالن وزارت 
ورزش و... هم تشــکر کنم که ورزشــگاه آزادی را به خوبی برای این 
بازی آماده کرده اند. طبقه دوم ورزشگاه نیز تکمیل شده و همه چیز 
برای برگزاری بازی ایران و قطر در ورزشگاه آزادی فراهم شده است. 
تمرینات تیم ملی هم، دو روز در ورزشــگاه آزادی انجام خواهد شد 
و دو روز هم در زمین پژوهشــگاه صنعت نفت تمرین خواهیم کرد. 
زمین شــماره یک کمپ تیم های ملی هم شــرایط تمرین کردن را 
دارد؛ اما طبق تصمیمات، دو روز در ورزشگاه آزادی و دو روز در زمین 

پژوهشگاه تمرین می کنیم.
مدیر تیم های ملی فوتبال کشورمان در پایان افزود: هماهنگی های 
الزم صورت گرفته تا عالقه منــدان به حضور در ورزشــگاه آزادی، 

بتوانند بازی تیم کشورمان را با تیم ملی قطر، رایگان تماشا کنند.

ساکت:

در بازی با قطر، عشق به میهن 
متجلی شود

.
مرحله پلــی آف لیــگ قهرمانان اروپا بــا برگزاری ۵ دیــدار در روز 
پنجشنبه پیگیری شــد که در مهم ترین دیدار روســتوف با گلزنی 
آزمون با نتیجه پر گل ۴ - ۱ مقابــل تیم قدرتمند آژاکس به پیروزی 
دست یافت. ســردار آزمون که اولین گل بازی را در دقیقه ۳۴ به ثمر 
رســانده بود، از ابتدا در ترکیب حضور داشــت و در دقیقه ۷۳، جای 
خود را به بخاروف داد. مهاجم تیم ملی کشورمان اولین چراغ را برای 

صعود تاریخی روستوف در این رقابت روشن کرد.
سردار آزمون ادامه داد: »گروه سخت و دشواری داریم که با حریفان 
قدرتمند و سرســختی بازی خواهیــم کرد. هر چند بــه نظر کار ما 
سخت می آید، اما مطمئن باشید تسلیم نخواهیم شد. هیچ موفقیتی 
دور از انتظار نیست؛ می شود به بایرن مونیخ هم گل زد. می خواهم به 

بایرن مونیخ هم مثل آژاکس گل بزنم.«

می خواهم به بایرن مونیخ هم گل بزنم رونمایی از مربی جدید استقاللتراکتور هرگز خارج از تبریز بازی نمی کند!

احتمال پیوستن برناردو رزنده به تیم ملی والیبال ژاپن قوت بیشتری 
گرفته است؛ تا میزبان المپیک بعدی، یک بار دیگر همان حریف جدی 
ایران شود. بعد از قهرمانی تیم ملی والیبال برزیل در المپیک، برناردو 
رزنده، ســرمربی این تیم، طــی اظهاراتی عنوان کرد کــه به احتمال 
 زیاد دیگر در پست خود نخواهد ماند تا ســیل پیشنهادات به سوی او 
سرازیر شود. حضور او در تیم ملی والیبال ژاپن، یکی از محتمل ترین 
گزینه هاست که حاال این مســئله پر رنگ تر از قبل هم شده است. او 
کارنامه فوق العاده ای دارد که به نظر نمی رسد دیگر چنین افتخاراتی 
برای یک مربی در والیبال تکرار شــود.  برناردینیهــو پس از المپیک 
۲۰۰۰ ســیدنی، هدایت تیم ملی مردان برزیل را بــر عهده گرفت. در 
آن المپیک برزیلی ها در رده ششم قرار گرفته بودند. حضور رزنده در 
این تیم، تاریخ را عوض کرد؛ هم برای والیبال برزیل و هم برای والیبال 

جهان.
تعداد افتخارات و مدال هایی که برزیل در ســال های گذشته با رزنده 
 کسب کرده، به قدری زیاد است که رســیدن به آن غیر ممکن به نظر
 می رســد. در واقع برزیلی ها با رزنده دورانی واقعا طالیی را ســپری

کرده اند؛ دقیقا مانند رنگ پیراهنشان. برزیل پیش از رزنده، فقط سه 
طال در تورنمنت های سطح اول والیبال جهان به دست آورده بود؛ اما 
در ۱۵ سال گذشته، ۸ طالی لیگ جهانی، ۲ طالی المپیک، ۳ طالی 
قهرمانی جهان، ۲ طالی جام جهانــی و ۳ طالی جام قهرمانان بزرگ 
جهان، فقط بخشی از افتخاراتی است که رزنده و شاگردانش به دست 
آورده اند. رزنده با برزیل در این ۱۵ ســال در ۱۳ فینال لیگ جهانی، 
۴فینال المپیک و ۴ فینال قهرمانی جهان حضور داشته است. این آمار 
به این معنی است که از تمام فینال های ممکن در این سال ها، برزیل 
فقط ۲ فینال لیگ جهانی را از دست داده است؛ عالوه بر آن،برزیلی ها 
در این سال ها در تمام جهان و مســابقات قهرمانان بزرگ جهان هم 
مدال گرفته اند.حاال این مربی می خواهد هدایت تیم ملی والیبال ژاپن 
را به احتمال زیاد در دســت بگیرد که قطعا اتفاقــات بزرگی برای آنها 
خواهد افتاد. ایرانی ها تاثیر مربی با کیفیت را در زمان حضور والسکو 
لمس کردند؛ اما افتخارات رزنده و والســکو به هیچ وجه قابل مقایسه 
نیست و این یعنی والیبال ایران با این کیفیت برای ادامه درخشش، راه 

سختی خواهد داشت؛ حتی در آسیا.

قاب روز خارج از گود

علیرضا منصوریان، ایــن فصل تیم جوانی را 
آماده حضور در لیگ کــرد؛ اما در کنار همه 
بازیکنان جــوان، بازیکنــان باتجربه ای هم 
حضور دارند کــه می تواننــد کمک زیادی 
به او برســانند. یکی از این بازیکنان خسرو 

حیدری است.
خســرو اما این روزها فراتر از یک بازیکن در 
اســتقالل نقش دارد؛ به طــوری که خیلی 
 خوب حتــی در نقــش یک مربــی در کنار

علی منصور ظاهر می شود. در آخرین بازی 
دوستانه اســتقالل هم برای همه جالب بود 
که خســرو کنار زمین ایســتاده بود و نکات 

فنی را به بازیکنان انتقــال می داد! حیدری 
 در اصــل دارد در جهــت اهداف ســرمربی

آبی ها کار می کند؛ چون منصوریان خودش 
 هــم اول فصل اعــالم کرد که چه حســاب

ویژه ای روی او و رحمتی باز کرده است.

آماده نشــدن ورزشــگاه یادگار امام)ره( تبریز برای دیدار تراکتورسازی 
 و پرســپولیس، باعث شــده گمانه زنی های متعددی درباره این مسئله

به وجود آیــد. با اینکه تراکتوری ها ورزشــگاه اختصاصــی خود را بابت 
میزبانی این مسابقه به ســازمان لیگ معرفی کردند، اما غالمرضا بهروان 
اعالم کرد در صورتی که شــورای تامین تبریز موافقت نکند، این بازی به 

شهر دیگری می رود.
این در حالی اســت که تراکتوری ها هرگز راضی به برگزاری مسابقه در 
شهری دیگر نیســتند. ایوب ذوالفقاری، سرپرست تراکتورسازی، در این 
باره گفت: ما میزبان این مسابقه هستیم و هرگز از حقمان کوتاه نمی آییم. 
قطعا در هیچ شهر دیگری غیر از تبریز به میدان نمی رویم؛ چون ورزشگاه 
اختصاصی ما مشــکلی ندارد. این ورزشــگاه میزبان ۳ مســابقه بوده و 

خوشبختانه در بهترین شرایط، این ۳ بازی برگزار شده است.
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شغل جدید مربی بدنساز پرسپولیسخطر در نزدیکی والیبال ایران

مســابقه جایزه بزرگ امارات، آخرین مرحله از مســابقات 
فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۱۵ بود که در پیســت دبی 
برگزار شد. مارکو اســتیلینوویچ، مربی بدنساز پرسپولیس، 
عکس جالبی از حضورش در این رقابت منتشر کرده است. 
 او که ظاهرا عالقه خاصی به مســابقات فرمــول یک دارد،

عالوه بر تماشــای این مسابقات، عکســی هم از حضورش 
در گاراژ فراری در حالی که تایر ماشــین این کمپانی بزرگ 
را تعویض می کرد، به یادگار گرفته و حاال با انتشــارش در 
 اینســتاگرام، به شــوخی از آن به عنوان شــغل جدیدش 

یاد کرده است!

کارشناس و پیشکسوت فوتبال اصفهان، در مورد انتخابات 
هیئت فوتبال که قرار است روز سه شنبه 9 شهریورماه برگزار 
شود، اظهار کرد: به نظرم بین گزینه ها هیچ فرقی نیست؛ به 
دلیل اینکه فوتبال ما ســاختار ندارد و اصال اصفهان به آن 

صورت فوتبالی ندارد که بخواهد هیئت فوتبال داشته باشد.
حســین چرخابی افزود: اهالی فوتبــال به یــاد دارند که 
در حدود ۱۰ ســال پیش بــرای آموزش مربیــان و داوران 
شهرستان اردستان یک کالس یک روزه برگزار شد. زمانی 
که از کنار زمین فوتبال آنجا رد شــدم، دو تیم با امکانات و 
ســاختار عالی و در یک زمین چمن عالی در حال مســابقه 
بودند کــه پس از پرس و جو متوجه شــدم آنهــا تیم هایی 

هستند که در دسته سه اردستان در حال مسابقه اند.
کارشــناس فوتبال عنوان کرد: حاال دوســت دارم از هیئت 
فوتبال اردستان ســوال کنیم چند تیم فوتبال دارد؟ به یاد 
دارم در زمان آقای ســاکت بیش از ۱۰ تیم در دســته سه 
داشتیم؛ اما اکنون در کل فوتبال شهر اصفهان تنها چند تیم 
داریم. وی ادامه داد: بیایید سپاهان و ذوب آهن را جدا کنیم 
و به چهارمحال و بختیاری دهیم؛ مطمئن باشید که فوتبال 
آنها پیشــرفت بهتری خواهد کرد. در حــال حاضر فوتبالی 
نداریم که بخواهیم بر سر رییس هیئت آن بحث کنیم؛ چرا 

که اصل ماجرا را نداریم.
چرخابی تاکید کرد: در این شــرایط هرکدام از آقایان رای 
بیاورد، فرقی نمی کند؛ چــون نمی تواند کاری صورت دهد. 
 اســتان به این بزرگی که پایتخــت فوتبال ایــران اطالق

می شود، به جز سپاهان و ذوب آهن، چه تیم دیگری دارد؟!
وی خاطرنشان کرد: گیتی پسند را داشتیم که از لیگ یک به 
لیگ دو رفت و اکنون آن را برای فروش گذاشته اند. در دسته 
یک هیچ تیمی نداریم؛ در دســته دو یک نماینده کاشــان 
داریم که به آن هبه شده و خودش امتیاز آن را کسب نکرده 
است. در دسته ســه هم چند تیم داریم که این پایین ترین 

