
بیست و نهمین برنامه از سری برنامه های »هر هفته چند افتتاح« با بهره برداری سه پروژه 
توسط شهردار اصفهان و مسئوالن شهری پیگیری شد.

مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان در حاشیه این برنامه، در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در رابطه با افتتاح پروژه ها ، اظهار داشت: افتتاح 3 پروژه از چندین پروژه در دست اقدام 
با اعتباری بالغ  بر 37 میلیارد تومان به بهره برداری رســید که از مهم ترین این پروژه ها 

بهره برداری از زیرگذر تقاطع غیر همسطح شهید مطهری است.
وی با اشاره به اینکه پروژه زیرگذر تقاطع غیر همسطح شهید مطهری چندین سال در 
دستور کار بودجه شهرداری قرار داشت و امسال تصمیم به بهره برداری از آن قرار گرفت، 
افزود: عدم اجرای این پروژه در سال های گذشته به علت حجم باالی ترافیک در بزرگراه 

شهید خرازی بود.
شهردار اصفهان بیان داشت: بحمدا... این پروژه که واقع در بزرگراه خیام، انتهای خیابان 
شهید مطهری اســت با اعتباری بالغ  بر 11 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری 
رسید که این امر، کمک فراوانی به دسترســی محلی و منطقه ای مردم در منطقه یک 

خواهد کرد.
جمالی نژاد با اشــاره به بهره برداری از مجموعه کارگاهی فاز 1 و 2 بلوک 26 در شهرک 
امیرکبیر در یک فرجه یک ساله، تصریح کرد: این پروژه با هزینه ای بالغ  بر 35 میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده که شامل 128 واحد فروشگاهی، کارگاهی، اداری و سوله در 

متراژی به مساحت 25 هزار متر مربع است.
وی در خصوص ساماندهی خانه های مخروبه نیز ابراز داشت: چنانچه این خانه ها، محصور 
نباشد شهرداری نسبت به محصور کردن آنها اقدام خواهد کرد اگرچه شهرداری نمی تواند 

شهروندان را مجبور به ساخت و ساز کند.
جمالی نژاد، همچنین از اجرای طرح های تشویقی شهرداری در حوزه ساخت و ساز اشاره 
کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و رکودی که بر ساخت و ساز حاکم است در 
حال حاضر رغبتی برای ساخت و ساز وجود ندارد و از این رو شهرداری طرح های تشویقی 

را در این زمینه در دستور کار دارد که تا یک هفته آینده اعالم خواهد شد.

خرید مجازی کاالی ایرانی با قیمت پایه از بازارهای روز کوثر
شــهردار اصفهان با اشــاره به رونمایی از فروش مجــازی در بازار روز کوثر شــماره 8 
 گفت: با راه اندازی این ســامانه، شــهروندان می توانند کاالهای ایرانی را با قیمت پایه 

خریداری کنند.
مهــدی جمالی نــژاد در آیین بهــره بــرداری از پروژه هــای شــهرداری اصفهان با 
اشــاره به اینکه در این برنامه، بهره برداری از زیرگذر تقاطع غیر همســطح شــهید 
مطهری، شــهرک کارگاهی امیرکبیــر و رونمایی از فــروش مجــازی بازارهای روز 
کوثر انجام شــد، اظهــار داشــت:  در ایــن راســتا شــهرک کارگاهــی امیرکبیر 
کــه دارای 128 واحــد کارگاهــی و ســوله ای اســت، در بــازه زمانــی یکســاله 
 به بهره برداری رســیده اســت. وی همچنین با اشــاره به اینکه ســازمان میادین و

 میوه و تره بار اصفهان به ماموریت اصلی خود بازگشته است، تصریح کرد: این سازمان 
در حال حاضر طرح هایی را آماده کرده اســت که برای اجــرای آنها با بخش خصوصی 
همکاری خواهد داشت.شــهردار اصفهان افزود: از جمله طرح های مشارکتی سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شــهرداری اصفهان، راه اندازی منطقه کارگاهی و فروش 
 مبلمان در خیابان امام خمینی )ره( اســت که بــرای اجرا در انتظار مصوبه شــورای 

برنامه ریزی استان  است.
جمالی نژاد از اهدای بسته هدیه عمرانی شهرداری اصفهان به شهروندان این شهر در اعیاد 
غدیر و قربان خبر داد و افزود: در این بســته، راه اندازی فاز دوم قطار شهری اصفهان به 
همراه چهار ایستگاه، بهره برداری از تقاطع غیر همسطح 25 آبان و چند پروژه دیگر تعریف 

شده است که با حضور معاون اول رییس جمهور بهره برداری خواهد شد.
 وی نوســازی ناوگان تاکســیرانی اصفهان را نیز از دیگر طرح های جدید شــهرداری 
 اعالم کرد و بیان داشــت: این طرح در فاز اول، با  نوســازی 160 خــودرو در فرودگاه

 آغاز می شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: پروژه های  منطقه 8 شهرداری اصفهان نیز بزودی رونمایی 

خواهد شد. 

با حضور شهردار اصفهان؛

بهره برداری از 3 پروژه شهری 
در طرح »هر هفته چند افتتاح« شهرداری اصفهان
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امام جمعه موقت اصفهان:

آمریکا جز نوکری چیز دیگری 
نمی خواهد

6

مدیرکل ارشاد:

استان اصفهان پایلوت اجرای 
طرح صیانت از خانواده شد

هشتمین سرشماری
نفوس و مسکن در

استان اصفهان آغاز می شود
12

12

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

آغاز به کار پلیس افتخاری 
ترافیک در اصفهان

7

استاندار چهارمحال و بختیاری:

عدالت پشت تریبون ها
رعایت شود

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

نخســتین روز از آخرین ماه ســال قمری، سالروز 
پیوندی آسمانی اســت که دیگر هیچ گاه مانند آن 
در تاریخ تکرار نشــد. علی )علیه السالم( ، پیشوای 
پارسایان با فاطمه )ســالم ا... علیها(، برترین بانوی 
جهان پیمان عشق بســت و خدا، واالترین فرستاده 
خویــش را بر این پیمــان گواه گرفــت. برکت این 

ازدواج، عمری به گستردگی آفتاب دارد؛ هم چنان 
که یاد و نام آن در تاریخ برای همیشــه مانا گردید. 
اول ذی الحجه، روزی مبارک بــرای همه آن هایی 
اســت که دل به زندگــی فاطمه )ســالم ا... علیها( 
داده اند تا شادی خود را با خاطره همیشه روشن آن 

روز مبارک، پیوند زنند.

امروز سالروز ازدواج پیشوای پارسایان با برترین بانوی جهان است؛
پیوند آسمانی

آیت ا... موسوی اردبیلی:

حضورآیت ا... مظاهری، برکات زیادی به اصفهان رسانده است

غیرِت اشتباهی!
وقتی با رفتار غیرحرفه ای، »خودزنی« می کنیم؛

ایشان شخصیت فوق العاده ای دارند؛ در مباحث اخالقی زبانزد بوده و در مباحث فقهی صاحب سبک هستند.
خداوند لطف خاصی به آیت ا... مظاهری داشته و همین مسئله سبب شده فعالیت های مثبتی در جهت احیای حوزه علمیه اصفهان داشته باشند.

3

2

الریجانی در دیدار با مدیران بانک های دولتی تاکید کرد:

وام قرض الحسنه برای همه؛
سخت نگیرید

سردار نقدی:

  اقتصاد آمریکا کشش 
هیچ جنگی را ندارد

13
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پیشنهادسردبیر:
اقتصادآمریکاکششهیچجنگیراندارد

در حاشیه 

عکسروزیادداشت

نگاهروز

بینالملل

مقام های آمریکایی مدعی شــده اند مرد شماره ۲ گروه 
تروریســتی داعش در حمالت ائتالف آمریکایی کشته 
شد، در حالی که روسیه مسئولیت آن را بر عهده گرفته 

است.
در حالی کــه وزارت دفاع روســیه، روز چهارشــنبه در 
بیانیه ای تاکیــد کرد »ابومحمد العدنانی« ســخنگوی 
داعش در حمله هوایی روســیه در ســوریه کشته شده 
اســت، آمریکایی ها ادعا می کنند که جنگنده های آنها، 

این تروریست را کشته اند.
در همین راســتا، یک ســخنگوی نظامــی آمریکا، که 
خواســت نامش فاش نشــود، به خبرگزاری فرانسه در 
پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای روسیه درباره العدنانی، 
گفت: »این، شــوخی بود... یا خنــده دار خواهد بود اگر 

ماهیت حمالت روسیه در سوریه مشخص شود.«
در این میان، یــک مســئول دیگر آمریکایــی عنوان 
داشــت، حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک 
فروند موشک »هلفایر« به خودرویی، که تصور می شود 
العدنانــی در آن بود، شــلیک کرد.این در حالی اســت 
 که پیش از ایــن، وزارت دفاع آمریکا نیز بــدون تایید

 کشته شــدن العدنانی در حمله هوایی این کشور، تنها 
اعالم کرده بود که جنگنده هــای آمریکایی حمله ای را 
در شهر الباب در حومه حلب انجام داده اند که در کنترل 

داعش است.

 کاربران از شــرکت توئیتــر به علت ارائــه خدمات
Direct Message شــکایت کردند. به اعتقاد آنان 
این خدمات به اعضای داعش کمــک کرده تا مانند 
تجهیــزات ارتباطــی فیزیکی از آن بــرای برقراری 
تماس و ارتباط اســتفاده کنند.  این بار اولی نیست 
که کاربران، از توئیتر برای ارائه این خدمات شکایت 
کردند. آنها دو بار دیگر برای متهم کردن این شرکت 
تالش کردند ولی شــکایت کاربران توسط قاضی رد 
شد. قاضی دادگاه اعالم کرده است که ارائه خدمات 
پیام مســتقیم توئیتر دلیلی برای موفقیت داعش در 
حمله به نیرو های آمریکایی نیست. رسیدگی به این 

پرونده هفته دیگر آغاز می شود.

مقامهایآمریکایی:

ماسخنگویداعشراکشتیم
روسهاشوخیمیکنند!

شکایتکاربرانازتوئیتر
بهجرمحمایتازداعش

وزیــر اطالعات دولــت دهم با اشــاره به اینکه اســتکبار 
جرأت چپ نگاه کــردن به ایران و حملــه نظامی را ندارد، 
گفت: جنگی در کار نبود که بخواهند جلوی آن را بگیرند.

حجت االســالم و المســلمین حیدر مصلحــی در یادواره 
»شــهدای ســتارگان راه« به مشــکالتی که در ارتباط با 
تشییع هشت شــهید گمنام میدان امیرچقماق یزد پیش 
آمد اشاره کرد و اظهار داشت: تشییع شهدا مدیریت افکار 
جامعه اســت به همین دلیل هم عده ای در یزد و در دیگر 

نقاط با تشــییع شــهدا مخالفت می کنند.وزیر اطالعات 
دولت دهم تصریح کرد: ۲0 روز پس از تشــییع حماســی 
شهدا در تهران برای من گزارش آمد که در بین کشورهای 
استکباری ولوله ایجاد شــده بود که ما تمام تالش خود در 
برجام و موارد دیگر را به کار بســتیم که مردم ایران از این 
فضاها دور شــوند چرا دوباره چنیــن جمعیت عظیمی در 

مراسم تشییع شهدای گمنام در ایران آمده اند.
مصلحی خاطرنشان کرد: با وجود تمام برنامه ها و مشکالتی 

که در زمینه تشییع شهدا در یزد پیش آمده بود و تاثیر آن 
به کل کشور هم رســیده بود، مدیریت شهدا جریان های 

فکری را به بهترین نحو هدایت کرد.
مصلحی با بیــان اینکه عده ای شــعور و درک این اهمیت 
حمایت ایران و روسیه از سوریه را ندارند، عنوان کرد: اروپا 
و آمریکا االن می گویند ایران چه اقتداری دارد که روســیه 

را در مبارزه با تروریسم به خدمت گرفته است.
وزیر اطالعــات دولت دهم ادامــه داد: در برجام به محض 
اینکه ظریف برای مذاکرات حرکت می کرد، همان شــب 
اوباما برای اینکه تصمیم اشتباهی توسط ایران گرفته شود، 

بیان می کرد که گزینه نظامی روی میز است.

وی با اشــاره به اینکه بیان شده که ما 
جلوی جنگ را گرفتیم، گفت: کدام 
جنگ، آمریکا جرأت جنگ با ایران 
را ندارد، در عراق و افغانســتان و 
سوریه و دیگر کشــورها به وضوح 

دیــده کــه نمی توانــد 
هیــچ کاری کند و 

چپ  جــرأت 
نگاه کردن به 
ایران را ندارد.

سردار محمدرضا نقدی اظهارکرد: جمهوری اسالمی 
ایران اکنــون از امن ترین کشورهاســت و قوی ترین 
نیروهای نظامی منطقه بدون شــک از آن جمهوری 

اسالمی ایران است.
رییس سازمان بسیج مســتضعفین با اشاره به جنگ 
تحمیلی هشت ساله که همه ابرقدرت ها در آن علیه 
ایران دخیل بودند، تصریح کرد: از دل مقاومت مردم، 
نیروی دفاعی بی نظیری بــه وجود آمده که امروز در 
مقابل آمریکا ایســتاده و آنها نه تنها جرأت حمله را 
ندارند بلکه از آن وحشــت دارنــد. وی تصریح کرد: 
همه راه های کســب علم را بر ما بستند و ما را تحریم 
علمی کردند اما از دل آن اکنون فناوری ســلول های 
بنیادین، غنی ســازی ۲0 درصد و ... داریم.وی ادامه 
داد: اینکه بیان می شــود خطر نظامــی علیه ایران 
وجود داشــت؛ نخیر اینگونه نبود و هیچ خطر نظامی 

ایران را تهدید نمی کرد.
رییس سازمان بسیج مســتضعفین ادامه داد: اقتصاد 
آمریکا دیگر کشــش هیچ جنگی را نــدارد و روزی 
۲/5 میلیارد دالر بــر بدهی آمریکا اضافه می شــود 
 ضمن اینکه در جهــان کشــوری از آن برای جنگ

حمایت نمی کند.

محمدجــواد الریجانــی در واکنش بــه بیانیه جدید 
احمد شــهید در رابطــه با اجــرای مجــازات اعدام 
تعــدادی از قاچاقچیــان مــواد مخدر، گفــت: باید 
احمد شــهید و دیگــر کشــورهای غربــی از ایران 
متشــکر باشــند چون مــواد مخــدر از افغانســتان 
 تولید می شــود و مقصــد نهایی آنها  پاریــس، برلین،

واشنگتن و ... است.
محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان 
در واکنــش به بیانیه جدید احمد شــهید گزارشــگر 
ویژه ســازمان ملل در امور ایران در رابطــه با اجرای 
مجازات اعدام تعــدادی از قاچاقچیان مــواد مخدر، 
اظهار کرد: این اتهامات جدید نیســت، به هر صورت 
ما بر اســاس قوانینی که داریم، کســانی که در قاچاق 
مواد مخدر نقــش عمده داشــته اند و جوانان مملکت 
را به نابودی کشــانده اند به اشــد مجــازات محکوم 
 می کنیم که این مجازات ممکن اســت حبس ابد و یا

اعدام باشد.
 این مســئول عالی قضایی اظهار کــرد: البته در ایران

بــر اســاس مســئولیت خودمــان عمــل می کنیم 
 و آنهــا به جــای اینکــه از مــا تقدیــر کننــد ما را

تقبیح می کنند.