سطح فوتبال ماست.
کارشناس و پیشکسوت فوتبال تصریح کرد: اگر خودمان را 
با خوزستان یا تبریز مقایسه کنیم، متوجه تفاوت ها خواهیم 
شــد؛ اصفهان نه تنها پایتخت فوتبال نیســت، بلکه در این 
چند سال اخیر پایتخت تیم فروشان محسوب می شود؛ چه 

در رده فوتبال و چه در فوتسال، امتیازات را فروختیم رفت.
وی ادامه داد: سپاهان نوین و ذوب آهن نوین کجاست؟ هیچ 
کسی نیســت که بگوید امتیاز این تیم ها چرا فروخته شد؟ 
به همین دلیل است که هیچ فرقی نمی کند ریاست هیئت 
فوتبال چه کسی باشد؛ در نهایت یک نفر انتخاب می شود که 

هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

چرخابی:

اصفهان ،پایتخت تیم فروشان 
شده است

مستطیل سبز

محمد عباســی، اولین وزیری بود که ســکان هدایت وزارت 
ورزش و جوانان را به دست گرفت. عباســی پیش از این که 
به عنوان وزیــر ورزش و جوانان انتخاب شــود، وزیر تعاون 
 بود و پس از تجمیــع وزارت تعــاون در وزارتخانه های کار و 
 رفــاه اجتماعی، بــه عنــوان وزیــر ورزش و جوانــان در

 دولت دهم به مجلس معرفی شــد که با ۱۶۵ رای مثبت، به 
عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان، مسئولیت این وزارتخانه 

تازه تاسیس را برعهده گرفت.
با روی کار آمــدن دولت یازدهــم، انتظــار می رفت فردی 
به عنوان وزیر ورزش به مجلس شــورای اســالمی معرفی 
شود که حداقل دارای یک مقبولیت نســبی در میان اهالی 
 ورزش باشــد. مســعود ســلطانی فر، رضا صالحی امیری و

 نصرا... ســجادی نتوانســتند برای تصــدی وزارت ورزش، 
رای اعتماد مجلس شورای اســالمی را کسب کنند. محمود 
گودرزی، چهارمین گزینه ای بود که از سوی دولت به مجلس 
معرفی شد و نمایندگان خانه ملت که نمی خواستند وزارت 
ورزش و جوانان در بالتکلیفی بماند، به گودرزی رای اعتماد 

دادند.
گودرزی با وجود اینکه برای اهالی ورزش فردی ناآشــنا بود، 
پیش از حضور در وزارت ورزش و جوانان ســابقه فعالیت در 
ورزش را داشته اســت. از جمله ســوابق گودرزی می توان 

به  ریاست فدراســیون تیراندازی )از ســال های ۵9 تا ۶۱(، 
معاون فنی ســازمان تربیت بدنی )از ســال های ۵9 تا ۶۱(، 
مشاور آموزشــی و تحقیقاتی رییس ســازمان تربیت بدنی 
)سال ۶۵(، ریاست دانشــکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 
عضویت در شــورای بازنگری طــرح جامع ورزش کشــور 
 و عضویــت در انجمن علمی تربیــت بدنی اشــاره کرد که

هیچ کدام از این ســوابق، در حد مدیریت کالن ورزش نبود 
و از همان زمان پیش بینی می شــد که این مسئله در آینده 
 مشکل ساز شــود؛ هر چند اگر مجلس شــورای اسالمی به 
۳ گزینه قبلی هم رای اعتماد می داد، تفــاوت چندانی بین 
آنها و گودرزی وجود نداشــت. با این حال پس از گذشــت 
۳ ســال و اندی از دولت یازدهم، می توان به طور مبســوط 
 عملکــرد محمــود گــودرزی را در دوران حضــورش در 

وزارت ورزش مورد بررسی قرار داد.
نگاه دولت به ورزش از گذشته تاکنون

از گذشته تاکنون ورزش کشــور جوالنگاه کسانی بوده که از 
هســته اصلی دولت جدا مانده اند؛ افرادی که هیچ تخصصی 
در مدیریت ورزشــی نداشته اند. این مســئله در دورانی که 
ســازمان تربیت بدنی وجود خارجی داشت، بیشتر به چشم 
می آمد؛ اما پــس از ایجــاد وزارت ورزش و جوانان هم اتفاق 
خاصی در این زمینه رخ نــداد و در دولت های دهم و یازدهم 

حساســیتی برای انتخاب وزیر ورزش مشــاهده نشد. شاید 
اگر حساســیتی که در انتخاب وزرای دیگر وجود داشت، در 
انتخاب وزیر ورزش هم به کار گرفته می شــد، امروز شــاهد 

وضعیت بغرنج ورزش کشور نبودیم.
زمانی که دولت حســن روحانی روی کار آمد، همگان تصور 
می کردند با توجه به اینکه روحانی با شــعار »توجه به ورزش 
و جوانان« روی کار آمده است، برای وزارت ورزش و جوانان 
 فکری اساســی می شــود و فردی با کارنامــه ای قوی برای 
وزارت ورزش معرفی خواهد شد؛ اما باز هم شاهد همان روال 
سابق بودیم و به وضوح قابل مشاهده بود که دولت نگاه جدی 
به ورزش ندارد؛ تا جایی که رییس دولــت یازدهم، انتخاب 

وزیر ورزش را به معاون اول خود محول کرده بود.
وزیر ورزش با خصوصیات غیرورزشی

یکی از مسائلی که وزیر ورزش همیشــه بر آن تاکید داشت، 
این است که خودش را از جنس ورزش می داند و حتی عنوان 
شده بود که ســال ها کشتی گیر بوده اســت؛ اما زمانی که او 
با کفش روی تشک کشــتی رفت، مشخص شد که گودرزی 
با بدیهی ترین مسائل مربوط به ورزش نیز نا آشناست. بدون 
شک هر کسی که کمترین آشــنایی با ورزش داشته باشد، 
به خوبی می داند که نباید با کفش روی تشــک کشتی رفت. 
با این حال نباید به این مســئله اکتفا کرد و او در موضوعات 
مختلف تصمیماتی اتخاذ کرد کــه درصد قابل توجهی از آن 
قابل توجیه نبود؛ تصمیماتی که باعث شــد گودرزی، نسبت 
به دیگر وزاری دولت یازدهــم، کمترین محبوبیت را در بین 

مردم داشته باشد.
وزیر ورزش و مجامع بین المللی

 گــودرزی در طول دورانــی کــه ســکان وزارت ورزش را 
در دســت داشــت، بیش از هر چیــزی بــه تصمیم گیری 
درخصوص فوتبال ایران عالقه مند بوده و از مســائل مهمی 
همچون نقش آفرینی در مجامع  بین المللی غافل مانده است. 
هفته گذشــته بود که المپیک ریو به پایان رسید و گودرزی 
ترجیــح داد به برزیــل نرود؛ تا بــا این کار عــدم عالقه اش 
به ســفرهای خارجی را ثابت کند. در حالــی که در المپیک 
ریو بسیاری از مسئوالن ورزش کشــورهای مختلف حضور 
داشــتند و فضای خوبی بــرای رایزنی های ورزشــی وجود 
داشــت، گودرزی از ســفر به ریو امتناع کرد تا بــه جای او، 
بسیاری از مدیران میانی وزارت ورزش عازم المپیک شوند؛ 

در حالی که اعزام این مدیران به ریو هیچ ضرورتی نداشت.
در طول ۳ ســال اخیر، روســای فدراســیون های بوکس، 
کشــتی و وزنه برداری، بــه ایــران آمدنــد و دیدارهایی با 
مســئوالن ورزش کشور داشــتند. بدون شــک حضور این 
شــخصیت های تاثیرگذار  ورزش دنیا در ایران، می توانست 
منشأ رشد بوکس، کشــتی و وزنه برداری شــود؛ اما حضور 
آنها هیچ منفعتی برای ورزش کشــورمان بــه وجود نیاورد؛ 
 تا جایی کــه در المپیک ریــو ناداوری های زیــادی در این 
۳ رشــته صورت گرفت و شــاید اگــر تعامل مناســبی با 
فدراسیون های جهانی رشــته های مذکور وجود داشت، این 

مسائل در ریو رخ نمی داد.

چرا کسی گودرزی را دوست ندارد؟

وزیری که از جنس ورزش نیست 

اگر حساسیتی که 
در انتخاب وزرای 

دیگر وجود داشت، 
در انتخاب وزیر 

ورزش هم به کار 
گرفته می شد، 

امروز شاهد 
وضعیت بغرنج 

ورزش کشور 
نبودیم

از گذشته تاکنون، ورزش کشور خلوتگاه کسانی بوده که از هســته اصلی دولت جدا مانده اند. سال 1389 بود که 
سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر ادغام شدند و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد. 
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
با 6 دقیقه، زندگیتان را متحول کنید
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دانستنی ها

آیا می دانید ظروف پالســتیکی ۵۰ هزار ســال در برابر تجزیه و فرسودگی 
مقاوم هستند.

آیا می دانید آب گرم زودتر از آب سرد یخ می زند.
آیا می دانید از یک درخت معمولی می توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو کاغذ تولید 

کرد.
آیا می دانید آهن فلزی است که بیشتر از دیگر فلزات در جهان مصرف دارد.

آیا می دانید مغز بیشتر انرژی را در بدن مصرف می کند، به همین دلیل هم 
از سایر نقاط بدن گرم تر است.

تفکر مثبت

فقط تصور کنید که شش دقیقه نخست روز اینگونه آغاز شود:
دقیقه دوم: ت مثل تصدیق

برگه تصدیق خــود را بیرون بیاورید و شــروع به خوانــدن آن کنید؛ برگه 
تصدیق برگه ای ا ست که در آن جمالتی نوشــته اید که پتانسیل نامحدود، 
اهداف مهــم و کارهای موردنیاز برای رســیدن به آنها را به شــما یادآوری 
می کند. خوانــدن جمالتی کــه تواناییتان را به شــما یــادآوری می کند، 
انگیزه بخش خواهد بود. دیدن کارهایی که باید انجام دهید به شــما انرژی 
مجددی می بخشــد تا روی آنچه باید امروز انجام دهید تــا زندگیتان را به 

مرحله بعدی ببرید، تمرکز کنید.
دقیقه سوم: ت مثل تجسم

چشــمان خودرا ببندید و تصور کنید زمانی که به اهدافتان دست یابید چه 
احساسی خواهید داشــت و زندگیتان چگونه خواهد بود. دیدن چشم انداز 
ایده آل عقیده تان، به ممکن بــودن آن و تمایلتان به تبدیــل کردن آن به 

واقعیت را افزایش خواهد داد.
دقیقه چهارم: ن مثل نرمش

بلند شوید و برای شصت ثانیه بدنتان را حرکت دهید. این مقدار زمان برای 
افزایش جریان خون و اکسیژن به مغز کافی است. شما می توانید به سادگی 
یک دقیقه باال و پایین بپرید، شنای سوئدی یا بشین پاشو انجام دهید. نکته 
در این اســت که شــما ضربان قلبتان را افزایش دهید، انرژی ایجاد کنید و 

توانایی خود در هوشیاری و تمرکز باال ببرید.
دقیقه پنجم: خ مثل خواندن

کتابی را که در حال حاضر مشــغول خواندن آن هستید، بردارید و یک یا دو 
صفحه بخوانید. ایده جدیدی بیاموزید، چیزی کــه بتوانید در طول روز به 
کار بگیرید و به بهبود نتایج کاری یا عاطفی شــما کمک کند. چیز جدیدی 
کشف کنید که بتوانید از آن برای تفکر بهتر، احســاس بهتر و زندگی بهتر 

بهره بگیرید.
دقیقه ششم: ن برای نوشتن

دفترچه تــان را بردارید و یــک دقیقه وقت صرف نوشــتن چیــزی کنید 
که شــکرگزار آن هســتید و به آن می بالید. همچنین ســه نتیجه ای را که 
می خواهید در آن روز کســب کنید نیز بنویســید. با انجام این کار، شــما 
وضوح کار و انگیزه ای را که برای دســت به کار شدن به آن نیاز دارید، ایجاد 

می کنید.
امروز شروع کنید

اگر روزتان را با گذراندن این شــش دقیقه آغاز کنید، چه احساسی خواهید 
داشت؟ کیفیت آن روز و زندگیتان چقدر بهبود خواهد یافت؟ همه ما موافق 
هستیم که سرمایه گذاری حداقل شــش دقیقه زمان برای تبدیل شدن به 
شخصی که برای کســب زندگی مورد عالقه مان باید باشیم، نه تنها منطقی  

است؛ بلکه یک باید به تمام معناست.