سردارنقدی:

اقتصادآمریکاکشش
هیچجنگیراندارد

واکنشدبیرستادحقوقبشرکشورمانبهبیانیه
اخیرگزارشگرویژه؛

بهجایتقدیر،تقبیحمیکنند

واکنشبسیج دیدگاه
عضوجامعهروحانیت:

برجامبیبرکتنیست
اماطرفمقابلچموشاست

جانشیننمایندهولیفقیهدرسپاه:

مابههرقیمتی
نمیخواهیمقویباشیم

یک عضو جامعه روحانیت مبــارز گفت: نمی گوییم 
برجام بی برکت و بی خاصیت است، اما در این قرارداد 
به تمامی اهدافمان و رفع کامل تحریم ها، نرسیدیم.

حجت االســالم و المســلمین حســین ابراهیمی با 
اشاره به مهم ترین اولویت های دولت در سال پایانی 
فعالیتش اظهار کرد: دولت در ســال جاری با فرصت 
کوتاهی که در اختیار دارد، باید تمرکز خود را بیشتر 
بر رفع عقب ماندگی های کشــور در زمینه اقتصادی، 
حل مشــکالت مربوط به معیشــت مردم، رفع رکود 
موجود در بازار، رفع بیکاری جوانان و ایجاد اشــتغال 
برای این قشــر قرار دهد. وی افزود: حل مشــکالت 
اقتصادی جامعه یکی از مسائل مهم کشور است و اگر 
اقتصاد از حالت رکود خارج شــود، طبیعی است که 
اقتصاد و بازار تولید رونق خواهــد گرفت و در نهایت 
با تامین معیشت مردم، دین آنان نیز حفظ می شود. 
وی افزود: برجام حرکت خوبی بــود، اما تمام آنچه را 
که می خواســتیم تامین نکرد؛ هدف از عقد قرارداد 
برجام رفع تمامــی تحریم ها بود، امــا این هدف به 

دست نیامد.

حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی جانشین نماینده 
ولی فقیه در ســپاه ، با اشــاره به صحبــت های مهم 
فرمانده معظم کل قوا در دیدار با مسئوالن عالی رتبه 
دفاعی کشــور اظهار کرد: قدرت و اقتدار در فرهنگ 
دینی ما مطلوب بالذات نیســت؛ اما باید توجه داشته 
باشیم که قدرت الزمه حکومت است.وی با بیان اینکه 
اســالم می گوید قدرت باید در خدمت حق باشــد نه 
آنکه حق در خدمت قدرت، تصریح کرد: اســالم به ما 
تاکید می کند که حق اگر بخواهد بماند باید قوی باشد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بــر این نکته تاکید 
 کردند که در دنیایی که استکبار، ظلم و کفر حکومت 
می کند و هر چیزی را بر اســاس خواســت خودش 
تعریف می کند، ما اگر بخواهیم زنده بمانیم و به حیات 
خود ادامه بدهیم باید قوی باشیم و گرنه محکوم به فنا 
خواهیم بود.حجت االسالم حاجی صادقی با بیان اینکه 
عالوه بر اینکه قوی بودن یک دستور دینی است، رمز 
بقای ما نیز محسوب می شــود گفت: ما به هر قیمتی 
نمی خواهیم قوی باشیم؛ اســالم به ما اجازه نداده که 

برای قوی بودن از هر ابزار و وسیله ای استفاده کنیم.

سپاه

سال گذشته بود؛ هنوز ســامانه را تحویل نگرفته 
بودیم. رســانه های بین المللی از نگرانی ســران 
آمریکایی و اروپایی خبر می دادند. رسانه هایی که 
فروش سامانه های موشکی پیشــرفته اس 300 به ایران را »یک 
معامله بزرگ و مهم« قلمداد می کردند. رســانه هایی مثل نشریه 
»هیل« که نوشت :» روســیه به طور علنی اعالم کرده است قصد 
دارد یکی از پیشرفته ترین ســامانه های دفاع هوایی جهان را به 
ایران بفروشد. و این اقدام روسیه به طور بالقوه می تواند باعث تغییر 
در موازنه قدرت در خاورمیانه شــود. اگر این معامله انجام شود و 
مسکو واقعا روند فروش ســامانه های دفاع هوایی اس 300 را به 
تهران به سرانجام برساند ، ایران هم می تواند فراتر از مرزهای خود 
برای ترافیک هوایی ایجاد مزاحمت و آن را مختل کند و هم اینکه 
از تاسیسات هسته ای خود در برابر حمالت پیشدستانه محافظت 
کند.« نشریه هیل نوشت اگر آتشــبار اس 300 در ساحل جنوبی 
ایران مستقر شــود ، تهران می تواند خیلی ســریع هواپیماهای 
آمریکایی و متحدان واشــنگتن را کــه از پایگاه هــای محلی به 
پرواز در می آیند رهگیــری کند. همین چنــدروز پیش بود که 
ایران سرانجام از s-300 به طور رســمی رونمایی کرد. از سامانه 
پیشرفته موشــکی ای که  می تواند تمامی اهداف هوایی مدرن را 
نابود کند، می تواند هواپیماها، موشک های بالدار و دستگاه های 
پرنده بدون خلبان را در ثانیه ای منهدم کند. سیســتم اس-300 
یکی از پیشرفته ترین موشــک های ضد هوایی در جهان محسوب 
می شود که قادر به ردیابی همزمان 100 هدف در آسمان و هدف 
گرفتن هواپیماها و موشــک ها در شــعاع بهینه 1۲0 کیلومتری 
)شعاع اسمی 150 کیلومتری( اســت و حاال این سامانه پیشرفته 
دفاعی در اختیار ایران است و کشورهای غربی و آمریکا به وحشت 
افتاده اند. کمتر روزی اســت که در رسانه هایشــان از این سامانه 
چیزی ننویســند و به معامله ایران و روسیه اشــاره ای نکنند. روز 
گذشــته، محمدجواد کریمی قدوســی ، نماینده مجلس و عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت که این سامانه برای مقابله با 
تهاجم دشمنان جمهوری اسالمی ایران در تمامی مراکز هسته ای 
کشورمان مستقر شــده است: » سامانه موشــکی اس 300 برای 
بردبلند آسمان تعبیه شده است تا هواپیماها و جنگنده های دوربرد 
دشمن را در هنگام حمله مورد هدف قرار دهد از این رو در تمامی 
مراکز حیاتی کشورمان به منظور مقابله با تهاجم دشمنان به کار 
گرفته شده است.« خبر مسرت بخشی است. ایران، خواب آسوده 
را از دشمن ربوده است. آمریکا و هم پیمانانش می توانند باز هم در 
رسانه هایشان از قدرتمندتر شــدن ایران هسته ای بنویسند. می 
توانند به این موضوع هم اشــاره کنند که ایرانی ها در حال ساخت 
سامانه ای شــبیه به S-300 هستند. شــاید در آینده ای نزدیک 
خبر ساخت و رونمایی از S-300 ایرانی، همه را شوکه کند بویژه 
اسراییل که سال هاســت از ترس ایران، یک خواب راحت نداشته 

است . ما باید برای دفاع از خودمان همیشه آماده باشیم. 

خبرگزاری رویترز در گزارشــی کــه آن را اختصاصــی خوانده 
 است نوشت: آمریکا و کشــورهای دیگر به توافق محرمانه ای که 
بر اثر آن معافیت هایی برای ایران پس از توافق هسته ای در نظر 
گرفته شده، دســت یافته اند.  بنابر این گزارش واشنگتن و آنچه 
متحدانش خوانده شده اســت به توافق محرمانه ای دست یافتند 
که بر اســاس آن ایران این اجازه را دارد برخی از محدودیت هایی 

که در توافق هسته ای برای این کشور پدید آورده است اجرا نکند.

ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ســخنرانی خود 
در بنیاد روابط بیــن الملل در مســکو تاکید کرد: کشــورهای 
 غربی به حمایت از کودتاهــا در بعضی کشــورهای جهان ادامه 
 می دهنــد.الوروف افــزود: در ســایه جهــان چندقطبی، حل 
کشــمکش ها همواره به امتیاز دادن و دســتیابی به راه حل های 
میانه نیاز دارد. ما برای توســعه کشــور و افزایش سطح معیشت 
مردم تالش و از شــراکت گســترده با اتحادیه اروپا حمایت می 
کنیم.وی گفت: بــرای همکاری با همه طرف هــا به منظور حل 
مناقشات در جهان آمادگی داریم. ما بر اساس اصل منافع متقابل، 
سیاست تماس با همه طرف ها در جهان را پیگیری می کنیم.وزیر 
 خارجه روســیه افزود: چالش های فعلی در جهان مستلزم یافتن 
راه حل هایــی در چارچوب گفت وگوهای دیپلماتیک اســت. ما 
»سیاست دیکته« از سوی بعضی قدرت ها را رد می کنیم. الوروف 
همچنین گفت: ما درباره پرونده هســته ایران به توافق سیاسی 
دست یافتیم و این الگو نشان دهنده وجود ساز و کار خوبی برای 

حل بحران ها در جهان است.

حجت االسالم حســن روحانی رییس جمهور با حضور در خانه 
خانواده شــهیدان عراقی و منزل جانباز ۷0 درصد ، سید حسن 

سیادت با آنها دیدار و گفتگو کرد.

S-300درتماممراکزهستهایایرانمستقرشدهاست؛

حاالخواباسراییلآشفتهتراز
همیشهاست

توافقمحرمانهآمریکاومتحدانش
دربارهایران

الوروف:

توافقهستهایایرانالگویخوبی
برایحلبحرانهایجهانی

کنایههایوزیراطالعاتاحمدینژادبهدولت؛

میگویندماجلویجنگباآمریکاراگرفتیم،کدامجنگ؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت االســالم ســیدمجتبی 
میردامادی ظهــر دیروز در نمــاز عبادی سیاســی این 
هفته که در مصالی امــام خمینی)ره( اصفهــان برگزار 
شد، با اشــاره به حدیثی از امام جواد)ع( اظهار کرد: تقوا 
بزرگ ترین عاملی اســت که می تواند ما را از خلق بی نیاز 
کند و هر که تقوای الهی را پیشــه خود قــرار دهد مورد 
محبت قرار می گیــرد، بعد از حدود یک هزار و دویســت 
سال که از شــهادت امام جواد)ع( می گذرد مردم عزادار 

ایشان هستند و اشک می ریزند.
وی با طرح این ســوال که آیا می شــود امام جواد)ع( در 
سن 8 ســالگی رهبری جامعه را بر عهده بگیرد، افزود: در 
آیاتی از قرآن آمده اســت که یحیی)ع( کتاب و هدایت را 
به دست بگیر و ما حکم و رهبری را در حالتی به یحیی)ع( 

دادیم که او طفلی بیش نبود.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: مگر مــا در مورد قدرت 
خداوند شــک داریم؟ خداوند قالب هایــی را حکم کرده 

است و باید در آن قالب ها قرار گیریم مانند فرزندآوری که 
راهش ازدواج است.  وی با اشــاره به سخن گویی حضرت 
عیسی در گهواره، تصریح کرد: اینطور نیست که خداوند 
اســیر مقرراتی باشــد که خود تعیین کرده است، نه تنها 
امام جواد)ع( بلکه حضرت حجت)عج( هم در کودکی به 
مقام امامت رسید و در تاریخ داریم پیغمبرانی که در یک 

لحظه علوم را کسب می کردند.
میردامادی در خطبه دوم نماز جمعه اصفهان عنوان کرد: 
اگر عزت و دنیــا و آخرت را می خواهیم فقــط باید تقوا و 
بندگی پیشه خود قرار دهیم؛ اگر ازدواج ساده شود برای 
هیچ کس ازدواج مشــکل نیســت اما آنقدر تشریفات در 
ازدواج زیاد شده است که مشــکالتی را به وجود آورده و 

این بالیی است که خود جامعه آن را به وجود آورده است.
وی متذکر شــد: 1۷ هزار شــهید ترور داریم که هر کدام 
یک امــت بودنــد و آقایان رجایــی و باهنر انســان های 
کوچکی نبودند، راهپیمایی عظیم 1۷ شــهریور آخرین 

گلوله ای بود که به قلب رژیم منحوس شاهنشاهی خورد، 
هرچند به جمعه سیاه مشهور شد.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به شهادت زائران حرم 
الهی در مکه به دستور آمریکا، بیان کرد: من شاهد صحنه 
تیراندازی بودم و تمام خیابان هــای مکه پر از جنازه های 
مردم بود، شــهادت بیش از ۷ هزار نفــر در منا که تنها به 
آب نیاز داشته و تشــنه بودند؛ امیدوارم خداوند به زودی 
قهر و غضب خود را به رژیم آل ســعود که یــک گلوله به 
رژیم صهیونیســتی نزدند اما االن مردم یمن شــب و روز 
ندارند، نازل کند.  وی با اشاره به قسمتی از سخنان اخیر 
مقام معظم رهبری ادامه داد: آمریکا نمی خواســت واقعاً 

مذاکراتی برای حل مشکل 
هسته ای انجام شــود بلکه 
به دنبال ســلطه بــود و جز 
برایش چیز دیگری  نوکری 
که  نمی خواهــد، کســانی 
شــعار دموکراسی می دهند 
بایــد مشــاهده کننــد که 
در ســوریه، عــراق و دیگر 
کشــورهای منطقــه چــه 
کردنــد و هیچ یــک از دو 
حزب مطرح آمریکا از لحاظ 
اخالقی بر دیگــری برتری 

ندارند.
کرد:  تأکیــد  میردامــادی 
طبق آیات قرآن باید آن قدر 
قوی شــد که دشــمن فکر 
تجــاوز را در مخیله خود راه 
ندهد، امــروز در نقطه ای از 

قدرت هستیم که به فرموده رهبر معظم انقالب هم دفاع 
می کنیم و هم ضربه ای شــدیدتر به دشمن می زنیم.  وی 
با اشــاره به دیدار رهبری با ائمه جماعات، اذعان داشت: 
متاســفانه در برخی از مســاجد نه تنها از انقالب حمایت 
صورت نمی گیرد بلکه بــر علیه نظــام و رهبری فعالیت 
می شود که همان مسجد ضرار است، مسجد به عنوان یک 
سنگر و محلی برای ساختن فرد در تمام امور است و نماز 

جماعت یکی از فضیلت های مسجد است.
امام جمعه موقت اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: اگر 
راه ما راه خدا باشد و چشم مســئوالن ما فقط به آمریکا و 
اروپا دوخته نشده نباشد بلکه به خداوند توجه کنند، همه 

مشکالت مرتفع خواهد شد.

امامجمعهموقتاصفهان:

آمریکاجزنوکریچیزدیگرینمیخواهد

اگرراهماراهخدا
باشدوچشم

مسئوالنمافقط
بهآمریکاواروپا

دوختهنشدهنباشد
بلکهبهخداوند
توجهکنند،همه
مشکالتمرتفع

خواهدشد.

سما
مطیعی

امامجمعهموقتاصفهانگفت:آمریکانمیخواســتواقعاًمذاکراتیبرایحلمشکلهستهایانجامشود،
بلکهبهدنبالسلطهبودوجزنوکریبرایشچیزدیگرینمیخواهد.

اخبار
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بازار

يادداشت ويژه

امام جمعه تبريز:

دادن پول نقد به مردم
صحیح نیست

قیمت انواع
رول فکس در بازار

پیشنهاد سردبیر:
دادن پول نقد به مردم صحیح نیست

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی گفــت: دادن پول نقد 
به دست مردم، اقدام صحیحی نیســت؛ زیرا مشخص نمی شود 
که این پول چگونه هزینه خواهد شــد. در حال حاضر کیفیت 

پرداخت یارانه نیز صحیح نیست.
آیت ا... محسن مجتهد شبســتری گفت: اولین وظیفه دولت، 
تصویب نرخ ارز اســت؛ زیــرا در حال حاضر یکی از مشــکالت 
ما، نوسان قیمت ارز است که مشــکالت زیادی را برای فعاالن 
اقتصادی به وجود می آورد. مجتهد شبستری، با بیان اینکه باید 
از واردات بی رویه جلوگیری شود، گفت: محدود کردن واردات 
بی رویه و کاالهایی که در کشور ســاخته می شوند، یکی دیگر 
از این اقدامات اســت. رهبر معظم انقالب، ضمن تبیین مسائل 
اقتصاد مقاومتی، بر جلوگیری از ورود کاالهای خارجی به کشور 
تاکید داشتند. وی با اشاره به قاچاق کاال به عنوان یکی دیگر از 
معضالت اظهار کرد: برخی از این کاالها با اینکه قاچاق هستند، 
امحا نشــده و دوباره به بازار عرضه می شــود کــه این موضوع 
برخالف اقتصاد مقاومتی اســت و مانند یک ســم مهلک عمل 
می کند. امام جمعه تبریز به حذف یارانه افراد متمکن به عنوان 
یکی دیگر از اقدامات دولت اشــاره و خاطرنشان کرد: دولت اگر 
بودجه ای در اختیار دارد، آن را بــه بخش تولید اختصاص دهد 
و کمک های خود را به افراد بی بضاعــت محدود کند که درآمد 
کمی دارند. مجتهد شبستری، درخصوص یکی از مسائلی که در 
ترویج و رونق تولید موثر است، گفت: اعطای تسهیالت بانکی به 
بنگاه های متوسط یا کوچک، می تواند مشکالت آنان را حل کند 
و همچنین کم کردن ســود ســپرده بانک ها که اخیرا اقداماتی 
برای آن انجام شــده، می تواند در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی 
مفید باشــد؛ زیــرا زمانی که ســپرده بانک ها باالســت، مردم 
 ترجیح می دهند پول خــود را بدون هیچ ریســکی در بانک ها

سرمایه گذاری کنند. وی ادامه داد: این موضوع از نظر اقتصادی 
صحیح نبوده وشبهه شرعی نیز دارد و در حال حاضر که موضوع 
اســالمی شــدن بانک ها مطرح اســت، باید به کم کردن سود 
ســپرده ها به عنوان یکی از راه های بردن پول مردم به مســیر 

تولید توجه کرد.

 مدیــرکل راه آهن اســتان اصفهــان گفت: بهــره برداری 
 از طــرح هــای راه آهــن نیازمنــد دریافــت فاینانس و

ســرمایه گذاری بخش خصوصی اســت. در مراسم افتتاح 
پروژه های آماده بهــره برداری راه آهــن اصفهان با حضور 
معاون اســتاندار، طرح های مهمانســرای VIP مدیران و 
ســالن آمفی تئاتر این اداره به بهره برداری رســید و پروژه 
اسلپ تراک خطوط شماره پنج و شــش مسافری ایستگاه 
اصفهان راه اندازی شد. حسن ماســوری در مراسم افتتاح 

 این پــروژه ها، با اشــاره به اینکه در ســال های گذشــته
طرح های بزرگی توســط راه آهن اســتان آغاز شده است، 
اظهار داشت: امروز چند پروژه با اعتباری بالغ بر 27میلیارد 
تومان به بهره برداری خواهد رســید و تعدادی طرح نیز در 
دست پیگیری اســت. به گفته وی، حدود 70هزار میلیارد 
تومان پروژه در سراسر کشــور تعریف شده که نیازمند عزم 
قوی اســت. وی تاکید کرد: بهــره بــرداری از این طرح ها 
نیازمند دریافت فاینانس و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
است. وی با اشــاره به همراهی شرکت های بخش خصوصی 
تاکید کرد: راه آهن اصفهــان در آینده خألیی به عنوان ریل 
نخواهد داشت و در این شرایط باید نگاه ها به سمت موضوع 

بار برگردانده شود و انتقال بار از جاده ها به سمت ریل باشد.

 معــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا توجــه
رییس جمهــور به راه انــدازی و ســرعت بخشــیدن پروژه 
قطار ســریع الســیر اصفهان- تهران، پیش بینی می شــود 
تا ســه ســال آینده شــاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.
 محمدعلــی طرفــه در مراســم افتتاح پــروژه هــای آماده
 بهــره بــرداری راه آهــن، بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار

تخصیص یافتــه برای افتتــاح و بهــره بــرداری پروژه های 
هفته دولت، امسال نســبت به سال گذشــته افزایش داشته 

است، اظهار داشــت: یک هزار و 610 پروژه در هفته دولت به 
بهره برداری رســید که حدود 20 پروژه آن، جــزو پروژه های 

کلنگ زنی بود.
وی افزود:حدود 83درصد فعالیت های انجام شده هفته دولت 
امسال، توسط بخش خصوصی انجام شد. طرفه ابراز امیدواری 
کرد که بنیه بخش خصوصی در راستای توسعه راه آهن کشور 
و به ویژه اســتان اصفهان تقویت شــود. وی درخصوص قطار 
سریع الســیر اصفهان-قم-تهران تصریح کرد: با توجه دولت و 
رییس جمهور به راه اندازی و ســرعت بخشــیدن پروژه قطار 
سریع الســیر، نهایتا این پروژه عملیاتی شــد و پیمانکاران در 
ایستگاه های مختلف، فعالیت خود را آغاز کرده اند و تا سه سال 

آینده، شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.

مديرکل راه آهن اصفهان تاکید کرد:

طرح های راه آهن؛ نیازمند 
سرمايه گذاری بخش خصوصی

معاون عمرانی استاندار اصفهان عنوان کرد:

بهره برداری از قطار سريع السیر 
اصفهان- تهران تا سه سال آينده

نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان، 
خواســتار توســعه امکانات رفاهی برای مســافران در 
 فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان شــد.

آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد، در دیدار مدیرکل 
فرودگاه های اســتان و کارکنان فــرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان که به مناسبت هفته دولت انجام 
شد، افزود: ایجاد امکانات رفاهی برای مسافران ضروری 
است و اسراف محسوب نمی شــود. وی افزود: اصفهان، 
یک شهر گردشگری در سطح بین المللی است و روزانه 
مسافران و جهانگردان زیادی به فرودگاه بین المللی این 
شهر وارد می شوند؛ لذا ظاهر فرودگاه باید زیبا باشد؛ زیرا 
تاثیر بسزایی در نوع برداشت مسافران از مردم ایران دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بخشــی از 
تمدن و فرهنگ هر کشــوری را می توان در بدو ورود به 
فرودگاه مالحظه کرد؛ لذا باید بــرای معرفی فرهنگ و 
مذهب و ملیت خود به خارجی ها، در فرودگاه ها تالش 
کنیم. آیت ا... طباطبایی نژاد، با اشاره به خسارات ناشی 
 از ریزگردهــا به تاسیســات فرودگاهــی، تصریح کرد:

اقدام های موثــر برای مقابلــه با ریزگردهــا، از جمله 
درختکاری در اطراف فرودگاه اصفهان، ســال هاســت 
مورد بــی توجهی قرار گرفته اســت که بایــد در دوره 
مدیریت جدید فرودگاه بین المللی شهید بهشتی مورد 
 توجه قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده

ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهــان،  مدیر کل 
فرودگاه های اســتان اصفهان، در ابتدای این دیدار، یاد 
شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشــت و گزارشی از 

عملکرد  فرودگاه های استان اصفهان ارائه کرد.
حســن امجدی به نقش فرودگاه اصفهان در توســعه 
اقتصــادی و گردشــگری منطقه 
 اشــاره کرد و گفت: شرکت

فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، مصمم به توســعه 
فرودگاه بین المللی شهید 
بهشــتی اصفهان و ایجاد 
زیر ســاخت های مورد نیاز 
برای این فرودگاه اســت؛ 
اما متاســفانه به دلیل 
عدم تملــک اراضی 
مورد نیاز، این مهم، 
محقق نشده است.

امام جمعه اصفهان خواستار شد:

ضرورت توسعه امکانات 
رفاهی در فرودگاه اصفهان

درشهر

علی الریجانی، طی دیــدار با مدیران عامــل بانک های 
دولتی ملی، ملت، تجارت، پســت بانک، مسکن، توسعه 
صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی، 
گفت: بــا حمایت از سیســتم بانکی، بایــد زمینه تنفس 

اقتصادی فراهم شود.
در ادامه، گزیده ای از ســخنان رییس مجلس در دیدار با 

مدیران عامل بانک های دولتی را می خوانید:
  با توجه به گزارشات ارائه شــده از سوی مدیران عامل 

بانک ها در این نشســت، گام هایی درخصوص ارتباطات 
بانک بین المللی برداشته شده است که باید تقویت شود. 
با توجه به شــرایط رکودی در اقتصــاد، باید مالحظاتی 
 در ایــن رابطــه صورت گیــرد و بخــش تولید بیشــتر

تقویت شود.
  در ســال های گذشــته حجم مهاجرت از روســتاها 
به شــهرها قابل توجه بوده اســت که دلیل آن، مناسب 
نبودن چرخه اقتصادی در روســتاهای کشــور اســت؛ 

بنابرایــن بخــش هــای کشــاورزی، صنایــع معدنی و 
توریســتی در روســتاها باید بیشــتر حمایت شــود تا 
 روستاییان با کسب درآمد بیشــتر، از مهاجرت به شهرها

خودداری کنند.
  بانــک هــا در حــال حاضــر بیشــتر عالقــه مند به

ســرمایه گــذاری در بخــش بازرگانی هســتند؛ این در 
حالی است که باید دید ملی داشــت و در راستای اقتصاد 

مقاومتی، بخش تولید را مورد حمایت قرار داد.
  در قانون، برای تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم 
دیرکرد در پرداخت اقســاط، به بانک ها اجازه داده شده 
اســت؛ بنابراین باید بانک ها در این رابطه اطالع رســانی 
کنند. البته برای مشتریان خوش حساب می تواند شرایط 

ویژه ای قائل شود.
  با توجــه به بحث حقــوق های غیرمتعــارف، در حال 
حاضر فضایی برعلیه بانــک ها به وجود آمده اســت که 
عالج این موضوع به دســت خود بانک هاســت؛ بنابراین 
باید خود بانــک ها به موضــوع تخلفات صــورت گرفته 
 رســیدگی و به طور صریح اعالم کنند که چه برخوردها و

مجازات هایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. نکته 
دیگر اینکه باید ســقف حقوق ها را تعیین و در این زمینه 

اطالع رسانی کرد.
  اگر بانک هــا صادقانه کار کنند و بــا متخلفان برخورد 
شــود، مجلس نیز از عملکــرد صحیح بانــک ها حمایت 
خواهد کرد؛ البته در کمیســیون اصل ۹0 مجلس، چنین 
تاکید شده اســت که بعد از اخذ اطالعات، باید پول های 
اضافی نیز عودت داده شــوند و بنده در این رابطه توصیه 

می کنم مسئله را ساده نگیرید.
  سیســتم بانکی می توانــد پیشــنهادات الزم را برای 
افزایش سرمایه بانک ها، در برنامه ششم توسعه ارائه دهد 
و در این زمینه، نشست مشــترک نمایندگان بانک ها با 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، می تواند در 
زمینه هایی مانند افزایش ســرمایه بانک ها و رفع قوانین 

مزاحم موثر باشد.
  مجلس و کمیســیون اقتصــادی، درخصوص موضوع 
بانکداری اســالمی کارهایی انجــام داده و در این رابطه 
بانک مرکزی نیــز فعالیت هایــی داشــته؛ بنابراین این 
 موضوع باید به سرانجام برســد تا کشور از انجام این مهم،

منتفع شود.
  بخشــی از مردم کشــور نیازمنــد دریافــت وام های

قرض الحســنه هســتند که باید در این زمینــه با مردم 
تعامل داشــت و در اخذ وثیقه های سنگین سخت گیری 
نکرد و همواره باید به خاطر داشــت که در کنار کارهای 
 بزرگ، بانک ها نیز باید دید ملی داشــته باشند و به افراد 

کم بضاعت هم خدمت ارائه دهند.
گفتنی است مدیران عامل بانک های دولتی دیگر حاضر 
در این نشست نیز از بانک های متبوع خود، به الریجانی، 

گزارش عملکردی ارائه دادند.

الريجانی در ديدار با مديران بانک های دولتی تاکید کرد:

وام قرض الحسنه برای همه؛ سخت نگیرید

خود بانک ها به 
موضوع تخلفات 

صورت گرفته 
رسیدگی کنند 
و به طور صريح 
اعالم کنند چه 

برخوردها و 
مجازات هايی در 

زمینه تخلفات 
صورت گرفته 

است. نکته ديگر 
اينکه بايد سقف 

حقوق ها را تعیین 
 و در اين زمینه

اطالع رسانی کرد

ريیس مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر لزوم اجرای بانکداری اســالمی در کشور گفت: بخشی از مردم 
کشور، نیازمند دريافت وام های قرض الحسنه هستند که بايد در اين زمینه به مردم خدمت ارائه شود.

CPT KX-FA52E for Panasonic   سی پی تی

4،50
0

تومان

Panasonic KX FA57E   پاناسونیک

4،500
تومان

6،000
تومان

Panasonic KX FA52E   پاناسونیک

4،500
تومان

5،500
تومان

SHARP FO-6CR شارپ

4،500
تومان

6،000
تومان

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با تسهیالت اقتصاد مقاومتی این بانک، بیش 
از 180هزار شغل در سراسر کشور ایجاد شده است.