یکی بود یکی نبــود. در زمان های قدیم پادشــاهی بود 
که پسری داشت. پسر تا ســن هفده یا هجده سالگی به 
مکتب رفت.پس از آن پســر به پدرش گفت:من آنچه را 
که مقرر بود فرا گرفتم. پادشــاه چند نفــری را با او روانه 
شکار کرد. در حین شــکار آهویی به نظرشان آمد. جمع 
شدند و گفتند آهو از سر هر کس پرید باید شکارش کند. 
از قضا آهو دو پا را جفت کرد و خیز برداشت و از سر پسر 
پادشاه پرید و به سرعت دور شد. پسر پادشاه همراهانش 
را باز گرداند و خودش دنبال آهو در پهـــن دشت بیابان، 

شروع کرد به اسب تاختن.
رفت تا دم غروب به سیاه چادری رســید و آهو رفت زیر 
سیاه چادر. شاهزاده از اسب پیاده شــد و رفت زیر سیاه 
چادر. دید بله یک دادا )عجوزه - پیــر زال( نکره ای زیر 
چادر نشسته و قلیان می کشــد. شاهزاده سالم کرد. دادا 

گفت: بفرما! 
شاهزاده گفت: »من دنبال آن آهـــو هستم که آمد زیر 
چادر؛ یک روز تمام اسب به دنبال او تاخته ام.« دادا گفت: 
»حاال بنشین خستگی درکن و چای بنوش، قلیان بکش، 

بعد شکارت را به تو می دهم«
پسر هم نشســت و خســتگی در کرد و داشــت قلیان 
می کشــید که دید یک دختر از پشــت چادر آمد که از 
خوشــگلی مثل حوری و پری بود! پســر هوش از سرش 
رفت و یک دل نه صد دل گرفتار و عاشق دختر شد.  دادا 

گفت: » این هـم آهویی که دنبالش می گشتی«
پســر یک مدتی آنجــا مانــد و گفت:»من پســر فالن 
 پادشاهـــم و اسمم ملک جمشید اســت و این دختر را 
می خواهـم.« دادا هم یک خرجی به او برید و گفت: »برو 
این را بیاور، این دختر مال تو« پســر پادشاه برگشت به 

قصر و حکایت خودش را به پدرش گفت؛ اما پادشــاه زیر 
بار نرفت و گفت: »تو کجا و دختر بیابانگرد چادر نشــین 
کجا؟ نه چنین چیزی نمی شود« ملک جمشید هم قهر 
کرد و چهار پنج روزی لوری )روی یک شانه دراز به دراز 
افتادن( افتاد توی جل و جا. شــاه رفت، ملکه رفت، وزیر 
رفت، حکیم باشــی رفت، هر که رفت ملک جمشید بلند 
نشد که نشد. آخرش شاه قبول کرد و تهیه سفر دیدند و 
رفتند طرف سیاه چادر. وقتی رفتند دیدند جا تر است و 

بچه نیست و از آنجا رفته اند.
 پســر قدری این طرف و آن طرف را گشــت و دید دختر

 نامه ای نوشــته و بین دو ســنگ نهاده که ای پسر! این 
مادر من ریحانه جادوســت؛ اگر می خواهی دنبالم بیا تا 
شهر چین و ماچین! پســر نامه را که دید به همراهانش 
گفت: »شــما برگردید کــه من می خواهــم بروم چین 
و ماچین« آنها هر چه کردند که از ســفر چین و ماچین 
منصرفش کنند، نشد که نشد. عاقبت همراهان برگشتند 
و ملک جمشید ســوار بر اسب شــد و تاخت و تاخت تا 
پس از یک شبانه روز رســید به یک قالچه. نگاهی کرد 
 و دید وسط قالچه ســیاه چادری زده اند و جوانی زیر آن

 نشسته است. 
رفت و سالم کرد و گفت: »میهمانم!«. جوان گفت:» بفرما 
قدم روی چشــم« نشســتند و آن جوان آنطور که باید و 
شــاید میهمانداری کرد و خوابیدند. صبح که شد جوان 
رو کرد به ملک جمشــید و گفت: » ای پسر آیا من شرط 
میهماندار را تمام و کمال بجا آوردم یا نه؟« ملک جمشید 
گفت: »بله، دســتت درد نکند، خدا خیرت بدهد« جوان 
گفت: خب حاال من یک شــرطی دارم. ملک جمشــید 

گفت: شرطت چیست؟ گفت: باید با هم کشتی بگیریم.

شــاهزاده قبول کرد و پاشــدند از صبح تا تنگ غروب با 
هم گالویز بودند، تا عاقبت شــاهزاده غلبه کرد و حریف 
را بلند کــرد و زد بر زمیــن. دید که کاله از ســر حریف 
به زمین افتــاد و یک بافه گیس مثــل خرمن از زیر کاله 
بیرون ریخت. پسر دست بر دست زد و گفت: پدرم از گور 
 درآید، مرا بگو می خواهم به شهر چین و ماچین بروم زن
  بیــاورم و از صبــح تــا به حــال تــازه یــک دختر را

 زمین زده ام.
خالصه دردسرتان ندهم، ملک جمشید با دختر نشستند 
و دختر گفت بختت بیدار بود و اال کشته شده بودی. این 
را گفت و ملک جمشــید را برد باالی چاهی که در وسط 
قالچه بود. ملک جمشید دید دســت کم پانصد جوان را 
این دختر به زمین زده و کشــته و جنازه شان را انداخته 
توی چاه. دختر گفت ای ملک جمشــید بختت بیدار بود 
که مرا به زمیــن زدی اما بدان که نام من نســمان عرب 
اســت و با خود عهد کرده بودم که با هیچ کس عروســی 
نکنم اال با آن کس که پشــت مرا به خاک برساند. حاال از 
این به بعد من کنیز توام و تو هم شوهر و آقای من. ملک 
جمشید گفت: باشد اما بدان که من یک نامزدی هم دارم 
که دختر ریحانه جادوســت و باید بروم دنبالش تا شــهر 
چین و ماچین. نســمان عرب گفت: مانعی ندارد من هم 

می آیم.
خالصه فــردای آن روز بلند شــدند بارو بندیلشــان را 
بستـند و رفتـــند تا رسید به یک قالچه. چون اسب ها 
خسته بودند، سرشان را بســتند توی چراگاه و خودشان 
هم سر بر زمین نهادند تا چرتی بزنـند. کمی که گذشت 
نسمان عرب ســر بلند کرد دید چند نفر از قلعه درآمدند 
و مجمعه ای ) ســینی بزرگی که مجموعه ای از غذاها را 
در آن می چینند( پر از طعام و کلوچه آوردند و گفتـــند: 
»خانوم این قلعه چل گیس بانوست و هفت برادر نره دیو 
دارد. چل گیس بانو این غذاهــا را داد گفت بخورید و تا 

برادرانم برنگشته اند بروید و اال شما را می کشند.« 

حالت چشم ها: 
7- چشــم های نیمه باز: افراد حیله گر، غیــر قابل اعتماد و 

بیشتر دالل هستند. 
8- چشم های خمار: حالت دیده شــدن پلــک باال وابستگی 
شدید فرد به دیگران را نشــان می دهد. این افراد احساساتی و 
بیشــتر وقت خود را در رویا به ســر می برند. در حالت عکس، 
یعنی دیده نشــدن پلک باال بیانگر اســتقالل فردی و اینکه آن 
فرد حتی ممکن اســت به طور ارادی هم، خودش را به دیگران 

نزدیک نکند. 
9- چشــم ها با پلک های برجســته: این افراد با هوش، با 
استعداد، دقیق، مستعد در صنایع و گاهی اوقات الابالی هستند. 

10- چشم های خندان و متبســم: این افــراد شوخ، خوش 
قلب و در صنایع، مستعد هستند. اگر صاحب این چشم ها خانم 

باشد، مادری با عاطفه و مهربان است. 
11- چشم های درخشان و پر حرکت: صاحبان این چشم ها 

افرادی باهوش و با استعداد هستند. 
حالت عنبیه چشم ها: 

1- چشــم ها با عنبیه ای که دور تا دور آن را سفیدی فرا 
گرفته اســت: این افراد دارای اختالل، پیچ و خم های فکری، 
عدم تعادل و پایداری روح و روان می باشند. ممکن است نشانه 
بی باکی، مصمم بودن، پرتوانی و مدیر اجرایی قوی هم باشــد. 
احتمال وقوع حادثه ای که تغییر کلی در زندگی آنها ایجاد کند، 

وجود دارد. بهتر است مواظب ســالمتی خود باشند. از بسیاری 
جهت ها، با دیگران متفاوت هستند. 

2- چشــم ها با عنبیه ای که تا پلک باال دارای سفیدی 
مشخص اســت: این حالت عالوه بر اســترس فــرد، نشانگر 
خودخواهی، تندخویی و پرخاشــگری در افراد اســت. حساس 
هستند و ســریع تحریک می شــوند و به راحتی احساس گناه 

می کنند. 
3- چشم ها با عنبیه ای که تا پلک پایین دارای سفیدی 

مشخص است: این افراد دارای اضطراب و نگرانی هستند.
  مالحظه کار، حســاس و دوســت داشــتنی تــر از حالت قبل 

هستند. 

گام هایی برای تقویت اعتماد به نفس 
گام سوم: شجاعت داشته باشیم

بزرگی می گوید: شجاع باش؛ حتی اگر شجاع نیستی به آن 
تظاهر کن، هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید. 

 حتی تظاهر به شــجاعت و ادامه دادن این حالت نیز باعث 
می شود که ما در نهایت در رفتارمان شجاعت را خلق کنیم. 
با این کار نقطه مقابل شجاعت، ترس است و ترس در وجود 
ما کم رنگ و کم رنگ تر می شــود و به قدم های ما در پیش 
رفتن به سمت جلو یاری می رســاند و این حس اعتماد به 
نفس را که ما می توانیم و نمی ترسیم، در وجودمان تقویت 

می کند. 
گام چهارم:  نشاط و شادابی را در خود حفظ کنیم 

 روحیه شــاد، ما را از افکار منفــی دور کــرده و مثبت نگر 
 مــی کند. چنیــن روحیــه ای باعث می شــود همیشــه 
توانایی های خود را در برابــر ناتوانایی ها پر رنگ ببینیم و از 
 موفقیت های خود لذت ببریم و از آن انرژی مثبت بگیریم.