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی بانک مهر اقتصاد، ســید ضیــاء ایمانی، 
مدیرعامل بانک، در این رابطه گفت: این بانک در راســتای سیاســت های نظام 
و در چارچوب اجرایی شــدن فرآیند اقتصاد مقاومتی، از ابتدای سال ۹2 تاکنون 
با اعطای ۹0هزار فقره وام قرض الحســنه و تســهیالت در قالب عقود اسالمی به 
ارزش 46هزار میلیارد ریال، به بخش های مختلــف تولیدی و اقتصادی از جمله 
صنایع کوچک و تبدیلی، اعتبــار پرداخت کرده و در ایجــاد و تثبیت 180هزار 
شغل، نقش بسیار ارزشمندی ایفا نموده است و ســعی داریم در سال جدید، در 
جهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری درخصوص اجرایی شدن فرایند اقتصاد 

مقاومتی، با تمام امکانات، گام های موثری برداریم.
وی با اشــاره به اقدامات این بانک برای حمایت از طرح هــای اقتصاد مقاومتی 
 افزود: بانک مهر اقتصاد در ســه ســال گذشــته تعداد 8۹ هزار و ۹67 فقره وام
 قرض الحســنه و تســهیالت عقود اســالمی به ارزش 46هزار میلیــارد ریال به

طرح های اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده است.
مدیرعامل بانک مهــر اقتصاد، پرورش مرغ بومی، ورمی کمپوســت، قارچ، زنبور 
عســل، شــترمرغ، ماکیان، آبزیان، محصوالت گلخانه ای، زعفران، کارگاه های 
صنایع دستی، داربستی نمودن باغات، دام ســبک، دام سنگین، صنایع تبدیلی، 
 کاشــت گیاهان دارویی و تولیــد علوفه هــای هیدروپونیــک را از عرصه های

طرح های اقتصاد مقاومتــی عنوان کرد و گفــت: متقاضیان بــرای فعالیت در 
این عرصه ها، می توانند با معرفی بســیج ســازندگی، از حداقــل70 تا حداکثر 

300میلیون ریال تسهیالت بانک مهر اقتصاد استفاده کنند.
ایمانی با اشــاره به اهمیت پیاده ســازی محورهای 24گانه اقتصــاد مقاومتی 
 ابراز داشت: حرکت در مســیر اهداف و سیاســت های اقتصاد مقاومتی، تنها راه

برون رفت کشور از مشکالت فعلی اقتصاد اســت؛ لذا بانک مهر اقتصاد در سالی 
که از ســوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان »اقتصاد مقاومتــی، اقدام و عمل« 
نامگذاری شــده، بیش از پیش تالش دارد تا در تحقق این مهم سهیم باشد. وی 
اظهار کرد: اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، راه نجات اقتصاد است و شبکه 
بانکی کشور، با در اختیار داشــتن ابزارهای پولی و مالی، در تحقق منویات مقام 

معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، نقش بسیار مهمی دارد.

ایمانی خاطرنشــان کرد: رویکرد بانک مهر اقتصاد، تقویــت اقتصاد ملی و کمک 
به تحقق اقتصاد مقاومتی اســت و این بانک با به کارگیــری تمام ظرفیت های 
خود تالش خواهد کرد نقش موثری در اقتصاد کشــور ایفــا نماید. وی حمایت 
 از تولید و صنعت داخلی را رســالت اصلی بانــک ها عنوان کرد و ابراز داشــت:

بانک ها و واحد های تولیدی، دو بال اقتصاد و بسترساز اقتصاد مقاومتی در کشور 
هستند و امیدواریم سیستم بانکی، با همراهی بیشــتر در این زمینه و با حمایت 
از تولیدکنندگان و صنعتگران، نقش موثری در رشــد و شکوفایی اقتصاد کشور 
ایفا نماید. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد خاطرنشــان کرد: در راستای تحقق شعار 
ســال ۹5 و تاکیدات مســتمر مقام معظم رهبری، مسئولیت ســنگینی متوجه 
شــبکه بانکی کشــور بوده؛ چرا که دســتیابی به اقتصاد مقاوم و درون زا، برای 
کشــور از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است و سیســتم بانکی کشور به عنوان 
مهم ترین ابــزار اقتصادی و پولی، باید نقش اساســی و بی بدیلــی را ایفا نماید. 
وی با بیان اینکه اجرای بانکداری اســالمی ارتباط مســتقیمی با اهداف اقتصاد 
مقاومتی دارد، تصریح کرد: چنانچه شبکه بانکی کشــور در سیاست گذاری ها، 
طرح ریزی ها و توزیع منابع خود در راستای اهداف اقتصادی نظام حرکت کند، 
می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی باشد. وی به تشــریح اقدامات مجموعه مهر 
در حوزه اجرا و اســتقرار بانکداری بــدون ربا پرداخت و ابراز داشــت: این بانک 
 طی سال های گذشــته با پرداخت مابه التفاوت ســود قطعی و علی الحساب به 
سپرده گذاران، بازبینی آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تطبیق آن با قوانین شرع 
مقدس، برگزاری دوره های آموزشی احکام فقهی بانکداری بدون ربا برای تمامی 
کارکنان و اســتفاده از رهنمودهای علما و صاحب نظران ایــن عرصه، گام های 

بزرگی در پیاده سازی بانکداری بدون ربا برداشته است.
 ایمانــی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا مشــارکت تمامــی

دست اندرکاران حوزه تولید، صنعت و اقتصاد، شاهد اجرایی شدن محورهای 
بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی و به تبع آن خودکفایی، توسعه و شکوفایی 

روزافزون اقتصاد کشور باشیم.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد خبر داد:

ايجاد 180هزار شغل، با تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی بانک مهر اقتصاد

بانکداری درحاشیه

هر طور می خواهید، مصرف کنید؛

تا انتخابات ۹۶
برق گران نمی شود!

نســیم آنالین: از مهم ترین اقداماتی که برای احیای صنعت برق و اصالح الگوی 
مصرف آن، در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی 
اســت. تعرفه های فعلی برق به صورت پلکانی اســت؛ اما نکته مهم این است که 
به تمام پلکان ها، یارانه پنهان تعلق می گیــرد و بازدارندگی زیادی برای رعایت 
الگوی مصرف برق در شیوه فعلی تعرفه گذاری وجود ندارد. در روش تعرفه گذاری 
پلکانی-افزایشی، هزینه مصرف، متناسب با میزان افزایش آن باال می رود و در این 
صورت، مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی شود و مشترکین پرمصرف به 
جای عموم مشــترکین در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند. در همین رابطه، 
دولت تدبیر و امید از  ســال ۹3  تاکنون 2 مرتبه تعرفه های برق را بدون توجه به 
روش های مرسوم و هوشمندانه در دنیا افزایش داده و تمام پله های مصرف، با یک 
درصد یکسان افزایش  یافته است؛ این در حالی است که منطقی  بود مشترکینی 
که الگوی مصرف برق را رعایت نمی کنند، هزینه ای بیشتر از مشترکینی پرداخت  
نمایند که الگوی مصرف برق را رعایت می کنند. اخیرا نیز  در آستانه ورود به نیمه 
دوم سال ۹5، مصوبه جدید دولت درخصوص تعدیل نرخ برق، در حال گذراندن 
مراحل نهایی است و شنیده ها حاکی از این است که ســومین دوره تعدیل نرخ 
برق در دولت یازدهم نیز به میزان حدود 20درصد در تمامی پلکان های مصرفی 
خواهد بود. این اقدام عجیب دولت بدین معنی اســت که هر مشترکی که میزان 
مصرف برق باالتری داشته باشد، از یارانه پنهان برق بیشتری برخوردار خواهد شد 

که این، خالف عدالت است.
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قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

تصرف به اراضی جنگلی 
در کشور زیاد است

تحویل شاه بوف زخمی، به اداره 
حفاظت محیط زیست سمیرم

پیشنهاد  سردبیر:
تصرف به اراضی جنگلی در کشور زیاد است

قاب روز

دانستنی

 )Gazella subgutturosa :غزال ایرانــی )نام علمــی
نوعی آهــوی بومــی در آســیای میانه و جنــوب غربی 
آسیاست؛ گونه ای از تیره گاویان و راسته جفت سم سانان 
با بــدن قهوه ای روشــن کــه به ســمت شــکم تیره تر 
 می شــود و نواحی زیرین بدنش ســفید و دم آن ســیاه 
اســت. این حیوان در صحرای گبی، بلوچستان پاکستان، 
جنوب شــرق ترکیه، شــمال آذربایجــان و بخش هایی 
از ایران، عراق و افغانســتان زندگی می کنــد. زیر گردن 

جنس نر ایــن حیوان در فصــل جفتگیری بــاد کرده و 
برآمدگی مشخصی پیدا می کند و به همین دلیل به آهوی 
»گواتردار« نیز معروف شده است. غزال ایرانی مثل دیگر 
آهوها ســرعت باالیی دارد؛ اما برخــاف غزال های دیگر 
بدون جهش می دود. به طور تاریخی، مهم ترین دشــمن 
طبیعی ایــن جانور یوزپلنــگ بوده که اکنــون فقط در 

بخش هایی از ایران باقی مانده است.
غزال ها اندام نســبتا کوچکی دارند. بلندی بیشتر آنها تا 
شانه، میان ۶۱ تا ۱۱۰ سانتی متر )۲ تا 3/5 پا( و رنگ آنها 

قهوه ای مایل به زرد است.
غزال ایرانی در کنار جبیر، یکــی از دو گونه آهو )یا غزال( 
اســت که در ایران زندگی می کند )آهوی کوهی تنها در 
جزیره فارور حضور دارد(. تفاوت اصلــی آهو با جبیر این 
اســت که جنس ماده آهو شــاخ ندارد؛ اما در جبیر، هر 
دو جنس شــاخ دارند؛ همچنین جبیر کمی کوچک تر و 
الغرتر است و زیســتگاه های خشک و بیابانی تر را انتخاب 

می کند.

کفتار به هریک از جانوران عضو خانواده کفتاران گفته می شــود. 
تنها چهار گونه کفتار وجود دارد که از گوشــتخواران خشکی زی 
و بومی آفریقا و آسیاســت. هر چند شــکل این حیوان شــبیه 
سگ هاســت، اما کفتارها در زیرمجموعه گربه ســانان از راسته 
گوشت خواران قرار می گیرند. کفتارهای خالدار به شکل گروهی 
زندگی می کنند و از الشخورهای حرفه ای هســتند. کفتارها از 
باقی مانده الشــه مردارهایی تغذیه می کنند که توسط حیوانات 
دیگر شکار شده اند. آنها به طور عادی در طول شب فعالیت و در 

طول روز در النه هایشان استراحت می کنند.
به استثنای گونه کفتار راه راه که زیســتگاهش قاره های آسیا و 
آفریقاست، ســه گونه دیگر یعنی کفتار خال دار، کفتار قهوه ای 
و کفتار گرگ خاکی، فقــط در جنوب صحــرای آفریقا زندگی 
می کنند. به اســتثنای کفتارهای بومی جنوب و مشرق آفریقا، 
همه گونه های کفتار، الشخور و شکارچی هســتند. این حیوان 
در مقایســه با جثه کوچکش، از آرواره هایی بسیار قوی برخوردار 
بوده و سیســتم هضم آن بسیار قوی است. سیســتم هضم این 
حیوان دارای مایعات اسیدی مختلفی است که به آن، این امکان 
را می دهد که تمام شــکار خود )از جمله پوســت، دندان، شاخ، 
استخوان ها و حتی سم ها( را بخورد و هضم کند. با توجه به اینکه 
این حیوان الشه مردار می خورد، سیستم گوارشش با باکتری ها 
بسیار سازگار است. خنده کفتار برای ســال ها معمایی رمزآلود 
بوده است و بسیاری از آثار کاسیک، از این خنده های ترسناک، 
به عنوان سمبل جادو و شیطان استفاده کرده اند. قهقهه و خنده 
کفتارها، نوعی ارتباط صوتی میان آنهاســت و پیام های مهمی از 

این طریق میان کفتارها رد و بدل می شود.

کفتارغزال ایرانی

یک کارشــناس حیات وحش معتقد است: زیستگاه یوزها 
با جاده کشی و آســفالت تهدید می شود. احداث بی رویه 
جاده بــدون توجه به ســامت اکوسیســتم، اصلی ترین 

تهدید برای زیستگاه های آنهاست.
»پرهام دیباج«، کارشــناس حیات وحش و تنوع زیستی، 
در مورد علت نامگذاری روز یوزپلنــگ در برنامه رادیویی 
ســیاره آبی گفت: در تاریخ و فرهنگ ما، بارها به یوزداری 
 و یوزبانی اشــاره شــده اســت. در گذشــته ایرانی ها و 
هندی ها، یوزهــا را به صــورت اهلی و برای شــکار آهو 
اســتفاده می کردند و درقبال خدمت یوز به انسان، جگر 

آهوی شکار شده را به آن حیوان می دادند.

کارشناس حیات وحش در ادامه گفت: در سال های بعدی 
 در خیلی از مناطق دشــتی و بیابانی آســیا، یوزپلنگ ها 
به طــور پراکنده حضور داشــتند و با آمدن ســاح های 
شکاری و موتور سیکلت ها، به مرور منقرض شدند و تنها 
زیســتگاه امن آنها، مناطق کویری مرکزی کشور ما شد. 
به همین دلیل در ســال های اخیر، به جای یوز آسیایی، 

یوزپلنگ ایرانی نامیده می شود.
بــه گفتــه وی، ســال پیــش در منطقــه بافــق، اتفاق 
ناخوشایندی افتاد: یوزپلنگ مادر با دو توله خود به دلیل 
گرما به یکی از باغ های شــهر پناه آورده بودند. متاسفانه 
مردم آن منطقه با ضرب و شــتم باعث از بین رفتن یکی 

از توله ها شــدند و یوز مادر هم فرار کرد. بعد از این اتفاق 
طرفداران محیط زیســت تاش کردند تا این روز را به نام 

یوزپلنگ نامگذاری کنند.
وی در مورد تعداد یوزپلنگ هــای موجود در ایران و نحوه 
زیســت آنها، با بیان اینکه ایران یکی از کشورهایی است 
که نســل یوزپلنگ را زنده نگه داشته است، گفت: در حال 
حاضر در بیابان های کشورمان 5۰ قاده یوزپلنگ داریم.  
یوزپلنگ مجددا محبوبیت خود را در فرهنگ ما به دست 
آورده است و مردم مطلع شــده اند که یوزپلنگ، حیوانی 

نیست که بخواهد به انسان حمله کند.
وی افزود: زیستگاه  یوزها، با جاده کشی و آسفالت تهدید 

می شــود. احداث بی رویه جاده بدون توجه به ســامت 
اکوسیســتم، اصلی ترین تهدیــد برای زیســتگاه های 

آنهاست.

ایران یکی از کشورهایی است که نسل یوزپلنگ را زنده نگه داشته است

دریچه

قائم مقام ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اراضی 
جنگلی در اروپا، خصوصی و در ایران ملی است؛ به همین دلیل تصرف 

به اراضی جنگلی در ایران زیاد است.
ناصر مقدســی، در نخســتین همایش ملی منابع طبیعی و توســعه 
پایدار زاگرس مرکزی در دانشــگاه شــهرکرد، اظهار کرد: 8۰درصد 
تهدیدهای منابع طبیعی، مربوط به کشــاورزی و دامداری و شیات 
اســت؛ اما اینها به عنوان زنجیره به شــمار می روند. وی دانشگاهیان 
را موظف به حفاظت منابع طبیعی و امنیت زنجیره غذایی در ســطح 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی دانســت و گفت: الزم اســت خألهای 
آسیب شناســی به محیط زیســت، شناسایی شــوند. مقدسی افزود: 
فعالیت های متعددی در ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری انجام 
شده است و دانشــگاه شــهرکرد نیز برای توســعه پایدار در زاگرس 
مرکزی، ایــن پتانســیل را دارد. وی گفت: اراضی جنگلــی در اروپا، 
خصوصی و در ایران ملی اســت؛ بــه همین دلیل تصــرف به اراضی 
جنگلی در ایران زیاد اســت. قائم مقام ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: یک سیستم، متاثر از عوامل مخرب 
درونی و بیرونی است؛ ولی با تدوین سند پایش و آمایش توسعه پایدار، 

می توان مدیریتی برای حفاظت اراضی جنگلی داشت.