 هر چنــد آن موفقیــت کوچک باشــد. با داشــتن چنین 
روحیه ای آرامــش و اعتماد بــه نفس را در وجــود خود و 

دیگران تقویت می کنیم. 
گام پنجم: ظرفیت خود را باال ببریم 

ظرفیت خود را در برابر تمامی مســائل باال ببریم تا در برابر 
کوچک تریــن اتفاق عکــس العمل منفی نشــان ندهیم. 
رفتارمان را بی عیب و نقص ندانیم و همیشــه مایل باشیم 

ضعف ها و اشتباهاتمان را بشناسیم. 
این امر باعث می شود در برابر گفته های دیگران انتقاد پذیر 

باشیم و در جهت رفع کاستی ها اقدام کنیم. 

- این پرسش همیشه برایم وجود دارد که چگونه انسان ها 
می توانند با تحقیر دیگران احساس بزرگی کنند.

- چیزی که بیشــتر از همه نگرانم می کند طرز برخورد 
بعضی از آدم هاســت. از آدم های متعصــب و تندرو و از 
متجاوزان می ترســم. از همه آنها که خود را عقل کل می 
دانند. از همه آنها که هیچ وقت به خود شــک نمی کنند. 

آنها برای جامعه خطرناکند. 
- اگر بخواهیم برای لذت بــردن از زندگی، منتظر امن و 

امان بمانیم، عمر کوتاه عزیز را تلف کرده ایم. 
- خوب زندگی کــردن یعنی ابتدا آنچه ضروری اســت 
را اراده کنی و ســپس آنچه را که اراده کرده ای دوســت 

بداری. 
 - خدا کند به خاطر آن یک دقیقه ای از شادی که به فرد

 بی کس و ســپاس گزاری هدیه کردی تا ابد خوشبخت 
باشی! راســتی خدای مهربان آیا یک دقیقه خوشبختی 

کامل برای یک عمر کافی نیست؟ 

اعتماد به نفس

هایالیت

پادشــاهی با نوکرش در کشــتی نشســت تا سفر کند. 
از آنجا که آن نوکر نخســتین بــار بود کــه دریا را می 
دید و تــا آن وقت رنج هــای دریانــوردی را ندیده بود، 
از ترس به گریــه و زاری و لــرزه افتاد و بــی تابی کرد، 
هرچــه او را دلــداری دادنــد آرام نگرفــت. ناآرامــی 
 او آســایش شــاه را بر هــم زد، اطرافیان شــاه در فکر 
چاره جویی بودند، تا اینکه حکیمی به شــاه گفت : »اگر 
فرمان دهی من او را به طریقی آرام و خاموش می کنم.«
  شــاه گفت : اگــر چنین کنــی نهایت لطــف را به من

 نمــوده ای . حکیم گفت : فرمــان بده نوکــر را به دریا 
بیندازند. شــاه چنین فرمانی را صادر کــرد. او را به دریا 

 افکندند. پس از چندبــار غوطه خــوردن در دریا فریاد 
می زد به من کمــک کنید! مرا نجات دهید! ســرانجام 
موی ســرش را گرفتند و به داخل کشــتی کشیدند. او 
در گوشه ای از کشتی خاموش نشســت و دیگر چیزی 

نگفت .
 شــاه از این دســتور حکیم تعجب کرد و از او پرســید: 
»حکمت ایــن کار چه بود کــه موجــب آرامش غالم 

گردید؟«
حکیم جواب داد: »او اول رنج غرق شــدن را نچشــیده 
بود و قدر سالمت کشتی را نمی دانست ، همچنین قدر 

عافیت را آن کس داند که قبال گرفتار مصیبت گردد.«

مالنصرالدین برای خرید پاپوش نو راهی شهر شد. در راسته کفش فروشان انواع 
مختلفی از کفش ها وجود داشت که او می توانســت هر کدام را که می خواهد 
انتخاب کند. فروشــنده حتی چند جفت هم از انبار آورد تا مال آزادی بیشتری 
برای تهیه کفش دلخواهش داشته باشد. مال یکی یکی کفش ها را امتحان کرد، 
اما هیچ کدام را باب میلش نیافت. هر کدام را که می پوشــید ایرادی بر آن وارد 
می کرد. بیش از ده جفت کفش دور و بر مال چیده شده بود و فروشنده با صبر و 
حوصله  هر چه تمام به کار خود ادامه می داد. مال دیگر داشت از خریدن کفش 
ناامید می شــد که ناگهان متوجه یک جفت کفش زیبا شد! آنها را پوشید. دید 
کفش ها درست اندازه پایش هســتند. چند قدمی در مغازه راه رفت و احساس 
رضایت کرد. باالخره تصمیم خود را گرفت. می دانست که باید این کفش ها را 

بخرد.

از فروشنده پرسید: قیمت این یک جفت کفش چقدر است؟
فروشنده جواب داد: این کفش ها، قیمتی ندارند!

مال گفت: چه طور چنین چیزی ممکن است، مرا مسخره می کنی؟
فروشنده گفت: ابدا، این کفش ها واقعا قیمتی ندارند، چون کفش های خودت 

است که هنگام وارد شدن به مغازه به پا داشتی!
این داســتان زندگی اکثر ما انسان هاست، همیشــه نگاه مان به دنیای بیرون 
اســت. ایده آل ها و زیبایی هــا را در دنیای بیرون جســت و جــو می کنیم. 
خوشبختی و آرامش را از دیگران می خواهیم. فکر می کنیم مرغ همسایه غاز 
است.  خود کم بینی و اغلب خود نابینی باعث می شود که خویشتن را به حساب 
نیاورده و هیچ شأنی برای خودش قائل نباشــیم. ما چنان زندگی می کنیم که 
 گویی همواره در انتظار چیز بهتری در آینده هســتیم. در حالی که اغلب آرزو

 می کنیم ای کاش گذشته برگردد و بر آن که رفته حسرت می خوریم. پس تا 
امروز، دیروز نشده قدر بدانیم و برای آینده جای حسرت باقی نگذاریم.

کسی که مصیبت ببیند، قدر عافیت را می داند 

با 6 دقیقه، زندگیتان را متحول کنید)2(

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )5( 

 ملک جمشید و چهـل گیسو بانو )قسمت اول(

خریدن کفش مالنصرالدین

عبارت باال کنایه از رشــوه دادن و به اصطــالح دیگر حق و 
حساب دادن است. برای رشا و ارتشا اصطالحات زیادی وجود 
دارد که از همه مصطلح و معروف تر همین ضرب المثل باال و 

اصطالح »خر کریم را نعل کرد« است.
در بعضی از کتب تاریخی آمده که فرستادگان خسرو پرویز 
پادشاه ساسانی که همه ســبیل های کلفت داشتند چون به 
خدمت پیامبر رســیدند، حضرت فرمود : »من تشــبه بقوم 
فهو منهم« به همین جهت مســلمین از آن تاریخ سبیل را 
کوتاه کردند و بر ریش افزودند. در عصر صفویه بازار ســبیل 
 دوباره رونق یافت و ســالطین صفویه به علت انتســاب به

»شیخ صفی الدین اردبیلی« چون خود را اهل عرفان و تصوف 
می دانســتند و به همین سبب لقب مرشــد کامل را اختیار 
کرده بودنــد، به همین جهت غالبا ســبیل های چخماقی و 
کلفت می گذاشتند و مریدان و پیروانشــان را نیز به این امر 
تشــویق می کردند.کسانی که ســبیل های بلند و چخماق 
داشــتند ناگزیر بودند همه روزه چند بار به نظافت و آرایش 
آن بپردازند، زیرا اگر تعلل و تســامح می ورزیدند سبیل ها 
آویزان می شد و آن هیبت و زیبایی را از دست می داد. سبیل 
 پر پشــت و متراکم وقتی به هم پیوســته می شد و جال پیدا 
 می کــرد کــه آن را چــرب می کردنــد و با دســت مالش 

می دادند.
آنهایی که قدرت و تمکن کافی نداشــتند خــود به این کار 

می پرداختند ولی سران و ثروتمندان افرادی را برای سبیل 
چرب کردن داشــتند. کار ســبیل چرب کن این بود که در 
مواقع معین که صاحب ســبیل میهمانی رسمی داشت و یا 
می خواست به میهمانی برود دست به کار می شد و با روغن 

مخصوص سبیل را جال و زیبایی می بخشید. 
 بدیهی اســت اگر از عهده ســبیل چرب کــردن به خوبی 
برمی آمد صاحب ســبیل مشــعوف و خرســند می شد و 
در این موقع ســبیل چرب کن هر چه می خواست از طرف 
صاحب سبیل بر آورده می شده اســت.به این ترتیب بود که 
اصطالحات »سبیلش را چرب کن«، »سبیل کسی را چرب 
کردن«، »سبیل چرب شده« و امثال آن مرسوم شد و کم کم 

رایج گردید.

هروقت برای کســی هدیــه ای مي خــری ، یک هدیه 
کوچک هم برای خودت بخر.

هروقت برای کسی دسته گلی مي خری، یک شاخه گل 
هم برای خودت بخر.

هروقت برای کسی زمان مي گذاری، مقداری هم زمان 
برای خودت بگذار.

این کســی ها شــاید میهمان یکی دو ایســتگاه قطار 
زندگی تو باشند.

اما یادمان باشــد مسافر همیشــگی این قطار در مسیر 
زندگی خودمان هستیم.

پس خودت را دوست داشته باش.
انتظار تشکر و پاداش از هیچ کس نداشته باش.

بلکه در انجام هر کاری برای کسی ، از خودت تشکر کن.
مهم نیست که میهمان لحظه های تو هستند.

مهم این است که میهمان نواز خوبی باشی.
مهم این اســت که  قدردان دل وســیع و مهربان خود 

باشی.
مراقب باش.

بعضی ها خود را نسیه به تو مي دهند.
اما تمام تو را نقد مي خواهند.

مهربان باش.
ولی بازیچه بازار نسیه فروشان نشو.

گوهر وجودت را خــدا نقد نقد از تو خواهــد خرید و به 
اهلش هدیه خواهد کرد.

 من به خودم قول می دهم …
 آنقدر روی رشــد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای 

انتقاد از دیگران نداشته باشم.
آنقدر آزاده باشــم که فرصتی به نگرانی، آنقدر بلند نظر 
که فرصتی به خشــم، آنقدر قوی که فرصتی به ترس و 

آنقدر خوشبخت که فرصتی به بدبختی ندهم.
تصورم از خود نیک باشد و این را به جهان اعالم کنم؛ نه 

با صدای بلند، بلکه با کردار نیک.

سبیلش را چرب کرد زندگی زیباست 

ضرب المثلانرژی مثبت

کاریکاتور
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حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
راز جسد مثله برمال شد

 یک مرد اهل نیوزلند با به اشــتراک گذاشــته شــدن عکس دخترش 
در صفحه شخصی خود در فیسبوک به حرکت وحشیانه او افتخار کرد. 
 این دختر در این عکس قلب یــک گوزن را به صــورت خام می خورد 
و طبق نوشته ای که زیر پست است این اولین شــکار گوزن این دختر 
اســت. این دختر از تفنگ پدر خود از فاصله40 متری گوزن اســتفاده 
کرده بود تا آن را از پا درآورد. گفته می شود خوردن یکی از اعضای خام 
گوزن بعد از شکار راهی تشریفاتی برای افتخار کردن به اولین شکاری 
است که هر کس در عمرش کرده است. این عکس به اشتراک گذاشته 
شده در فیسبوک نظرات مختلف زیادی داشت، اما پدر دختر شکارچی 

اعتراف کرده است که انتقادها به پست نامنصفانه بوده است.

 کشــف جنازه یک مرد حــدودا30 ســاله در خودرویــی در پارکینگ 
» پــن میرابو « ) Pennes-Mirabeau ( در نزدیکی شــهر مارســی، 
شــمار قتل و آدم کشــی در محدوده این شهر را در 24 ســاعت، به سه 
مورد رساند. به گزارش رســانه های محلی، این قتل که قاتل آن متواری 
شده است به درگیری های روز چهارشــنبه در مارسی در جنوب فرانسه 
 ارتباط دارد. روز پنجشــنبه نیز دو قتل دیگر در منطقه » بوش دو رن « 
) Bouches-du-Rhône ( رخ داد کــه پلیــس انگیــزه اصلی آن را 
 تســویه حســاب مربوط به اعضای باندهــای قاچاق، اعالم کــرده بود. 
 در یکــی از این مــوارد یــک موتور ســوار با ســالح ســنگین هدف 
قرار گرفت. ایــن قتل ها شــمار افرادی را کــه از ابتدای ســال جاری 
میالدی تاکنون در منطقه بوش دو رون کشته شــدند به 22 نفر رساند. 
 مقامات فرانسه بسیاری از موارد آدم کشــی در مارسی را تسویه حساب 
 در جریان عملیات قاچاق مواد مخدر و اســلحه عنوان می کنند. با اینکه 
گفته می شود میزان جرم و تبهکاری در مارسی کاهش پیدا کرده و پلیس 
تدابیر ویژه ای را در این باره اتخاذ کــرده، اما تعداد قربانیان تیراندازی ها 
افزایش پیدا کرده اســت. این تسویه حســاب ها همچنین در سال های 

2013 تا 2015 میالدی به ترتیب 17، 18 و 19 قربانی گرفته است.

رفتار وحشیانه يک دختر 
هنگام شکار

سه قتل در نزديکی مارسی فرانسه 
در کمتر از 24 ساعت

 رسیدگی به این ماجرا به درخواســت مددکار ندامتگاه فردیس 
در دفتر دادستان کرج آغاز شد. 

وی در مالقات حضوری با » حاجی رضا شــاه کرمی « در تشریح 
وضعیت زندگی ســخت و غم انگیز یکــی از مددجویان پرداخت 
و گفت: از ۶ ســال پیش که برای انجام خدمت بــه  این ندامتگاه 
منتقل شــدم، تالش زیادی بــرای آزادی زندانیــان زن و جلب 
رضایت شــاکی های پرونده کرده ام، اما در میــان این زندانیان، 
تنها یک زن اســت که هرچه برای جلب رضایت شاکی اش تالش 
کرده ایم، فایده ای نداشــته است. او10 ســال قبل به ۶ ماه زندان 
و پرداخت کمتر از 2 میلیــون تومان طال محکوم شــده بود. اما 

به دلیل افزایش نرخ طــال حاال باید20 میلیون تومان به شــاکی 
 برگردانــد. در این ســال ها، هیچ کس بــه مالقات ایــن زندانی 
نیامده است و او همیشه با چشمانی اشــکبار و یک دنیا حسرت 
 و درد، ســراغ تنها فرزنــدش را می گیرد. اما با تمــام نامالیمات 
و فضای ســرد و تلخ زندان، هنوز براحســاس گــرم مادرانه اش 
چیره نشــده و او همچنان بی تاب در آغوش کشــیدن دخترش 
اســت. » فریده « در این سال ها هیچ تخلف و شــرارتی در زندان 
نداشــته و در حالی که به ۶ ماه زندان محکوم شده بود،10 سال 
حبس را تحمل کرده اســت. اگر زندان قرار است در رفتار او تاثیر 
 بگذارد، تا امروز او تنبیه شــده و توانســته مهارت هــای زیادی 

از جملــه قالیبافی را یاد بگیــرد. گزارش مــددکار زندان و برگ 
اعالم وضعیت » فریده « حکایت از آن داشــت کــه وی به جرم 
ســرقت و تهدید از ســوی دادگاه عمومی کرج بازداشت و روانه 
 زندان زنان شــده اســت و محکومیــت وی با جریمــه دولتی 
 در ســال 8۶ پایان یافته است، شــاکی پرونده نیز خواهرش بوده 
و با وجود اینکه بارها به صلح و ســازش دعوت شده بود، همچنان 
 بر شــکایت خود و بازداشــت خواهرش اصرار داشــت و حاضر 

به آشتی نبود.
بدین ترتیب با هماهنگی دفتر دادســتان کرج، » ر.ف « نیکوکار 
کرجی که هر ســال با نیت خداپســندانه اقدام بــه آزادی ده ها 
زندانی بدهکار کرده و در چند مــورد نیز با پرداخت دیه به اولیای 
دم، مقدمات آزادی اعدامی های پشــیمان را فراهم کرده، این بار 
نیز برای پایــان دادن بــه کابوس های تنهایی یــک زن درمانده 
اعالم آمادگی کرد. ســپس نماینده مرد نیکوکار در حوزه ریاست 
 دادســتانی حضور پیدا کرد تا بــا پرداخت بدهــی این مددجو، 

نور سخاوت و دوستی را به سلول تاریک و سرد وی بتاباند.
زندانی بدهــکار در حالی که به شــدت بی قرار و ســردرگم بود، 
به همراه ماموران بدرقه به اتاق مالقات منتقل شــد. او آشــکارا 
می لرزید. زیر لب زمزمه ای کرد و برترســش که غلبه کرد، بلند تر 
گفت: فکر کنم اگر خدا بخواهد امروز بــا روزهای دیگر فرق دارد.  

این را می دانم، اما نمی دانم چرا؟! و بی امان به گریه افتاد.
بعد از ســال ها تنهایی، امروز کســی به مالقاتش آمده بود و انگار 
 ایــن زن زندانــی عطــر آزادی را از حضور مالقــات کننده اش 
حس می کرد. زن دعــا می خواند و بی توجه به اطــراف کلمات را 

تکرار می کرد. او برای آزادی هزار در بسته را پیش رو داشت.
زندگی اش قربانی ندانم کاری هایش شــده بود، او در حالی که در 
پی فرصتی برای جبران گذشته بود، گفت:  در نوجوانی معتاد شدم 
و مادرم مرا از خانه بیرون انداخت. وقتی شنیدم قرار است خواهر 
کوچکترم ازدواج کند، با خوشحالی اعتیادم را ترک کردم و به خانه 
 مادرم برگشتم. اما آنها اجازه ندادند در جشن عروسی شرکت کنم 
و حتــی تلفن هایــم را جواب نمی دادنــد.  زخمی بــودم، دنبال 
 راهی برای انتقام جویی و جلب توجه! بنابراین یک شــب که آنها 
به مراسم پاگشا دعوت بودند، پنجره را شکستم و وارد خانه شدم. 
مقداری از طالها را برداشــتم و سراســیمه به خانه دوستم رفتم. 
طالها را به برادرش امانت ســپردم تا وقتی آتش کینه ام خاموش 
شد، فکری برای آن بکنم. اما روز بعد با شکایت خواهرم دستگیر 

شدم و برادر دوستم نیز منکر طالها شد...« 

 29 بهمن  ســال گذشــته خبر کشف جســد مثله شده ای 
در خیابان یوســف آباد از ســوی مامــوران کالنتری 125 
یوسف آباد به بازپرس کشیک قتل اعالم شد. با حضور قاضی 
ایلخانی؛ بازپرس کشیک قتل پایتخت در محل کشف جسد 
مشخص شد جسد کشف شده حاوی دو دست و دو پای یک 

انسان است و توسط کارگران شهرداری کشف شده است.
با بررســی های بیشــتر مشخص شــد این جســد متعلق 
 بــه زن جوانــی اســت کــه در مــکان دیگری بــه قتل 
رســیده بوده، تــا اینکه بــا اعالم اعضــای یــک خانواده 
مبنی بــر فقــدان دخترشــان و مطابقت با جســد دختر 
جوان، هویت وی شناســایی شــد و پس از این شناســایی 
 مقتــول کارآگاهان به مــرد جوانــی که با دختــر جوان 
 در ارتباط بــود، مظنون شــدند. تحقیقات از مــرد جوان 
 در دســتور کار کارآگاهــان قــرار گرفــت تــا اینکه مرد 
چهل و چهار ســاله اولین روز از اســفند 94 در اداره دهم 
 پلیس آگاهــی حاضر شــد و به قتــل اعتراف کــرد. پس 
 از اعتــراف حمید به قتــل دختر جــوان و بــا انتقال وی 
به دادســرای امور جنایی تهــران، او دربــاره جزییات قتل 
دختر جــوان به بازپــرس پرونده گفت: 18 ســال اســت 
 که عاطفه ) مقتــول ( را می شناســم و با او دوســت بودم؛ 
با خانواده عاطفه هم ارتباط داشــتم، صبــح روز قتل با وی 
قرار مالقات گذاشــتم و پس از خوردن صبحانه برای خرید 
قرار شــد به بیرون برویم، زمانی که ســوار ماشینم شدیم، 
 با عاطفــه درباره مســائل مختلفــی صحبــت کردیم که 
در یک لحظه نمی دانم چه اتفاقی افتــاد و عاطفه به مادرم 
 فحاشــی کرد، من نیز خودرو را کنار خیابــان پارک کردم 
و چون بســیار عصبانی شــده بودم، یک دســتم را به روی 
بینی و دهن عاطفه گذاشــتم و با دســت دیگــر گلویش 
را فشــار دادم، کمتــر از یک دقیقــه وی را خفــه کردم.

نمی دانســتم چه کاری باید بکنم و به ســمت شهرســتان 
 ایوانکــی رفتــم، در آنجــا آپارتمانــی داشــتم، در بیرون 
از آپارتمــان دستفروشــی را دیــدم که مشــغول فروش 
وســایل پالســتیکی اش بود، چند عدد نایلــون و دو عدد 
 چاقــو از وی خریــداری کردم و بــه آپارتمان برگشــتم، 
 در ابتدا قصــد داشــتم مقتــول را داخل نایلــون بگذارم 
و به بیــرون انتقــال دهــم، اما منصرف شــدم و جســد 
 عاطفه را بــه داخل دستشــویی بردم، داخل دستشــویی 
دســت و پاهای مقتول را از هم جدا کردم، دســت و پاها را 
داخل یک نایلون و ســر و تن را داخل نایلــون دیگری قرار 
 دادم، لباس های عاطفه را نیز داخل نایلون دیگری گذاشتم 
و سه نایلون را به داخل ماشــینم منتقل کردم، سرانجام نیز 

حدود ساعت13:30 ایوانکی را به سمت تهران ترک کردم. 
حدود ســاعت ســه بعدازظهر بود که هر دو نایلون جسد را 

داخل سطل آشغالی انداختم و به منزلم برگشتم.