دوستداران محیط زیســت، یک شــاه بوف زخمی را به اداره حفاظت 
 محیط زیســت شهرســتان ســمیرم تحویل دادنــد. رییــس اداره 
محیط زیســت ســمیرم گفت: دوجوان دوســتدار محیط زیست در 
شهرستان سمیرم، یک پرنده شــاه بوف را که در حاشیه جاده ونک به 
ســمیرم زخمی شــده بود، به ماموران این اداره تحویل دادند. پژمان 
خاکســار افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
ســمیرم، با بررســی وضع جســمی، این پرنده را برای بهبودی کامل، 
 به اداره کل حفاظت محیط زیســت اصفهان منتقل کردند. شــاه بوف

)Bubo bubo( پرنده ای از خانواده جغدهاست که بزرگ ترین نوع آن 
در حدود ۶۶ تا 7۰ سانتیمتر طول دارد.

جغدها در سراسر مناطق معتدل، استوایی و شــبه قطبی دنیا زندگی 
می کنند. شــاه بوف ها همانند دیگــر جغدها، با تغذیه از حشــره ها، 
 جوندگان و دیگر حیواناتــی که در صورت زیاد بــودن، به آفت تبدیل

می شوند، جمعیت آنها را در طبیعت کنترل می کنند.

ویژهیادداشت

اخبار

رییس ســازمان حفظ نباتات کشــور، از بحرانی شــدن حمله ملخ 
 آسیایی به تاالب هامون خبر داد و گفت: کنترل این آفت، به همکاری 

دستگاه های استانی و مدیریت بحران نیاز دارد.
محمد علی باغســتانی میبدی، درباره حمله ملخ آســیایی به تاالب 
هامون افزود: در نخســتین گزارش از مرکز خدمات »قر قری« استان 
سیستان و بلوچســتان اعام شد حجم گســترده ای از ملخ آسیایی، 
از افغانســتان به ایران وارد شده اســت. به گفته وی، تاکنون با ورود 
چنین ملخی به کشور رو به رو نشده بودیم. وی افزود: این نوع ملخ، به 
دلیل خشکسالی های پی در پی افغانستان و وضعیت پوشش گیاهی 
مناســب در هامون، برای نخســتین بار به ایران وارد شده است. این 
مســئول گفت: کارشناســان در برآوردهای اولیه خود اعام کردند 
8۰۰ تا یک هزار هکتار از منطقه، به این آفت آلوده شــده اســت. وی 
ادامه داد: با اعزام کارشناسان مبارزه با آفت ملخ به شهرستان هامون، 
روشــن شــد بیش از چهار تا پنج هزار هکتار از زمین های منطقه، به 
این آفت آلوده شده است؛ به طوری که ۱5 تا ۲۰ ملخ در هر مترمربع 
به چشــم می خورد. رییس سازمان حفظ نباتات کشــور تاکید کرد: 
»کنترل آفت ملخ آســیایی به اختصاص اعتبار و همکاری فرمانداری 

و مرکز مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان نیازمند است.«
باغستانی میبدی اضافه کرد: ســموم مورد نیاز، از استان های کشور 
و سیستان و بلوچســتان تامین شــده و در حال ارســال به منطقه 
اســت. وی گفت: عملیات مبارزه با این آفت، از امروز آغاز می شــود 
تا بتوان این آفت را پیش از آنکه به مزارع کشــاورزی وارد شــود، در 
مراتع کنترل کنیــم. رییس ســازمان حفظ نباتات کشــور، چنین 
پیش بینی کرد کــه در برآورد اولیــه، پنج هزار هکتار زیر پوشــش 
طرح مبارزه بــا این آفت قرار گیرد؛ اما ممکن اســت ســطح مبارزه 
با آفت بــه ۱3 هزار هکتار نیز برســد. ســالیانه ۱۰۰ تــا ۲5۰ هزار 
هکتار زیر پوشــش عملیات مبارزه با ملخ قرار می گیرد که امســال 
تاکنــون در 8۰ تا 9۰ هــزار هکتار، عملیــات مبارزه انجــام گرفته 
 اســت. ملخ بالدار مهاجر آســیایی- آفریقایی، از خانــواده ملخ های

 جهنده صدادار است که در گروه های بزرگ زندگی می کند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

در مناطق حفاظت شده،
 ویال ساخته اند

رییس سازمان حفظ نباتات اعالم کرد:

بحرانی شدن حمله ملخ آسیایی
 به تاالب هامون

علی ســاجقه در نخســتین همایش ملی منابع طبیعی 
و توســعه پایدار در زاگرس مرکزی افــزود: تغییر الگوی 
 بارش و کاهش بارندگی که منجر به عدم تولید روان آب ها

می شود و همچنین کاهش ریزش برف از ۲5 به ۱۰درصد، 
از مهم ترین دالیل کاهش روان آب ها در کشور است.

به گفته وی، هم اکنون ایران، یکی از کشــورهای پرمصرف 
آب در بخش هــای مختلف جهان اســت؛ بــه طوری که 

9۲/4درصد آب کشور، به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
وی به کسری منفی 5 میلیارد مترمکعبی مخازن آب های 
زیرزمینی کشــور، به عنوان یک تهدید اشاره کرد و گفت: 

هم اکنون رودخانه های کشور، وضعیت مناسبی ندارند.
ســاجقه افزود: در ســال زراعی جاری، بارش های کشور 
فوق العاده بوده؛ اما به دلیل مدیریت نامناســب، بارش ها 

خوب ذخیره سازی نشد.
 به گفتــه وی، ایــران با مصــرف بیــش از 85درصد آب،

هم اکنون در مرز بحران قرار گرفتــه؛ به طوری که یکی از 
بزرگ ترین مصرف کنندگان آب جهان عنوان می شود.

وی اظهار کرد: هم اکنون در دنیا 3۰درصد آب را به منظور 
حقابه و احترام به طبیعت رها مــی کنند که این میزان در 

کشور ما ۱۰درصد است.
 وی اظهــار کــرد: کشــور مــا در کیفیــت آب، رتبــه
 ســی ام، در بخش میانگین بارش، رتبه 84 و در سرانه آب

تجزیه شونده نیز رتبه 3۱ دنیا را دارد.
ساجقه افزود: مصرف بیش از اندازه آب و پرداخت نکردن 
حقابه، یکی از مهم ترین مشــکات حــوزه منابع طبیعی 
 و محیط زیســت اســت که باعث ورود خســارت هایی به

تاالب های کشور شده است.
وی گفت: در بحث تاالب های کشور، خسارتی که مستقیم 
و غیرمستقیم ناشــی از خشک شــدن تاالب های کشور 

است، بیش از ۱۶میلیارد دالر برآورد می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال وبختیاری 
 نیز با اشــاره به بحث توســعه پایــدار به عنــوان یکی از

بحث های کلیدی و چالشی کشــور گفت: توسعه پایدار به 
عنوان مدیریت مطالبات جامع، برای جوامع، بدون آسیب 

است.

شــهرام احمدی افزود: طرح حفاظت تنوع زیستی زاگرس 
مرکزی، هم اکنون در مســاحتی با بیش از ســه میلیون و 
۱۰۰هزار هکتار، در کشــور درحال اجراست که کل استان 
چهارمحال وبختیاری، با یک میلیون و ۶33هزار هکتار، در 

این طرح واقع شده است.
وی گفت: چهارمحال وبختیاری با یک میلیون و ۶33هزار 
هکتار، یک درصد خاک ایران را تشــکیل مــی دهد که با 
این مساحت کم، تامین کننده بخش عمده آب مرکز ایران 

است. 
احمدی به تنوع زیست محیطی و اکوسیستمی این استان 
اشــاره کرد و گفت: تاکنــون یکهــزار و 4۰۰گونه گیاهی 
و ۲94گونه جانوری در استان شناسایی شــده که با رتبه 
۲8/3گونه بومی در میلیون هکتــار، باالترین درصد گونه 
بومی در هکتار کشــور را داراســت. وی خشکسالی های 
اخیر، عدم بهره برداری هــای پایدار از منابع آب اســتان 
و عدم رعایت حقابه های زیســت محیطی در اســتان را از 
مهم ترین تهدیدهای حوزه محیط زیست و منابع طبیعی 

استان عنوان کرد.
مدیــرکل حفاظــت 
زیســت  محیــط 

وبختیاری،  چهارمحــال 
۱7درصــدی  کاهــش 

بارندگــی در اســتان و تغییــر 
الگوی بــارش را از دیگــر عوامل 

تهدید محیط زیســت عنــوان کرد 
و گفت: از مجموع ۱۱ دشــت اســتان 
چهارمحال وبختیــاری به عنــوان انبار 

 آب کشور، هشــت دشــت، ممنوعه و بحرانی 
شده است.

کاهش  وی 
34درصدی 

بارش برف و همچنین 
مانــدگاری  کاهش 

روز   8۰ از  بــرف 
تــا   45 بــه 

 ۶۰ روز را از مهم تریــن دالیل کاهش منابــع آبی و مرگ 
آبخوان های استان دانست.

احمدی اظهار کرد: زوال اکوسیســتم، از بحث های دیگر 
اســت که توســعه پایدار را تهدید می کند؛ به گونه ای که 
در اســتان ۲۰۰هزار هکتار مرتع و 7۰هزار هکتار جنگل، 

درگیر این معضل هستند.
 وی به تبدیل شــدن دشــت های اســتان به کانون های 
 ریزگرد اشاره کرد و گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون، 

3۲ روز هوای استان ناسالم بوده است.
احمدی یکی دیگر از مشــکات محیط زیســت استان را 
بحث عدم مدیریت پساب و پسماند در حوزه زاگرس عنوان 
 کرد و گفت: چهارمحــال وبختیاری، یکی از اســتان های

تامین کننده آب کشــور اســت که در حوزه پســماندها و 
پساب های بحث مدیریت، بسیار ضعیف است.

وی وابســتگی شــدید معیشــت مردم به منابع طبیعی 
را از دیگر تهدیدهای محیط زیســت عنــوان کرد و گفت: 
 چرای بیش از پنج برابــری دام در مراتع ملی، قطع جنگل،

زغال گیری، کاشــت زیرآشــکوب جنگل و تبدیل اراضی 
ملی به کشــاورزی و شــیات های غیرمجاز، شکار و صید 
غیرمجاز و فراوانی اســلحه در بین جوامــع محلی، از دیگر 

عوامل تهدید است.
احمدی، آمایش ســرزمین را یکی از راه های برون رفت از 
معضات در اســتان و بخش زاگرس مرکزی عنوان کرد و 
گفت: ارزش گذاری نامناســب برای منابع طبیعی، از دیگر 

معضات این بخش است.
نخســتین همایــش ملــی منابــع طبیعــی و توســعه 
پایــدار، بــه همــت دانشــکده منابــع طبیعــی و علوم 
زمیــن دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان نهــاد آموزش 
عالــی منابع طبیعــی در قلــب زاگــرس، بــا همکاری 
طرح ملــی حفاظت تنــوع زیســتی زاگــرس مرکزی و 
 انجمــن جنگلبانی ایــران به مــدت ۲ روز در شــهرکرد 

برگزار می شود.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور گفت: برخی مناطق 
حفاظت شــده را به عده ای داده اند و آنها هم ویا ســاخته اند و عمده 

کارهای ما در مناطق حفاظت شده، اطراف تاالب انزلی است.
معصومه ابتکار در ســفر اخیرش به گیان درخصوص اقدامات ویژه در 
برابر دریاخواری، ساحل خواری یا زمین خواری گفت: گروه های خاص، 
از تقویت قوانین محیط زیست ناراضی هســتند و بهره نمی برند؛ برای 
مثال در همین موضــوع بهره برداری از جنگل، از ما راضی نیســتند یا 
در بحث شــکار که تقریبا دو سال است مانع آن شــده ایم، از دست ما 

دلخورند.
 وی افــزود: در مــوارد دیگر ماننــد زمین خــواری یا دریــا خواری،

دیده ایم که برخی از مناطق حفاظت شده را به عده ای داده اند و آنها هم 
ویا ساخته اند. ما در این مدت کشمکش های زیادی داشتیم و با نهادها 
و افراد خاص درگیر شدیم که البته وظیفه محیط زیست همین است؛ 

اما همین کارها باعث دلخوری می شود.
ابتــکار تصریح کرد: عمده کارهــای ما در مناطق حفاظت شــده بوده 
است؛ از اطراف تاالب انزلی تا میانکاله که زمین های بسیار ارزشمندی 

هستند. هرکجا زمین خواری شده، ما برخورد کرده ایم.

رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست کشور، از کاهش 40درصدی روان آب ها در چند سال 
اخیر خبر داد و گفت: این کاهش، تهدیدی برای محیط زیست کشوراست.

خبر

سخنگوی فراکســیون محیط زیست و توسعه پایدار 
 مجلس دهم، بــا بیان اینکــه برخــی از گونه های 
حیات وحــش در معرض خطر انقــراض جدی قرار 
دارند، گفــت: برای جلوگیری از انقــراض گونه های 
 نادر جانــوری، باید ایــن گونه ها در زیســتگاه های 

حفاظت شده مورد حفاظت شدید قرار گیرند.
ســیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در 
مجلس شورای اســامی، درباره نگرانی ها از کاهش 
آمار یوزهــای ایرانی و خطر انقراض ایــن گونه نادر، 
اظهار کرد: برای اعام آمار دقیق یوزهای موجود در 
کشور، باید مطالعات جامعی در سراسر کشور صورت 

گیرد.
وی با بیــان اینکه برخی از گونه هــای حیات وحش 
در معرض خطر انقراض جدی قــرار دارند، افزود: با 
همکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت و مردم، 
می توان مشــابه نســل گونه های در حال انقراض را 
از کشورهایی که آب و هوای مشــابه ایران دارند، به 
کشــور وارد کرده و در راســتای جلوگیری از تهدید 

نسل گونه های در حال انقراض بکوشیم.
این نماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم گفت: 
برخــاف تاش های صورت گرفته از ســوی تمامی 
کشورهای دنیا در جهت حمایت از گونه های در حال 
انقراض، عوامل مختلف، نسل برخی از حیات وحش 

دنیا را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
دلخوش تصریح کــرد: البته در این راســتا، حمایت 
مردم و دستگاه های ذی ربط کشور از حیات وحش، 
مخصوصــا گونه های در حــال انقراض، نســبت به 
گذشته بیشتر شده؛ به گونه ای که در مقابل افرادی 
که به محیط زیست کشــور تعدی و تجاوز می کنند، 
با قاطعیــت می ایســتند؛ بنابراین ایــن هماهنگی 
نشانه این است که هم دســتگاه های ذی ربط و هم 
مردم، به خوبی ارزش محیط زیست و حیات وحش 
کشور را درک کرده اند. نماینده مردم صومعه سرا در 
مجلس دهم، عواملی ماننــد تغییر نوع آب و هوا، نوع 
تغذیه، آسیب برخی افراد ناآگاه به گونه های درحال 
انقراض و عدم توجه دستگاه های ذی ربط را در زمان 
مناســب برای حمایت از این گونه های ارزشمند، در 
تهدید نسل گونه های نادر و در معرض انقراض کشور 

دخیل دانست.