راز جسد مثله برمال شد

قصه های دادگاه

 او 1۰ سال قبل به ۶ 
ماه زندان و پرداخت 

کمتر از 2 میلیون 
تومان طال محکوم 

شده بود. اما به دلیل 
افزايش نرخ طال 

حاال بايد 2۰ میلیون 
تومان به شاکی 

برگرداند. در اين 
 سال ها، هیچ کس 

به مالقات اين 
زندانی نیامده است

زن جوان با شکايت خواهرش، 1۰ سال زندانی شد؛

به خاطر 2 میلیون تومان

نیکوکار البرزی که تاکنون مقدمات آزادی ده ها زندانی بدهکار را فراهم کرده است، به يک زن درمانده برای رهايی از 
زندان نیز آزادی هديه کرد. اين زن به ۶ ماه زندان و ردمال محکوم شده بود. اما با گذشت 1۰ سال نتوانسته بود خسارت 

شاکی پرونده را جبران کند و به همین خاطر روزهای سختی را در حسرت و انتظار پشت میله های زندان می گذراند.

اخطار اجرایی
6/76 شماره: 95-32 به موجب رای شــماره 262 تاریخ 95/2/15 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رضوان ترکان فرزند علی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و پنجاه و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له زهره ترکان فرزند 
علی به نشانی خ آبشار سوم خ ســرور مجتمع دیبا پ 303 و پرداخت نیم 
عشر حق اجرا در حساب صندوق دادگستری. 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 یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:15780 شعبه 13 حقوقی

 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )176 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت دادرسی
6/78 شــماره درخواســت: 9510463637100007 شــماره پرونــده: 
9309983721501240 شــماره بایگانــی شــعبه: 940754  آقای ســید 
 ابوذر شمســی فرزند ســید مجتبی شــکایتی علیــه آقای حمیــد مرادی

 فرزند خدا کرم دایر بر صدور چک بالمحل تسلیم دادسرا نموده که پس از 
سیر مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و ارسال به این شعبه به کالسه 
940754 ع ثبت و برای روز دوشــنبه مورخ 1395/06/01 ســاعت 9/30 
 صبح وقت رسیدگی تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم 
حمید مرادی و دســتور دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرســی 
کیفری مصوب 1392 یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا 
محلی درج می گردد تا متهم مذکور از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه 
به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خــود در وقت مقرر 
 فوق جهت رسیدگی حاضر شــود واال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  
 م الــف:116 شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی خوانســار )142 کلمــه،

 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/80 در خصوص پرونده کالســه 1655/94 خواهان نســرین سرکانی  
دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت هادی قدیمی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای یک هفته پس از ابالغ جهت رویت نظریه کارشناسی 
 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المــکان 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 مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شــعبه اول شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف: 16543 شــعبه 1 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
6/82  شــماره درخواســت: 9510466836800032 شــماره پرونــده: 
9309980352101540 شماره بایگانی شعبه: 940263 تجدید نظر خواه 
علیرضا اسدا... نجفی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر 
خوانده محمد صدیقی نسبت به دادنامه شــماره 9509976836800076 
صادره از این شــعبه تقدیم که در کالســه پرونده 940263 ثبت گردیده 
به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده و درخواســت تجدید نظر 
خواه و به تجویــز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و 
 انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا تجدید نظر خوانده پس از نشر  آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد ظــرف ده روز پس از رویــت اخطاریه، به ایــن دادگاه اعالم نماید یا 
 به دادگاه تحویل دهد و اال پرونــده با همین کیفیت به تجدید نظر ارســال 
می گردد.  م الف: 16618 شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان  )160 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر

6   شــماره نامــه: 9510110350601025 شــماره پرونــده:  /84
9409980350601200 شــماره بایگانی شــعبه: 941346 در خصوص 
اعتراض اکبر امین و غیره با وکالت آقای امیر حســین سجادیه به طرفیت 
جعفر آقایی فرزند عبدالصاحب فعاًل مجهول المکان و به خواسته اعتراض 
به دادنامه شماره 0685 مورخ 95/04/19 با توجه به مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خوانده مراتب در اجرای مــاده 73 ق.ا.د.م در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار سراســری یا محلی درج تا تجدید نظر خوانده ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشــار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و 
ارایه آدرس کامل پستی خود ودریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر 
و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه الیحه و یا جوابیه 
ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه ارایه 
نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونــده به دفتر دادگاه تجدید نظر 
ارسال خواهد شد.  م الف: 16625 شعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

)150 کلمه، 2 کادر(
 ابالغ

6/83  شــماره درخواســت: 9510466836800033 شــماره پرونــده: 
9509986836800111 شــماره بایگانی شــعبه: 950116 خواهان سید 
سعید کمالی فرزند ســید ذوالفقار دادخواستی با کالسه بایگانی 950116 
به طرفیت خوانده مهتاب سعادت طلب فرزند قدرت اله به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان ســازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
 که جهت رسیدگی به شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه

 پرونــده فوق ثبــت گردیده و بــه علت مجهــول المکان بــودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نســبت به

 معرفی یک نفر از اقارب خود که متاهل بوده و حداقل ســی سال داشته و 
آشنا به مسایل شــرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور اقدام 

نماید.  م الف: 16617 شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان  )172 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/126 شــماره صادره : 1395/43/265021 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 25/3286 مجزی شده از 25/711 در اجرای موضوع 
قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام مهدی شــعبانی فرد فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 95/06/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:  1395/06/07 
م الف: 16890 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  )151 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

6/74 شماره: 94-75 به موجب رای شــماره 222 تاریخ 94/3/31 حوزه 
29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محســن صابری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 535/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 86/10/27 
و 86/11/27 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان نادر بزرگمهر به نشانی 
اصفهان میــدان آزادی خ مالصدرا خ پنجــم پ 77 و همچنین پرداخت نیم 
عشــر حق االجرا در حق دولت گردید. 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:15800 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(

اجراییه
شــماره    9510423637100092 اجراییــه: شــماره   6 /77
پرونده:9409983637100728 شــماره بایگانی شعبه:941054 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510093637101108  و 
شــماره دادنامه غیابی مربوطه 9409973637102353  مورخ 94/4/20 
محکــوم علیهم 1- شــرکت تعاونی فنــاوری اطالعــات و ارتباطات قائم 
2- قاسمعلی مســتاجران فرزند محمد نقی 3- ســعید جمالی فرزند محمد 
مهدی هر سه به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ وحدت مقابل مخابرات شهید 
منتظری امالک معامالتی نصر محکومند بــه پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته ) وجه چک شماره 053024 مورخ 94/3/20 
عهده بانک ســپه( و مبلغ 2/100/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی در 
حق محکوم له ســید منیرالدین معصومی فرزند محمد مهدی به نشــانی 
شهرستان خوانسار خ امام جنب بانک مســکن پ 2 با وکالت امین حکاکی 
 فرزند باقر به نشــانی خوانســار خیابان امام خمینی جنب بانک مســکن

 طبقه دوم دفتر وکالت بدیهی است اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت 
تاخیــر در تادیه را از تاریخ مطالبــه 94/7/26 لغایت زمــان پرداخت دین 
وفق نرخ تورم شاخص بانک مرکزی محاســبه از خواندگان وصول و به 
خواهان پرداخت نماید. ضمنًا هزینه عملیات اجرایی به عهده محکوم علیهم 
 می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز

 مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
 همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هــر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود 
 )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت

 اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
 خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 155 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوانسار)485 کلمه، 

5 کادر(
اخطار اجرایی

6/75 شــماره: 269/94 به موجب رای شماره 82 تاریخ 95/3/3 حوزه 49 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- محمد حاجیان فرزند مرتضی 2- محمد هادی فرزند درویشعلی هر دو 
به نشــانی مجهول المکان محکومند به خوانده ردیــف دوم )محمد هادی( 
به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال ســند اتومبیل سواری 
 سانتافه مدل 2014 به شماره انتظامی 914 م 49 ایران 11 و پرداخت هزینه 
دادرســی در حق محکوم له علی هموله فرزند محمد به نشــانی چهار راه 
وفائی ابتدای خ کاشانی. 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
 که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور 
 صورت جامــع دارایــی خــود را به قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگر
  مالی نــدارد، صریحــًا اعالم نمایــد. م الــف:15784 شــعبه 49 حقوقی

 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )183 کلمه، 
2 کادر(

 سحرگاه ســوم شــهریور ســال 93 جســد ســوخته قربانی 
در بیابان های حاشیه اسالمشــهر پیدا شد. جسد قابل شناسایی 
نبود، اما برادر مقتول با دیــدن تکه ای از پیراهن ســوخته او را 
شناســایی کرد و گفت این جسد برادر 32 ســاله من علی است 
که از چند روز پیش ناپدید شده بود. کارشناسان پزشکی قانونی 
نیز در بررسی ها تشــخیص دادند این مرد پس از اصابت ضرباتی 

به سرش خفه شــده و بعد هم جسدش را ســوزانده اند. در ادامه 
تحقیقات اکرم - همسر 29 ساله مقتول - برای بازجویی به اداره 
آگاهی احضار شــد. او گفت شــوهرم قبال با دوستانش اختالف 
داشــت، بنابراین گمان می کنم آنها شــوهرم را کشــته باشند. 
بدین ترتیب چند تن از دوســتان قربانی جنایت تحت بازجویی 
 قرار گرفتنــد و از میان آنان اکبر که بیشــتر از همــه با مقتول 
در ارتباط بود به عنوان یکی از مظنونان اصلی تحت بازجویی قرار 
گرفت. از سوی دیگر همســر اکبر هم به کارآگاهان گفت: وقتی 
متوجه شدم شــوهرم رابطه پنهانی با همسر دوستش دارد، از او 
جدا شدم. بدین ترتیب این زن سرنخ افشــای معمای جنایت را 

به پلیس داد. به دنبال این اظهارات، اکبر بار دیگر تحت بازجویی 
 قرار گرفــت و پــس از او اکرم نیز بــه اداره آگاهی احضار شــد 
و در 3 مرحله بازجویی باالخره اعتراف کرد و گفت: بیست و یکم 
مرداد زمانی که شــوهرم به شهرســتانی رفته بود، به منزل اکبر 
 رفتم، اما ناگهان متوجه شــدم شــوهرم دنبال من به آنجا آمده، 
 در حالی که شوکه شــده بودم، پنهان شــدم، اما او مرا پیدا کرد 
و وقتی با هم درگیر شدیم، اکبر با روسری ام شوهرم را خفه کرد.

بعد هم جسدش را سوزاندیم. پس از این اعترافات، دادگاه حکم 
اعدام اکبر را تایید کرد و اکرم به شالق و 12 سال زندان محکوم 

شد. حکم اعدام قاتل در دیوان عالی نیز به تایید رسید.

حکم در ديوان عالی تايید شد؛

پايان قصه خیانت 
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم برای کیک ماکارونی: سیر 
دو حبه  ،پنیر پیتزا به میزان الزم،روغن نصف 
فنجــان ،گوشــت چرخ کــرده  بــه میزان 
دلخواه،نمــک و فلفــل به میــزان الزم،رب 
گوجه فرنگی سه قاشق غذا خوری،کره برای 
خوش طعم شدن غذا به میزان الزم،  پیاز یک 

عدد،ماکارونی فرمی300 گرم.
 طرز تهیه کیک ماکارونی:

یک عدد پیاز متوسط را با نصف فنجان روغن 
سرخ می کنیم. گوشــت چرخ کرده را اضافه 
کرده هم می زنیم.نمــک و فلفل و رب گوجه 

را اضافه می کنیم.  مایه گوشتی آماده است.
در یک قابلمه آب را جوش آورده و پنج قاشق 

نمک اضافه می کنیم.
ماکارونی هــا را در آب جــوش می ریزیــم.

ماکارونــی حــدود ده دقیقه که بپــزد، نرم 
می شــود. بعد از نــرم شــدن، آن را آبکش 
می کنیــم و مقدار زیادی آب ســرد روی آن 

می ریزیم.
ته قالب را بــا کمی روغن چــرب می کنیم. 
سپس  ماکارونی ها را در ظرف می چینیم و 
مایه ماکارونی را روی آن می ریزیم حاال بقیه 
ماکارونی را می ریزیــم و روی قالب را با یک 

فویل می پوشانیم. 
فر را از نیم ســاعت قبل با حرارت متوســط 
)۱۶0 الی ۱۸0 درجه ســانتی گراد( روشن 
می کنیم و قالب را بــرای مدت ۴۵ دقیقه در 

طبقه وسط فر قرار می دهیم.
 کیک ماکارونی پخته شــده را از فر درآورده، 
ده دقیقه می گذاریم تا ســرد شود سپس آن 
را از قالب در می آوریم. بقیه پنیر پیتزا و مایه 
گوشــتی را روی کیک قرار می دهیم و آن را 
برای مدت پنج دقیقه زیر شعله گریل فر قرار 

می دهیم تا پنیرها ذوب و طالیی رنگ شوند.

کتاب رسانه ای » اصول خبرنویسی« نوشــته اکبر نصراللهی در 
تشریح مراحل سه گانه خبر از سوی انتشــارات سروش منتشر 
 و روانه بازار نشــر شــد. در مقدمه کتاب » اصول خبرنویســی« 
آمده اســت: با توجه به اهمیت اخبار و اطالع رســانی و پیدایش 
 رســانه های الکترونیکــی و رقابت بین رســانه هــای خبری، 
بــی توجهــی و کوچــک ترین غفلــت هــر رســانه در زمینه 
خبررسانی به حذف آن از عرصه اطالع رســانی و یا کم اثر بودن 
 آن منتهی می شــود؛ بنابراین آمــوزش و تربیــت خبرنگاران

 با ذوق، جســور و متعهد، کاری است که رســانه های در عرصه 
رقابت به انجام آن می پردازند.

 اعتمــاد مخاطبان به رســانه ها و اعتبــار آنهــا از دغدغه های 
 مهم و ســرمایه اصلی دســت انــدرکاران هر رســانه اســت و 
دســت اندرکاران رســانه ها، از جمله خبرنــگاران زمانی موفق 

به کســب این ســرمایه می شــوند که آموزش و تخصص الزم 
را برای تولید اخبار و انتشــار آن فراگیرنــد. بنابراین خبرنگاران 
بــرای جلب اعتمــاد مخاطبــان باید بــا بهره گیــری از دانش 
 و هنر ایــن رشــته و فراگیری اصــول نگارش خبــر، خبرهای 
مورد نیاز مخاطبان را با رعایت اصول صحت، جذابیت و جامعیت 
در کمترین زمان ممکن انتشــار دهند.  این اثر در شش بخش با 
عناوین آموزش، شرط حضور موثر خبرنگاران و ادامه بقای رسانه 
ها، شناخت تحریریه های خبری و روند انتشار خبر، مراحل سه 
گانه تهیه و انتشــار خبر، لید خبر، اصول اساســی نگارش متن 
خبر و تیتر، خالصه خبر و عناوین تدوین شــده اســت.  این اثر 
که حاصل تحصیل و تدریس نویســنده در دانشگاه های مختلف 
و تجربه حرفه ای وی در مطبوعات است برای خبرنگاران و عالقه 

مندان به حوزه خبرنگاری بسیار ارزشمند است.

بهترین روش نگهداری از کتاب ها)1(کیک پاستا

»اصول خبرنویسی« 

تا به حال درباره انواع غذاهای چندش آوری که برخی 
 مردم کره زمیــن می خورند شــنیده ایم؛ حشــرات 
 ســرخ شــده، ســگ ها و گربه هــای کباب شــده، 
میمون های آب پز شده و هشــت پاهایی که زنده روی 
میز غذا  قرار می گیرند و مشتریانی که در کمال ناباوری 
پول خوبی بابت خرید این غذاهــا پرداخت می کنند، 
شــمعی روشــن می کنند و در حالی که به موسیقی 
آرامی گوش می سپارند، پای قورباغه زنده وحشت زده 

ای را به نیش می کشند.
اما در این میان شــاید کمتر درباره یکــی از غذاهای 
محبــوب برخی مــردم دنیــا صحبت کرده باشــیم؛ 
 غذایی که شــنیدن نام آن نیز باعث ایجاد حالت تهوع
  می شود و اشتهای انسان را کور می کند؛ سوپ خون!

 باور کردنی نیست اما حقیقت دارد که سوپ خون یکی 
از غذاهای مورد عالقه و پرسفارش در برخی کشورهای 

دنیاست.
در این گزارش قصد داریم درباره غذاهایی با شما سخن 
بگوییم که » خــون « یکی از مواد اصلــی و اولیه آن به 

شمار می رود، پس با ما همراه باشید.
قبیله ماسایی و یک کاسه خون

در کشتزارهای زیبا و سرسبز کنیا مردم قبیله ماسایی 
نیزه ای را بــه رگ گاوها وارد می کننــد. خون از رگ 
گاوها فــواره می زند. مردم قبیله به ســرعت کوزه ها و 
کاسه های چوبی را زیر خونی که با شتاب از رگ بیرون 
می ریزد قرار می دهند و به ســرعت از آن می نوشند. 
 گاه آن را به تنهایی نوشــیده و گاهی با شــیر مخلوط

 می کنند.
 مردان قبیله ماسایی نوشــیدن خون را پیش از طلوع 
خورشــید ترجیح می دهند، زیــرا بر ایــن باورند که 
نوشــیدن صبحگاهی خون، آنها را در طــول روز قوی 
 خواهد کرد. زنــان بــاردار در قبیله ماســایی هر روز 
کاسه ای خون می نوشند و جنین های خود را از خون 
گاو ســیراب می کنند تا به خیال خود کودکان سالمی 

به دنیا بیاورند. 
ماســایی ها ایــن روش را برای طول عمر و ســالمتی 
مناســب می دانند . این در حالی اســت که متوســط 
 عمر مردان و زنان ماســایی کمتر از ۴۵ ســال اســت. 
این طور که به نظر می رسد این نسخه مهوع، اثربخشی 
 الزم را بــرای مردمــان ایــن قبیله به همراه نداشــته

 است.
  یکــی از معروف تریــن غذاهایــی که با خــون تهیه 
می شــود ســوپ خون نام دارد و در آن خون خوک، 
 گوســفند، بــز، اردک و مرغابــی در تهیــه آن به کار 
می رود. ســبزیجات و دیگر مواد مورد نیاز در خون در 

حال جوشیدن ریخته شده و پخته می شوند.
 در کشور فیلیپین مردم به خورشت خون عالقه زیادی 
دارند. تکه های گوشــت و محتویات درون بدن خوک 
را همراه با خون خوک می پزند و با فلفل ســبز و ادویه 

آمیخته و همراه با برنج می خورند.

سوپ خون 

خواندنی

شــرکت دایســون موفــق 
بــه طراحی و ســاخت یک 
دســتگاه شــده که ترکیبی 
از 3 عملکــرد کولر، بخاری و 
تصفیه کننده هوا را در خود 

جای داده است.
این شــرکت کــه در زمینه 
ســاخت کولــر، بخــاری و 
دستگاه های تصفیه هوا فعالیت می کند، در حال حاضر موفق به 

ساخت دستگاه جدیدی شده که تمام این ویژگی ها را داراست.
این دستگاه جذاب عالوه بر انتشار هوای سرد و گرم در محیط، 
می تواند با دقت بســیار باالیی آلودگی های موجــود در هوا را 

شناسایی و آن را پاکسازی کند.
دستگاه جدید شرکت دایســون به صورت بی سیم و توسط یک 
اپلیکیشــن موبایلی کنترل  شــده و به دلیل اینکــه ترکیبی از 
ویژگی های مفید برای خانه یا محل کار است، می توان از آن در 

تمام فصول سال استفاده کرد.
 پس از آزمایشــات انجام شــده مشخص شــد که این دستگاه 
می تواند با دقت99/97 درصدی ذرات مضــر مانند گرد و غبار، 
کپک و قارچ و باکتری هایی به اندازه0/3 میکرون را شناســایی 
کند. این دســتگاه همچنین دارای یک تایمر بوده که می توان 
زمان آن را از ۱۵ دقیقه تا 9 ســاعت تنظیم کرد. اگر همه چیز 
طبق برنامه ریزی پیش برود، این دستگاه در تاریخ ۱۸ سپتامبر 

با قیمت ۵99 دالر و 99 سنت روانه بازار خواهد شد.

  افرادی که به کشور ویتنام سفر می کنند، با یک پدیده عجیب 
در ســطح خیابان های این شهر مواجه می شــوند. بسیاری از 

ویتنامی ها تمام بدن خود را پوشانده اند. 
یک عکاس از این افراد عکــس گرفته و درباره علت چنین کاری 

پرس و جو کرده است. 
 خانم مونیا لیپی یک عکاس ایتالیایی اســت. او در طول ســفر 
خود به شهر هوشی مین )سایگون( متوجه می شود که بسیاری 
از شــهروندان این شهر برای ســفید ماندن پوست بدن خود به 

پوشیدن چنین لباس هایی روی آورده اند. 
  او متوجه می شــود که »ســفید بودن پوســت« بــرای مردم 
 این شــهر چه زنان و چه مردان  بســیار حیاتی و مهم است، به 
گونه ای که در هر یک قدم در بازارهای ویتنام تولیدات آرایشی 
روشن کننده پوست به چشــم می خورد. آنها می گویند با این 
کار، دست کم می توانیم از تیره شدن بیشتر پوستمان در مقابل  

نورخورشید جلوگیری کنیم. 
دســتکش های بلند، نقاب، عینک های آفتابــی و کاله ایمنی 
موتورســیکلت از جمله تولیدات پر فروش در این کشــور برای 
حفظ پوست بدن در برابر تغییرات آب و هوایی به شمار می رود.