خطر انقراض، برخی
 از گونه های حیات وحش را 

تهدید می کند

رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست کشور:

کاهش 40درصدی روان آب ها
 تهدیدی برای محیط زیست است
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ابالغ وقت رسیدگی
6/3 در خصوص پرونده کالســه 240/95 ش 42خواهان جعفر علی شــفیعی 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ هفــت میلیــون ریال وجــه دو فقره چک 
926357/60 و 46-926358 به طرفیت محمد رضا نایب الصدریان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/8/9 ساعت 16/30 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 15822 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 132 کلمه، 2 کادر(  
مزایده 

6/93 در اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کالســه 940335 
خواهان مسعود پاکدل با وکالت خانم فریناز دهقانی ناژوانی علیه محمود، بتول، 
عفت و زهرا شهرتین پاکدل به نشانی اصفهان خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه 
مسجد ذوالفقار پالک 5 در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص فروش پالک 
ثبتی 8112 بخش 3 اصفهان در تاریخ 1395/06/28 ساعت 9 الی 10 صبح در 
اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای 
احکام حقوقــی طبقه چهارم برگــزار نماید، طالبان خریــد میتوانند 5 روز قبل 
از مزایده از ملک بازدید و با واریز ده درصد از مبلغ کارشناســی به حســاب 
سپرده دادگستری اصفهان به شــماره 2171290210008 و به همراه داشتن 
فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند 
که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند. مورد مزایده یک باب منزل 
مســکونی قدیمی به آدرس اصفهان خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه مسجد 
ذوالفقار کدپستی 81479-15363 می باشــد که حسب رونوشت سند ابرازی 
ملک فوق یک باب خانه با پالک ثبتــی 8112 واقع در کوچــه ذوالفقار ناحیه 3 
اصفهان با حق سرطاق به دیوار مدرسه با شماره 8119 و فاقد ابعاد و مساحت 
می باشد و مطابق با حدود و مشخصات سند مالکیت، ملک فوق جنوبًا به دیوار 
اشتراکی با خانه نمره 8113 از سوی شهرداری منطقه 3، پالک فوق به صورت 
مسکونی قدیمی و در منطقه مســکونی در محدوده بازار و اماکن تاریخی قرار 
دارد. شمااًل در گذر 6 متری، 3 متر از محور عقب نشینی، پنج شمال شرقی 2 * 
2 و غربًا 4 متری 2 متر از محور عقب نشینی رعایت گردد و با توجه به گزارش 
کارشناس نقشــه برداری منتخب آن دادگاه محترم مســاحت عرصه موجود 
ملک برابر با 199/40 متر مربع که با در نظر گرفتن مساحت فضای معبر غربی 
به میزان 28/61 متر مربع به مســاحت موجود می باشد به همراه فضای معبر 
غربی برابر با 228/01 متر مربع می باشد که پس از اعمال عقب نشینی بر طبق 
نامه شهرداری مســاحت باقیمانده عرصه جنوبی با 156/59 متر مربع توسط 
کارشناس نقشه بردار اعالم گردیده است، اعیانی احداثی به صورت فرسوده 
و در دو طبقه با مدت بالغ بر 40 ســال دارای دیوار گلی، سقف چوبی، دربهای 
داخلی از جنس چوب و رنگ مستعمل می باشد. ملک دارای انشعابات آب، برق 
و گاز می باشــد که با توجه به جمیع جهات از جمله قدمت، موقعیت، مســاحت 
عرصه و اعیان، مســاحت باقیمانده، قیمت منطقه ای، نوع سازه، دسترسی به 
شبکه شوارع، معابر، ارزش انشعابات منصوبه و عوامل موثر من جمله عرضه 
و تقاضا و بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال به قیمت پایه ششدانگ ملک فوق 
5/780/000/000 ریال برآورد می گردد. م الف: 16614 اجرای احکام شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 446 کلمه، 5 کادر(  
حذف بهای ثمنیه اعیانی

6/194  شماره صادره: 1395/43/267839 بر اساس تقاضای نادعلی جعفریان 
صدیق فرزند اسماعیل و عصمت چراغی افارانی فرزند قدمعلی مبنی بر حذف 

عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از تمامت ششدانگ پالک 16/3303 مورد ثبت 
صفحه 210 و 262 دفتر 425 و 697 امــالک واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق گواهی دفتر امالک، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم ها خدیجه جعفریان 
صدیق و فاطمه خدادادی همسران مرحوم اسماعیل جعفریان صدیق می باشند 
در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی 
دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ سی و پنج میلیون ریال تعیین نموده که 
متقاضی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شــماره 9510428376886965 
مورخ 95/06/08 به صندوق سپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته ازن شانی 
مالکین بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور 
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان واقع در دروازه دولت ) میدان 
امام حســین علیه السالم( کوچه سرلت اداره ثبت اســناد و امالک منطقه غرب 
اصفهان مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی 
را به این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به 
استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سند فوق الذکر حذف خواهد شد  م الف: 17344 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ) 245 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

6/193 شــماره صادره: 1395/43/226191 نظر به اینکه وراث مرحوم محمد 
باقر جعفر پیشــه که  عبارتند از رویا و شهال و حمیدرضا و مهدی همگی جعفر 
پیشــه و عزت مجلســی و عباس و کبری و توران و مرجان و مریم و مهری و 
شهین و مهین و پری و محمد کاظم همگی جعفر پیشه با تسلیم دو برگ استشهاد 
شهود شماره 53691 مورخ 1394/07/20 دفترخانه 36 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت 4 سهم مشاع از 6 سهم ششــدانگ پالک شماره 234 فرعی 
از 9 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 5594 مورد ثبت در 
صفحه 74 دفتر جلد 44 امالک تحت شــماره چاپی – صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند انتقال شماره 43637-1325/2/21 دفترخانه 6 اصفهان به وی 
انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 17345 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 266 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/179 شماره صادره : 1395/43/265908 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 37/336 مجزی شــده از پالک 37/43 در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
نام محمد علی نصر اصفهانی فرزند باقر در جریان ثبت است 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 شنبه مورخ 
95/07/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: شنبه 1395/06/13 م الف: 17194 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 154 کلمه، 2 کادر(  

تحدید حدود اختصاصی
6/151 شماره صادره : 1395/43/267060 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 12/10316 مجزی شــده از 102/2 فرعی از 12 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام لیال جهانبخش فرزند عبداله در جریان ثبت اســت و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 95/07/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور 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: شنبه 1395/06/13 م الف: 16961 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان) 156 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/177 شماره صادره : 1395/43/266917 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 31/9556 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام جعفر جاللی عاشق آبادی 
فرزند حسین مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/07/05 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/06/13 م الف: 17189 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان) 150 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/150 شماره صادره : 1395/43/266924 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 3570 فرعی از 40/122  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام وحید موقن 
فرزند عنایت ا... مفروز و 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 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/07/05 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 

انتشار: 1395/06/13 
م الف: 16958 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 152 کلمه، 2 

کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/136 شماره صادره : 1395/43/266721 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 23/241 مجزی شده از 23/120 در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
عباس نصر فرزند عزیزاله و فاطمه نصــر آزادانی فرزند عباس بالمناصفه  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 تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/07/06 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 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: شنبه 1395/06/13 م الف: 16933 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 159 کلمه، 2 کادر(  

مزایده 
5/507 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایی شــماره 930048 ج ح 28 له آقایان محمود، منصور، 
علیرضا، عبدالرضا، محمد، مهــدی و خانم رقیه فامیل همگــی کریمی و خانم 
گوهر سعیدی با وکالت آقای روانشــاد کریمی و علیه آقای احمد کریمی، مبنی 
بر فروش یک دستگاه پژو پارس به مشخصات ذیل الذکر جلسه مزایده ای در 
تاریخ 95/6/27 روز شــنبه ســاعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام 
شــعبه 82 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در ) اصفهان، خیابان نیکبخت، 
200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه 
پارسیان، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم( برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبــل از مزایده به آدرس اصفهان، خیابان جی، خوراســگان، 
ارغوانیه، پارکینگ نیروی انتظامی از مورد مزایده بازدید نمایند و کسانی حق 
شــرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را نقداً همراه داشته 
باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شــروع و برنده فرد یا افرادی می باشند که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد دهند. اوصاف خودرو بر اساس نظریه کارشناس: 
خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 661 ی 31 ایران 13 سفید رنگ، مدل 85، 
وضعیت موتور و اتاق مســتعمل و فاقد بیمه نامه، نیاز به یک دســتگاه باطری 
 وچهــار حلقه الســتیک بــه ارزش 160/000/000 ریال به فروش می رســد.  
م الف: 15840 اجرای احکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 227 

کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

6/195  آقــای مصطفی قائدی دارای شناســنامه شــماره 13598 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2907/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قدیرعلــی قائدی ارجنکی به 
شناسنامه 653 در تاریخ 93/7/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 4 دختر و همسر :1- غالمرضا 
قائدی، ش.ش 96 پسر متوفی 2- محمد قائدی، ش.ش 306 پسر متوفی 3- احمد 
قائدی، ش.ش 1203 پســر متوفی 4- محمود قائدی، ش.ش 1204 پسر متوفی 
5- مصطفی قائدی، ش.ش 13598 پســر متوفی 6- زهرا قائدی، ش.ش 1383 
دختر متوفی 7- نرجس قائــدی، ش.ش 168 دختر متوفــی 8- صدیقه قائدی 
 ارجنکــی، ش.ش 136 دختر متوفی 9- بتول قائــدی، ش.ش 823 دختر متوفی

 10- حنیفه بخشــی ارجنکی، ش.ش 2 همســر متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16524 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/196  خانم حلیمه شریفی دارای شناسنامه شــماره 40 به شرح دادخواست 
به کالســه  2897/95 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رقیه آقا بابائی رنانی به شناسنامه 
7152 در تاریــخ 92/3/20 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پســر و 3 دختر: 1- مهدی شریفی رنانی،
  ش.ش 909 پسر متوفی 2- حبیب اله شــریفی رنانی، ش.ش 699 پسر متوفی

 3- سکینه شریفی، ش.ش 840 ) دختر متوفی( 4- زری شریفی رنانی، ش.ش 
352 دختر متوفی 5- حلیمه شــریفی، ش.ش 40 دختر متوفــی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16525 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(

تهاجم فرهنگی موضوعی اســت که این روزها به اشــکال گوناگون 
کشــورمان را هدف گرفته و در این میان حتی بــه ابزارهای کودکانه 

هم متوسل می شوند.
کشورها و جوامع توســعه یافته به رشد شخصیتی و پرورشی کودکان 
توجه بسیاری را لحاظ می کنند زیرا آینده سازان هر جامعه ای همین 
کودکان امروزی هســتند که در طی زمان رفته رفته رشــد و تکامل 
پیدا کرده و عهده دار مســئولیت هایی متعدد و متنوع در بخش های 

گوناگون اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،ورزشی و...می شوند.
دراین میان هر آنچه ضریب رشــد روحی،روانی،رفتــاری و اخالقی 
کودکان تقویت شــود فرآیند پیشرفت،توســعه و بالندگی جامعه با 

سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی طریق خواهد کرد.
  به واقع اســباب بازی ها،تولیــدات تلویزیونی)برنامــه های کودک،

کارتــون ها،انیمیشــن و...(نقــش موثــری در تســهیل ایــن امر 
خطیر)رشد،پرورش و اجتماعی شدن کودک(ایفا می کنند.

به واقع یکی از ابزار های پیگیری اهــداف بلند فرهنگی هر جامعه ای 
در قالب برنامه ها،اسباب بازی ها و سرگرمی های کودکانه نمود پیدا 

می کند.
 در ایــن میــان الگــو بــرداری از جوامــع توســعه یافتــه و البته 
مطابق ســازی آن بــا ارزش ها،فرهنگ و اعتقادات ایرانی، اســالمی 
این مرز بوم از ضروریاتی اســت که می توان با اتــکای به آن و اعمال 

مدیریت صحیح،حصول شکوفایی جامعه را در آینده تضمین کرد.
کدام اســباب بازی ها بــرای کودکان ایرانی مناســب 

هستند؟
صدیقه نوبهار،روان شناس و کارشــناس علوم رفتاری با اشاره به لزوم 
توجه والدین در انتخاب اسباب بازی برای کودکان عنوان کرد:برخی 
به صورت بسیار سطحی،به نقش و کارکرد اســباب بازی می نگرند و 
گمان می کنند تهیه فالن اســباب بازی برای کودکان تنها وسیله ای 

است که از بهانه جویی های کودک جلوگیری می کند.
وی افزود: اما نباید از نظر دور داشــت که کارکرد اسباب بازی فراتر از 
این ذهنیت سطحی اســت و در صورت انتخاب نادرست اسباب بازی 
در نحوه ارتباط کودک با محیط پیرامونــی او و تصویری که از محیط 
پیرامونی در ذهن او نقــش می بندد،عوارض و اثرات ناخوشــایندی 

حاصل می شود.
نوبهارگفت:البته پیامدهای انتخاب های غلط در تهیه اســباب بازی 
برای کودکان در دراز مدت عیان می شــود و اغلب والدین نیز متوجه  

تاثیرات مخرب و منفی اسباب بازی ها در دراز مدت نمی شوند.
این روان شــناس و کارشــناس علوم رفتاری عنوان کرد:آنچه که به 
عنوان یک اصل در انتخاب اسباب بازی برای  کودکان اجتناب ناپذیر 
به نظر می رسد،به پرهیز از تهیه اسباب بازی هایی معطوف می شود 

که عموما با فرهنگ،روش و منش خانواده ایرانی در تضاد است.
وی افزود:کــم نیســتند والدینی کــه در برابر گریه هــای کودکان 
 خود برای تهیه یک اســباب بــازی خاص،کوتاه می آینــد و تمکین 
می کننــد؛ اما نبایــد از نظر دور داشــت کــه با مدیریــت اصولی و 
صحیح،باید به انتخاب اسباب بازی هایی مبادرت ورزید که در رشد و 

پرورش قاعده مند و سازنده کودکان موثر واقع شود.
این کارشناس علوم رفتاری می گوید:شاید باور آن برای برخی دشوار 
باشد اما به واقع بخشی از فاز تهاجم فرهنگی دشمن به واسطه همین 

اسباب بازی ها و شخصیت های کارتونی رقم می خورد.

مردم هوشیار باشند؛ 

ابزار تهاجم فرهنگی به سبک بچه گانه

اگر آلبــوم عکس های تاریخی قــوم و قبایل ایران را 
ورق بزنید، می بینید پوشش ســر همراه همیشگی 
زنان و دختران ما بوده اســت. پوششی که تنها شکل 
و رنگ آن در جای جای ایران تغییر کرد و به شــکل 
شال و روسری های امروز پشت ویترین مغازه ها قرار 

گرفت. 
اما نام این ســرپوش ها در مناطــق مختلف متفاوت 
اســت و با وجود منسوخ شدن پوشــش های محلی 
هنوز در مناطقی از ایران اســتفاده از آن رواج دارد. 
پس بد نیســت حداقل تعدادی از این سر پوش های 

محلی کشورمان را بشناسیم و نام آنها را از یاد نبریم.
چــادر بلوچــی: زنــان بلوچــی از قدیم از 
چادرهایی با همین نام به شــکل تمام قد اســتفاده 
می کردند؛ اما همین چادرها کــه ابتدا برش گردی 
داشت حاال چهار گوش و از جنس حریر است و زنان 
برش مستطیل شکلی آن را از درازا بر سر می اندازند 
و ســر دیگر آن را به طرف شــانه رها می کنند.این 

پوشش سر هنوز هم در میان این زنان مرسوم است.
مینا: روســری زنــان بختیــاری میناســت. 
پارچه هایی حریر با ابعاد بزرگ که حاشــیه های آن 
بــرای دختران بــا پولک های ریــز و بــرای زنان با 
ســکه های طال و نقره تزیین شــده اســت؛ اما این 
ســرپوش ها با قرار دادن لچک به شــکل کاله هایی 

کوچک روی سر زنان بختیاری تکمیل می شود.
یاغلوق: قشــقایی ها هم چارقــدی ظریف با 
حاشیه های ملیله دوزی شده بر سر دارند. آنها چارقد 
را به شکل ســه گوش برش می دهند که ضلع بلندتر 
آن انحنایی به ســمت بیرون دارد و در زمان استفاده 
این انحنا جلوی پیشــانی قرار می گیــرد. البته این 
چارقد با یاغلوق که به شــکل دستمال سر است و به 
صورت مثلث تا شــده و در پشت ســر گره می خورد 

پوشش سر آنها را کامل می کند.
روسری ترکمنی: زنــان ترکمن از چارقدهای 
پشــمی بزرگ با ریشــه های بلند در خارج از خانه و 
روسری نازک تر با اســم یالیق در خانه و عروسی ها 

استفاده می کنند.
لچک: ســرپوش هایی سفید و ســه گوش که 
قســمت جلوی آن نواردوزی می شــود و مخصوص 
خانم های مازندرانی اســت. به عــالوه چارقدهایی 
چهار گوش به رنگ ســفید که به صورت دوال بر سر 
می گذارنــد و دو طــرف آن را در زیر گلو ســنجاق 

می زنند.

از چارقدهای دیروز
 تا روسری های امروز 

یادداشت

هشدار

پیشنهاد سردبیر: 
از چارقدهای دیروز  تا روسری های امروز

خاموش، ســرد و معصومانه فقط نگاه می کننــد، از پله ها باال 
می روند، چند برگه امضا می شــود و حاال نوبت رفتن اســت، 
چشم هایش هنوز دنبال پدر است اما مادر دستش را می گیرد 
و می گوید: »خب دیگه بریم مامان جان! چی دوســت داری 
برات بخرم؛ کجا دوســت داری بریم؟می خــوای بریم پیش 

مامــان بــزرگ؟ منتظرمونه ها. اصال شــهربازی،  
رستوران...«

اما ذهن کودک در آن لحظه فقط در جســت وجوی 
این پاســخ اســت که واقعا مفهوم طالق و جدایی 
چیست. جدایی پدر و مادر چرا باید او را از دیدار هر 

روز یکی از آنها محروم کند؟! 
چرا باید فقط بتواند بــا یکی از آنهــا زندگی کند؛ 
در صورتی کــه جدایی، تصمیم آنها بــوده و نه او... 
چرا، چرا ، چــرا... و انبوه این ســواالت بی جواب در 
ذهن کوچک و پاکــش آن قدر ســنگینی می کند 
که بی هیچ حــرف و انتخابی محکم دســت مادر را 

می گیرد و او را همراهی می کند و...

این تصویری اســت که هر روز در مراســم جدایی بسیاری از 
زوج ها و والدین که فرزندانی هم در کنارشــان هســتند، رخ 
می دهد. بودن فرزندان تصمیم جدایی را ســخت تر می کند 

و شاید ماندن را هم .
آیا واقعا بهتر نیســت تصویری که کودک از خانواده و الگوی 

یک خانواده در ذهن دارد شبیه افرادی نباشد که از جبر زمانه 
ســاعاتی را در کنار هم می گذرانند، هرکس حرف خودش را 
می زند، کار خودش را می کند و در پایان همه چیز به کودک 
تحمیل می شــود؛ پدر می گوید همه خلقیات بد او به مادرش 
 رفته و مادر هم مدعی اســت مانند پدرش یکدنده اســت و
 بد اخالق! و عاقبت هم قطعا مانند او خواهد شد و ...

اینکه تصمیم به جدایی تصمیم درســتی هســت یا 
نه قطعا چیزی نیست که بشــود به آن پاسخ کاملی 
داد. ولی اینکه در هر صورت نوک پیکان آسیب های 
آن بیشــتر از هرچیزی به سوی فرزندان طالق است 

چیزی است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند.
اما شاید یک پرسش مهم در این میان برای بسیاری 
از خانواده ها مسئله باشد؛ بعد از جدایی چگونه باید 
با کودکان رفتار کرد تا کمترین آسیب را ببینند، در 
این خصوص بــا دکتر لیال محمدی، روان شــناس و 
مشاور به گفت وگو نشســتیم که دیدگاه های او را در 

این رابطه می خوانید.

E-MAIL

 کــودکان تعریفــی بــرای طــالق و جدایــی 
والدین خود ندارند و با توجه به اینکه احســاس 
 گنــاه و عــذاب وجدان کــم کم در آنها شــکل 
 می گیرد؛بنابرایــن اغلب دعواها و مشــاجره ها 
و طــالق والدیــن و رفتــن یکــی از آنهــا را به 
خودشــان نســبت می دهند و فکــر می کنند 
آنها باعث شــده اند ایــن وضعیت پیــش بیاید 
و پدر و مادرشــان از هــم جدا شــوند،  بنابر این 
نخســتین »طرح واره هــای تــرس« در آنهــا 
شــکل می گیرد و همچنــان اســترس دارند  و 
احســاس می کنند باید به گونــه ای رفتار کنند 
 که دیگر کســی را از دســت ندهند و تنهایشان

 نگذارد.

والدین قبل از اینکه تصمیم بــه جدایی بگیرند باید به 
نکات مهمی توجه کنند و بداننــد در طالق چند چیز 
برای فرزندشان خیلی مهم است؛ سن او و جنسیتش؛ 
تعریف طالق  در خانواده و اینکه مثال بچه ها چه تعریفی 
از جدایی دارند و مراوده ها و رفتارهای قبلی آنها به چه 
صورت بوده و در آینده قرار اســت بچه ها کجا باشــند؛ 
مثال چند سال پیش یکی از والدین باشد و سپس پیش 

دیگری یا پیش خانواده های هر یک از آنها.
طالق در بخش اجتماعی هم تاثیراتی بر زندگی کودک 
در اجتماع دارد که معموال آســیب آن بــرای دختران 
بیشتر است. زیرا هنگام ازدواج هم با مشکالت بیشتری 
مواجه می شوند. اما پسر بچه ها نیز با توجه به اینکه نزد 

کدام یک از والدین می مانند دچار مشکالتی می شوند .

تاثیر جدایی والدین بر فرزندان؛

تنهای تنهای تنهـا 

بعد از جداییقبل از جدایی

هنگام جدایی باید به زبان ساده و متناسب با سن کودک 
برای او توضیح دهیم که چــرا زندگی خانوادگیمان مانند 
قبل نمی تواند ادامه داشــته باشــد. توضیحــات ما نباید 
طوری باشــد که او را نگران و مضطرب کنــد؛ بلکه حتما 
باید با حضور هر دو والد انجام شــود و هیچ کدام از والدین 

نباید سعی در تخریب چهره مقابل داشته باشد.
پدر و مادر حتما باید به کودک بگویند همیشه او را دوست 
دارند و والد غایب هم همچنان فرزندش را دوست خواهد 
داشت و رفتن او هیچ ربطی به کودک ندارد. مادر یا پدری 

که خانه را ترک کرده حتما باید به طور مرتب به فرزندش 
یادآوری کند که همیشــه از او حمایــت خواهد کرد. به 
هیچ وجه از همســرتان و فامیل او از کودک پرس و جو یا 

بدگویی نکنید .
والدی که خانه را ترک کرده و مسئولیت اصلی نگهداری 
از فرزندش را به همسر سابقش داده نباید مداخله گر باشد 

و بخواهد برای او تصمیمات اساسی بگیرد.
مثال اگر والد حاضــر،  نمی خواهد فرزندش را با مدرســه 
به اردو بفرســتد این حق را دارد، والد غایــب نمی تواند 

واسطه شــود و دخالت کند؛ یعنی والد غایب نباید بدون 
هماهنگی با والــد مراقب، برای کــودک تصمیم مهمی 

بگیرد و با والد مراقب مخالفت یا با او لجبازی کند.
اگر قرار باشد دیدار کودک با والد غایب اینگونه باشد و به 
اختالفات بین آنها دامن بزند درســت مانند آن است که 
کودک مورد آزار قرار گرفته باشــد. زیرا کودک بخشی از 
والد خود را درونی کرده؛ بنابراین وقتی به آن والد درونی 
توهین می شــود یا تحقیر؛ انگار چیــزی در درون کودک 

منفی و نادیده گرفته می شود.

به کودک چه بگوییم
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

استان اصفهان پايلوت اجرای طرح صیانت از خانواده شد

رمان » برده رقصان « نوشــته  پائوالفاکس و ترجمه مصطفی رهبر 
بار دیگر در دست های نوجوانان جای گرفت.

برده رقصان داســتان زندگی نوجوانی اســت که برای نگهداری از 
گوسفندان و زدن نی لبک برای آن ها ربوده می شود. 

 او در طی ســفری دریایی با برده ها و دزدان زیادی آشــنا می شود 
و روایت آن ها را برای مخاطبان تعریف می کند.

 پائوالفاکس نویســنده ای آمریکایی اســت که دو اثر از او در ایران 
به ترجمه رسیده  است.

 نویسنده  رمان های » برده رقصان « و » گربه یک چشم « با انتشار 
آثارش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال ها پیش 

توسط مخاطبان ایرانی شناخته شد. 
 هم اینک نیــز نوجوانــان عالقه مند بــه ادبیــات می توانند رمان 

» برده  رقصان « را که به ویرایش رسیده است، مطالعه کنند. 
این اثر که  در سال 1974 موفق به دریافت مدال نیوبری و در سال 
1978 برنده  جایزه  هانس کریســتین اندرسن شــده است برای 

نخستین بار در سال 1359 در تهران به انتشار رسید. 
انتشــارات کانون هم اینک این کتاب را در قالب طرح » پنجاه سال 

مهر و همگامی با کودکان و نوجوانان « بازنشر کرده است. 
»برده رقصان« برای گروه سنی »د و هـ« )دوره اول و دوم متوسطه( 

در 168 صفحه و با قیمت 5هزار و800 تومان به فروش می رسد.

 تصویربــرداری مجموعــه جدید نمایشــی » نفس شــیرین « 
در شــهرک فرهنگیــان تهــران ادامــه دارد و اکنــون تولیــد 
 این مجموعــه به نیمه رســیده اســت.  تصویربرداری ســریال

» نفس شــیرین « به کارگردانی ســیامک خواجه وند تا چند روز 
دیگر در لوکیشــن شــهرک فرهنگیان به اتمام می رسد و ادامه 
تصویربرداری آن قرار اســت در میدان قزوین و کالنتری شهرک 
مرزداران انجام می شود. بخش قابل توجهی از کار تصویربرداری 
در بیمارستان رسول اکرم ) ص ( انجام شــده و با توجه به اینکه 
 موضوع اصلی این ســریال اهدای عضو اســت، این بیمارســتان 
 از لوکیشــن های اصلی داســتان محســوب می شــود. سریال 

» نفس شیرین « به تهیه کنندگی کیان باباییان با مضمون اهدای 
عضو کودک، داســتانی عاطفــی دارد و افراد زیــادی که در این 
شرایط قرار می گیرند، شــخصیت های این مجموعه تلویزیونی 
را تشــکیل می دهند. این مجموعه کامال در بســتر جامعه می 
 گذرد و به نوعی از آدم هایی می گوید که از افکار گذشــته فاصله 
گرفته اند و راحت تــر تصمیم می گیرند که بــه دیگری زندگی 
ببخشند. » نفس شیرین « هنوز مشــخص نیست از کدام شبکه 
روی آنتن می رود، اما برای پخش در دهــه محرم آماده نمایش 
می شود. مجموعه تلویزیونی » نفس شیرین « به نگارش محمود 

اصالنی در 13 قسمت طراحی شده است.

» نفس شیرين « به نیمه رسید» برده رقصان « بار ديگر خواندنی شد

يادداشت

در شهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان گفت: این استان به عنوان 
نخستین استان در اجرای پایلوت طرح صیانت از خانواده انتخاب شد.

 حجت االســالم حبیب رضا ارزانی اظهار داشــت: در ابتدای امســال 
بر اساس چشم انداز 1404، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی10 حوزه 
 را برای عملکرد خود مشــخص کرده که ســینما، موســیقی، نمایش 

و موسسات فرهنگی و کانون های قرآنی از آن جمله هستند.
 وی افــزود: با نظــر هنرمنــدان و اندیشــمندان هر حــوزه چالش ها 
 و ضعف های آن حوزه را توســط کارشناسان مشــخص و برای رسیدن 
به ســال 1404 برنامه ریزی کردیم و امیدواریم بتوانیم پایان هر سال 

میزان دستیابی به اهداف خود را مشاهده کنیم.
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: افق 1404 
 در شهرستان ها ترسیم نشده و همه شهرســتان ها باید تا پایان امسال 

با توجه به آمایش سرزمینی خود افق 1404 را ترسیم کنند.
وی بیان کرد: یکی از سیاســت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان توزیع فعالیت های فرهنگی در همه شهرستان های استان است 
بنابراین سیاست تجلیل از هنرمندان کل استان در یکی از شهرستان ها 
برگزار می شــود.  ارزانی با اشاره به برگزاری شــورای فرهنگ عمومی، 
تصریح کرد: اســتان اصفهان باالترین میزان برگزاری شورای فرهنگی 

را نسبت به کل استان ها کسب کرده است.
وی افزود: در سال گذشته 11 شورای فرهنگ عمومی در استان برگزار 
کردیم که از 8 وزیر برای حضور در جلســات دعوت کرده و چند جلسه 
 به مبحث خانواده پرداخته شــد. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
 اســتان اصفهان گفت: اصفهان، اســتان اجرای پایلــوت طرح صیانت 
از خانواده است و درصدد هستیم آســیب اجتماعی طالق را با خانواده 

محوری در قالب برنامه های فرهنگی هنری کاهش دهیم.

 مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از برگزاری نمایشــگاه ایثار 
و شــهادت با تکیه بر میراث فرهنگی و صنایع دستی، همزمان با هفته 

دفاع مقدس در مجموعه جهانی میدان امام ) ره ( اصفهان خبر داد.
همزمان با فرارســیدن هفتــه دفاع مقــدس، نشســت کمیته دفاع 
مقدس اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان بــا حضور مدیر کل 
و اعضا برگزار شــد. فریدون اله یاری پس از پایان این نشســت عنوان 
 کرد: امســال برای اولین بار نمایشــگاهی ویژه میراث فرهنگی، ایثار 
و شــهادت در محل میدان امام ) ره ( اصفهان به همت اداره کل میراث 
 فرهنگی و هنرمندان اصفهانــی برگزار خواهد شــد. وی تصریح کرد: 
 در این نمایشــگاه آثار هنرمنــدان هنرهای ســنتی در حــوزه ایثار 
و شهادت، همچنین نمونه هایی از آسیب های وارده به بناهای تاریخی 
توســط نظامیان عراقی در طــی جنگ تحمیلی و همچنین شــهدای 

میراث فرهنگی به مردم و به ویژه گردشگران معرفی می شوند. 
مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین در همین راستا تصریح کرد: 
با توجه به اینکه ایام دفاع مقدس با دور دوم ســفر گردشگران خارجی 
به اصفهان و همچنین ایام برگزاری نشست بین المللی شورای جهانی 
 صنایع دســتی و روز جهانی گردشــگری همراه اســت، تالش داریم 
 تا نمایشــگاهی با ابعادی بین المللی ترتیب داده شــود تــا بینندگان 
به ویژه گردشــگران خارجی با ابعاد مختلف این ایام به عنوان بخشــی 

پرشکوه از تاریخ معاصر ایران آشنا شوند.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد گفت: 
پردیس فرهنگی معنوی شهر مجددا احیا می شود.