یک تارنمای عربی با انتشــار 
خبــری، ادعــای اعــدام به 
روش تلقین بــه فرد اعدامی 
را به عنوان تــازه ترین روش 
 اعــدام در جهــان معرفــی

 کرد.
تارنمــای »شــام تایمــز« 
بــا  پزشــک   نوشــت؛یک 
راضی کردن خانواده فرد اعدامی و با مجوز مقام های مســئول 
روش جنجــال برانگیز اعــدام از طریق تلقین را اجــرا کرد که 

موفقیت آمیز بود.
 شام تایمز بدون اشاره به نام پزشک و کشــور محل و زمان این 
آزمایش نوشت؛ این پزشــک با هماهنگی دادگاه عالی و حضور 
گروهی از دانشمندان عالقه مند به آزمایش هایش یکی از افراد 
مجرم محکــوم به اعــدام را روی تخت خواباند و بــا او به توافق 
 رســید تا با تخلیه خونش برای انجــام تحقیقــات، او را اعدام 

کند.
 برای این اقدام، پزشــک چشم مرد محکوم را بســت و دو لوله 
بلند به بدن او وصل کرد که از قلب تا دســتانش ادامه داشــت، 
پزشــک پس از تظاهر به زدن رگ ها و وصل کــردن لوله ها به 
بدن اعدامــی ، از درون لولــه ها آب ولــرم با دمای مســاوی 
بدن بــه جریان انداخــت به گونــه ای که مــرد اعدامی تصور 
کند خون او اکنــون به جریان افتــاده و درحال تخلیه اســت 
و بــه ظرفی واریز می شــود کــه در فاصلــه ای از تخــت قرار 
 داشــت و صدای ریختن قطــرات آن نیــز به وضوح شــنیده 

می شد. 
پژوهشــگران چنــد دقیقــه بعد مالحظــه کردند که جســم 
 فرد محکوم به اعــدام، رو به ضعــف نهاده و رنــگ او به زردی 
می گراید. پس از ساعاتی، وقتی برای گرفتن ضربان از فرد بیمار 

اقدام شد، درکمال ناباوری او را مرده یافتند.
 پزشــکان اعتقاد دارند بــه دلیل صدا و تصویــر ذهنی و تلقین 
نزدیک و حتمی بدن به  مرگ ، این اعدامی بدون از دست دادن  

حتی یک قطره خون جانش را از دست داد.
 این رویداد نشــان داد که عقل بر اســاس یک ذهنیت حتمی و 
یقینی کامال همانند یک واقعیت به تمامی اعضای جسم دستور 

می دهد تا از فعالیت بازایستند.

دستگاه رومیزی که کولر، 
بخاری و تصفیه کننده هواست

روش عجیب ویتنامی ها 
برای نگهداری از پوست

عجیب ترین روش اعدام؛ 
مرگ با تلقین ذهنی

کودک

چرا کودکان نق می زنند؟)1(
چرا کــودکان نق می زننــد؟  نــق زدن، صدای 
کودکی است که احساس ضعف می کند. او برای 
جلب توجه دیگران کــم کم تن صدای خود را باال 

و باالتر می برد.
 کــودک کاری را انجــام مــی دهد کــه برایش

 نتیجه بخش باشــد. نق می زند به امید اینکه از 
شما پاســخ بگیرد حتی اگر پاسخ منفی هم باشد 
او را به هدف رسانده اســت. به جای اینکه بر روی 
عمل نق زدن او تمرکز و تاکید کنید ســعی کنید 

علت نق زدن او را متوجه شوید.
 آیا می دانید نق زدن کار ناخوشایند و 
آزاردهنده ای اســت؟ برخالف آنچه والدین 
 تصور مــی کنند کــودک تصور منفــی از عمل 

نق زدن خود ندارد.
علل گوناگونی ســبب نق زدن کودکان می شود. 
یکی از این علت ها، ناکامی است. وقتی کودک به 

هدفی که دارد نمی رسد، نق می زند.
علت دیگر، مربــوط به ارتباطات کودک اســت. 
به عنوان نمونه وقتی والدین و اطرافیان کودک  به 
او توجه نکرده و بــرای حرف هایش اهمیتی قائل 
نباشند، کودک ســعی می کند با نق زدن و تکرار، 
اطرافیانــش را وادار به گوش کردن کند. ســوم 
 اینکه کودک، اغلب اوقات نمی تواند مســائلش را

 به خوبی مطرح کند ودر نتیجه ســعی می کند از 
راه تکرار و نق زدن، منظورش را بیان کند.

  گاهــی اوقــات نیــز ایــن نــق زدن آن قــدر
  ادامــه دار شــده و در وجــود کــودک تثبیت

 می شود که خودش را به شــکل یک رفتار نشان 
 داده و در واقع جزو یکی از ویژگی های شخصیتی

 او می شود.
 راهکار هایی برای جلوگیری از نق زدن 

کودکان
به موقع به درخواســت کودک پاسخ دهید. وقتی 
کودک در جلب توجه دیگــران تالش می کند و 
شکست می خورد متوســل به نق زدن می شود. 
به همیــن دلیل درســت همان زمان که شــما 
مشــغول صحبت کردن با دوستان هستید شروع 
به نق زدن می کند. بهتر اســت وقتی کودک به 
زبان خودش و در حالت طبیعی چیزی را از شــما 
خواســت در صورت امکان به درخواست او پاسخ 
دهید. در ضمن برایش توضیح دهید هرگاه شــما 
به کار دیگری مشغول هستید قادر به پاسخگویی 
به او نخواهیــد بود. پــس فقــط در صورتی که 
خواسته اش بســیار ضروری و حیاتی است آن را 
مطرح کند و در غیر این صورت منتظر بماند تا کار 
شما تمام شود. مســلما اگر درخواست او منطقی 

باشد شما به او پاسخ خواهید داد.

راز موفقیت مــردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

تجربه اندوزی از شکست ها 
یکی از رموز کامیابی این اســت که از شکست نهراسیم. 
شکســت، آیینه ای اســت کــه نواقص و اشــتباهات 
را بی کــم و زیاد بــه خوبی نشــان می دهــد. مردان 
 بزرگ شکســت را پل پیــروزی می دانند و کوشــش 
می کننــد در آینده علل و موجبات آن تکرار نشــود. در 
 حقیقت شکســت خوردن را شکســت نمی دانند، بلکه

 می ترسند از شکست، شکست روحی بخورند.
بهرام، ســردار ایرانی، عالقه زیادی به شــکار داشت و از 
اوضاع ملتی کــه بر آنها حکومت می کــرد بی خبر بود. 
او فقط رژه های منظم ارتش و خضــوع و تملق گروهی 
 از درباریــان را مــی دید و از اوضــاع ملــت و زندانیان

بی گناه اطالعی نداشــت. در این شــرایط، در مرزهای 
کشور جنگی رخ داد و او مجبور شــد از مردم استمداد 
بطلبد تا با او همــکاری کنند، ولی مــردم دعوت وی را 
به سردی پاسخ گفته و مســاعدت الزم را انجام ندادند. 
 او از این جریان فوق العاده متاثر گشــت و در فکر چاره

 بر آمد تا علت شکســت خــود را که از چشــم او پنهان 
اســت و موجب بدبینی و دلســردی مردم نســبت به 
حکومــت وقت گردیده اســت به دســت آورد. روزی با 
لباســی مبدل از شــهر بیرون رفت و دید مردی پوست 
ســگی را در برابر خیمه خود آویزان کرده است. سردار 
جلو رفت و ســالم کرد و علت آویزان کردن پوست سگ 
 را پرســید، پس از اصرار زیاد آن مرد چنین پاســخ داد:

 » وســیله معاش من گوســفندانی بود که در این مراتع 
می چریدند و این ســگ، حراست و حفاظت گوسفندان 
را به عهده داشــت.من و چوپان گله با فکری آسوده، در 
اندیشــه توســعه کار بودیم تا اینکه روزی چوپان گفت 
امروز یک راس از گوســفندان طعمه گرگ شد. فردا نیز 
این جریان تکرار شــد و پس فردا نیز همچنین... من به 
سگ بدگمان شدم و به همراه چوپان مسیر سگ را تحت 
مراقبت قرار دادیم. دیدیم که سگ نر با چند گرگ ماده 
دوست شده و آنها را در ربودن و کشتن گوسفندان آزاد 
گــذارده و نتیجه گرفتیم که اعتماد ما به ســگ موجب 
ضرر ما شده اســت. لذا من سگ را ســر بریده و به این 
صورت در آوردم تا مردم بدانند هرکسی که امین مقامی 
باشــد ولی در کار خود خیانت ورزد، ســزای او همین 

است.«

 این داســتان، زمامدار را به فکر انداخت و با خود گفت:
» شاید شکست من معلول اعتماد فزون تر از حد من به 

حواشی و اطرافیان است«. 
پــس از آن، بــدون اطــالع اطرافیــان، بــا طبقــات 
مختلــف مــردم تمــاس گرفــت و دیــد نالــه های 
 مــردم در ســینه هــا حبــس گردیــده و افــراد 
بی گناه، به جرم نپرداختن مالیات های نامشــروع روانه 
زندان ها شــده اند. بنابراین اولیای امــور را تغییر داد، 
متجاوزان را مجــازات کرد و موجبــات رضایت ملت را 
فراهم ساخت. چیزی نگذشت که موجی از عواطف مردم 

متوجه او گردید.
شهامت و شجاعت

شهامت و شجاعت نشانه مردانگی اســت و در بسیاری 
از کارها پل پیــروزی به شــمار مــی رود. اصالحات و 
انقالب هــای اجتماعــی و فکری نیز بدون شــهامت و 
شــجاعت صورت نمی گیرد. افــراد زبون و ترســو که 
بســان مرغان کز کرده در گوشــه ای خزیــده اند و از 
 ترس مردم، ملت و یا دشــمن دست به ســفید و سیاه 

نمی زنند، هرگز مبدأ آثار و تحوالت نمی شوند.
 )برگرفتــه از کتاب رمــز پیــروزی مردان بــزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )28(    موفقیت

عکس نوشت

شرکت ها و ناشــران کتاب برای افزایش سطح سواد جامعه و 
تبلیغ برای جذب مشــتری و در نهایت سود بیشتر، همواره به 
دنبال روش های مدرن تر برای رســیدن به این هدف هستند. 
یک کتاب فروشــی در لیتوانی روش تبلیغــی جالبی را برای 
فروش کتاب های خــود ابداع کرده که بازنشــر تصاویر این 

تبلیغات در فضای مجازی موجب محبوبیت آنها شده است.

تبلیغات خالقانه 
یک کتاب فروشی در لیتوانی 

کتاب ها دوســتان بی توقعی هســتند 
که احتیاج به مراقبت بیشتری دارند و 
نباید اجازه بدهیــد که آنها گرد و خاک 
بخورند. هر چند وقت یکبار طبقه های 
کتابخانــه را یک به یــک خالی کنید و 
بهتر اســت ، این کار را از طبقه باال آغاز 

کنید.
چند نکتــه در مورد نگهداری 

کتاب
گرد و خــاک کتاب هــا را بــا برس یا 
 جاروبرقــی بگیریــد . هنــگام چیدن 
کتاب ها نباید آنها را فشار بدهید ، بهتر 
اســت هوا تا حدودی بتواند داخل آنها 

نفوذ کنــد ، تا از رطوبــت مخرب برای 
کتاب ها جلوگیری شود . 

اگر جلد چرمی کتاب کثیف شده است  
اسفنجی را در آب خیس کنید و خوب 
فشار دهید، با این اسفنج جلد کتاب ها 
را پاک کنید و پس از خشک شدن ، کرم 
مخصوص تغذیه چرم بــه آنها بزنید و با 

پارچه تمیزبراقشان کنید .
 در صورتی که صفحات کتاب شــما در 
اثر اســتفاده زیاد و سایر عوامل چروک 
شده است ، روی صفحه کتاب یک ورق 
کاغذ خشــک کن بگذارید و اتوی داغ 

روی آن بکشید تا صاف شود .
 برای اصالح صفحات پــاره کتاب)اگر 
کتاب معمولی اســت( از نوار چســب 

استفاده کنید .
 اما اگر کتــاب نفیس اســت ، نواری از 
کاغذ ابریشــمی ببرید و به آن چســب 
بزنیــد و پارگــی را بــا آن بگیریــد و 
 پس از خشــک شــدن به وســیله تیغ 

اضافی کاغذ ابریشمی را ببرید .
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امام علی )علیه السالم(: 
هواى نفس، دشمن خرد است.
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