ســیدعلی معرک نژاد بــا بیان اینکــه یکی از سیاســت های 
شــهرداری در ســال های اخیر احداث پردیس های فرهنگی 
تفریحی در سطح شهر اســت، افزود: ما به دنبال آن هستیم در 
کنار آن پردیس ها، پردیس فرهنگی معنوی با محوریت خانواده 
را نیز مجددا احیا کنیم. وی با اشــاره به اینکه تخت فوالد، مهد 
عالمان و نخبگان شهر اصفهان اســت و از قدیم االیام به عنوان 
 تفرجگاه معنوی بــرای مردم و بــا کارکرد تربیتی محســوب 
می شــده، اظهار داشــت: احیای این فضا نیاز به ایجاد ساختار 
 کالبدی جدید نــدارد، بلکه با اجــرای ویژه برنامــه ها، تعامل 
 و هماهنگی با نهادهای مختلف و مشــارکت در ســطح شــهر 
می توان این فضا را مجددا احیا کرد. سیدعلی معرک نژاد گفت: 
تخت فوالد عالوه بر فضایی برای ارتقــاء معنویت، محلی برای 
 رفت و آمد هنرمندان و مفاخر ادبی نیز بوده و امروزه اســناد آن 
بر روی ســنگ قبور از قبیــل حجاری ها، اشــعار، خطاطی ها، 

دست نوشته ها، کتیبه ها و... برای ما باقیمانده است.
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد افزود: 
هدف ما ایجاد یک فضای مناســب و جذاب برای تمام اقشــار 
 خانواده اســت تا بتوانند در یک فضای سالم و معنوی از امکانات 

و برنامه های مجموعه بهترین استفاده را ببرند.

مديرکل ارشاد:

استان اصفهان پايلوت اجرای طرح 
صیانت از خانواده شد

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت می گیرد؛

برگزاری نمايشگاه میراث فرهنگی، 
ايثار و شهادت در میدان امام

مدير مجموعه تاريخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد:

 پرديس فرهنگی معنوی شهر 
احیا می شود

نمايش

نمایش » شایعات « به کارگردانی مجید کاشــی فروشان، 19 شهریور 
تا 5 مهرماه در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان روی صحنه می رود.  
» شایعات «، نمایش کالســیک کمدی و اقتباســی از اثری به همین 
نام از نیل سایمون اســت که از 19 شــهریور ماه در مجموعه فرهنگی 
هنری فرشــچیان اجرا می شــود. کارگردان این نمایش مجید کاشی 
 فروشان است، تهیه کنندگی آن را عماد صمصام شریعت بر عهده دارد 
و سعید یار دوستی، رادنوش مقدم، شــهاب غزالی، الهام رضایی، عادل 
یوسفی، هادی مسعودی، عاطفه غالمپور، جواد مدنی و آرام یوسفی نیا 

در این کمدی کالسیک، نقش آفرینی می کنند.
 الزم به ذکر اســت، مراســم افتتاحیه و نشســت خبــری کارگردان 
و نقش آفرینان نمایش شــایعات 18 شــهریور ماه با حضور اســاتید، 
پیشکســوتان و اصحاب رســانه در محل خانه هنرمنــدان برگزار می 
 شود. عالقه مندان می توانند 19 شهریور تا 5 مهرماه، راس ساعت 21، 
در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به تماشای این نمایش بنشینند.

19 شهريور تا 5 مهرماه؛

رد پای » شايعات « را در فرشچیان 
دنبال کنید

کافه سوال

در یکی از اپیزودهای ســریال » چرخ فلک « به نام » هســتی «، 
امیرمحمدزنــد با چهره ای تقریبــا متفاوت در نقــش یک جوان 

جنوب شهری ساده دل ظاهر شد. 
 این نقش عــالوه بر نمایش تصویــری تازه از این بازیگر بخشــی 
 از توانایی هــای او را نمایش می دهد کــه در قالب یک قصه لطیف 

با جزییات زیاد، نمود بیشتری پیدا کرده است.
  امیرمحمد زند در رشــته ســینما تحصیل کرده، یک فیلم بلند 
 به نام » یک آن اشتباه « را ســاخته و بازی در چند فیلم سینمایی 
از جمله » اتوبوس شب «، » تقاطع «، » رخ دیوانه « و سریال هایی 
چون » ســتایش «، » زمین انســان ها «، ســری دوم » عملیات 
 125«، » ما چند نفر «، » هزاران چشــم «، » او یک فرشته بود « 
و » چرخ فلک « را در کارنامه دارد. با این بازیگر جوان که این روزها 

مشغول بازی در سریال » ملکا « است، گفت وگویی داریم.
دوست نداشــتید نقش محمود در سريال » چرخ فلک «، 

بلندتر باشد؟
به نظرم کوتاه نبود؛ اپیزود هستی سه قسمت داشت و چند نقش 
اصلی که یکی از آنها نقش من بود. یک نقش خوب و چالش برانگیز، 
 احســان عبدی پور به عنوان یک کارگردان جوان، اما کاربلد و توانا 
به عالوه قصه جذاب، بازیگران خوب و مواردی از این دســت باعث 

شد که بازی در این نقش را دوست داشته باشم.
ضمن این که حسن کارهای اپیزودیک این است که بازیگر خیلی 
درگیر نمی شــود مثال بعد از20 روز کار تمام شده و می شود سراغ 
پروژه های بعــدی و کارهای دیگــر رفت. این روزهــا نقش های 
متعدد و متنوع را به بازی در ســریال های بلنــد ترجیح می دهم. 
 من نقش های اصلی سریال 26 قسمتی » به دنیا بگویید بایستد «

 را به عهده داشتم، همین طور سریال » زمین انسان ها « و سریال 
عملیات 125؛ درنتیجــه برای من خیلی مهم نیســت که ایفاگر 
نقش های طوالنی و اصلی باشــم؛ برایم مهم این است که نقش را 

خوب بازی کنم و پروژه و نقش اجازه بدهد کارهای تازه ای ارایه 
کنم. مثل نقــش محمود که متفاوت بود؛ البته دوســت 

داشتم متفاوت تر از چیزی می شــد که دیدیم، اما 
نشد.

دوست داشتید چطور باشد؟
 اگر توضیــح بدهم؛ می شــود گالیه کردن 

و من نمی خواهم این کار را بکنم.
البته این نقش هم از یک زاویه به بیشــتر 
شخصیت هایی که بازی کرده اید شباهت 

داشت و آن هم عاشق پیشگی است. 
نگران نیستید که در اين نقش کلیشه بشويد؟

از همین بابت نقش محمــود چالش برانگیزتر  از نقش های دیگرم 
بود. نمی دانم متاسفانه یا خوشبختانه، نقش آدم های عاشق پیشه 
زیاد به من محول می شــود! در حالی که خودم در زندگی واقعی 
آدم عاشق پیشه ای نیستم؛ اما چالشی که این نوع نقش ها برای من 

ایجاد می کند برآمده از تفاوت نگاه آدم ها به عشق است. 
آدم های مختلف با شخصیت های متفاوت به شکل های گوناگون 
عاشق می شــوند. بنابراین تالش کردم در این ســریال، روی بوم 
کوچک این نقش، تصویری خلق کنم که عاشقی هایش با آدم های 

دیگر کمی متفاوت باشد.
عاشقی محمود چه تفاوتی با بقیه داشت؟

سادگی  و نوعی کودکی در عشــق او دیده می شود. جوان هایی که 
 معموال خودشان را بچه های پایین خطاب می کنند، این صداقت 
و صمیمت و بکری را در عشق  دارند. یکی مثل محمود ممکن است 
چک هم نقد کند، اما خیلی نگاه های محجوب و ماخوذ به حیایی 

دارد.
کدام ويژگی  او را بیشتر دوست داشتید؟

محمود آدم مسئولی بود و مسئولیت پذیری را می فهمید و عواقب 
کارها و انتخاب هایش را می پذیرفت. مثال مسئولیت بیماری پدر، 
نگهداری مادر و خواهرش، عشــقی که دچارش شده و مسئولیت 

کاری که با رفیقش کرده بود. 
 از جایی که محمود ناخواسته دوســتش آرش را مصدوم می کند 
و او را ته چند قدمی مرگ می فرستند، من سعی کردم کاراکتر را 
بشکنم و با این شکاندن و برون ریزی حسی نشان بدهم که جوان 
 الت و مغروری مانند او وقتی احســاس قصور و اشــتباه می کند 
به عجز و زاری می افتد؛ چون کسی این عجز را تجربه می کند که 

آدم مسئولیت پذیری باشد.
 برنامه ای برای آينده کاری تان داريد؟

 در زمانه ای زندگی می کنیم که نمی توان برای زندگی پیش بینی 
یا برنامه ای داشــت؛ هیچ کســی واقعا مطمئن نیســت فردا قرار 
 اســت چه بکند! از طرف دیگر، وقتی شــغلی بدون امنیت داریم، 

تکلیف مان را نه خودمان می دانیم و نه دیگران.
با اين حساب يعنی اصال برنامه ريزی نمی کنید؟

در کار هنری نمی توان برنامه ریزی کــرد، اصال در کار هنری هیچ 
هدف غایی نمی توان تعیین کرد؛ چــون هنر غایت و نهایت ندارد. 
مثل این است که شما در حال شنا کردن در دریا باشید و بگویید 

من می خواهم یک متر یا ده متر جلوتر بروم! 
در حالی که ممکن اســت موجی بیاید و شما را پنج کیلومتر جلو 
بیندازد یا بادی بوزد و شــما را پنج کیلومتر عقب ببرد یا گردابی 

شما را غرق کنند یا حتی شکار کوسه بشوید.
کوتاه و بلندی نقش برايت اهمیت دارد؟ 

در شرایط فعلی که کار کم است، ترجیح می دهم نقش های کوتاه 
بازی کنم. از طرفی شاید برخی بازیگران در شروع کارشان 
و برای این که دیده شوند، دنبال نقش اول باشند، اما 
بعد از 18 سال کار دیگر برایم اهمیتی ندارد نقش 

اول یا چندم را بازی می کنم. 
برایــم عمق نقش هایــی که بــازی می کنم 
 اهمیت دارد. نکته دیگر این که در ســینما 
و تلویزیون ما نقش های اصلی عمدتا مثبت 
هســتند و به همین دلیل چالشــی ایجاد 
نمی کنند. این نقش ها به بازیگر خیلی انگیزه 

نمی دهند.

ويژه

معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان از همکاری موسسه خانه کتاب 
ایران برای داوری آثار ارسالی به دبیرخانه بیست و سومین 

جایزه کتاب اصفهان خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین امیر ارزانی با اشاره به جایگاه 
نشــر اســتان اصفهان در کشــور گفت: با توجه به اینکه 
کتاب های چاپ شــده در اســتان اصفهان از نظر کیفیت 
کتاب هــای قابل قبولــی اســت و در بعضــی از حوزه ها 
کتاب های اصفهان بــا تهران رقابت دارند، جایگاه بســیار 
خوبی برای نشر اســتان وجود دارد بنابراین اهتمام اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان به برگزاری 
جایزه کتاب در اصفهان بســیار جدی پیگیری شد. معاون 
فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان افزود: دبیرخانه بیســت و سومین جایزه 
کتاب اصفهان در خرداد ماه ســال جــاری فعالیت خود را 
شروع کرد و پس از چاپ طرح اولیه و تایید آیین نامه های 
مرتبط با آن، اطالع رسانی به ناشران و مراکز علمی استان 
صورت گرفت. وی پیرامون اطالع رســانی در شهرستان ها 
خاطرنشان کرد: اطالع رســانی در تمامی شهرستان های 
اســتان از طریــق ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

شهرستان ها انجام می شود.
  حجت االسالم امیر ارزانی با اشــاره به کتاب های رسیده 
به دبیرخانه بیست و ســومین جایزه کتاب اصفهان اظهار 
کرد: تا کنون بیش از200 عنوان کتاب به دبیرخانه ارسال 
شــده اســت که بیشــتر این آثار در حوزه علوم اجتماعی 
 بوده و به اذعان خود ناشــران بهترین کتاب های هر ناشر 

به دبیرخانه ارسال شده است. 
معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
 اســالمی اســتان اصفهان افزود: با توجه به اهمیت داوری 
و حساسیت این امر، با مذاکره ای که با مدیرعامل موسسه 
خانه کتاب ایران انجام شــد در نظر اســت امسال داوری 
کتاب ها در بخش محتوا توســط آن موسسه انجام و بخش 

تولید به یکی از مراکز دانشگاهی استان واگذار شود. 
وی با اشــاره به شــاخص های داوری آثار گفــت: میزان 
تاثیر در مخاطب، تازگی و بداعت مطالب، ســاختار ویژه، 
وسعت تتبع، تحلیل و اســتنتاج، تاثیرگذاری بر گسترش 
مرزهای دانش، همدلی با ارزش های دینی، ملی و انسانی، 
 شــیوایی و رعایــت قواعد دســتوری، اصول ویرایشــی، 
 صفحه آرایــی، طراحــی جلد، قطــع، نوع کاغــذ، چاپ 
و صحافــی و ویژگی های خــاص نظیر شــهرت و اعتبار 
 علمی نویســنده و ناشر از جمله شــاخص های داوری آثار 

در بیست و سومین جایزه کتاب اصفهان است.

موسسه خانه کتاب ايران، 
داور جايزه کتاب اصفهان شد

سريال خارجی

» شــیر « درام خانوادگــی تازه نیکــول کیدمن که 
 در اســترالیا ســرزمین مــادری اش تولید شــده، 

آماده نمایش عمومی است.
مضمون اصلی این فیلــم در باره هویت و بحران های 

مربوط به آن در جامعه استرالیا است.
در داســتان فیلم، کیدمن در نقش مــادر خانه دار 
 دلســوزی بازی می کند که باید به پسر جوان خود، 

در باره هویت واقعی اش توضیح دهد.
پســر خوانده او اصلیتی هندی دارد که سال ها قبل 
به صورت اشتباهی ســوار قطاری به مقصد استرالیا 

شده است.
نقش پســر نوجوان کیدمن را در ایــن درام پرتنش 
 اجتماعی و خانوادگی، دیو پاتل بــه عهده دارد. او با 
» میلیونر زاغه نشــین « تبدیل بــه چهره ای مطرح 
شــد. به نوشــته ورایتی، گارت دیویس با » شیر « 
اولین ساخته ســینمایی خود در مقام کارگردان را 

ارایه می دهد.
او طی دو ســال قبل، با مجموعه تلویزیونی » برفراز 
 دریاچــه « همــکاری داشــته و اپیزودهــای آن را 

با همکاری جین کمپین کارگردانی کرده است.
آشــنایی او با کیدمــن هم ســرصحنه فیلمبرداری 
همین مجموعه پدید آمــد. کیدمن یکی از بازیگران 

اصلی این درام دلهره آور بود.
گارت دیویس سر صحنه فیلم برداری این مجموعه، 
 با کیدمن درباره فیلم ســینمایی خود صحبت کرد 

و بازیگر، موافقت خود برای بازی در آن را اعالم کرد.
فیلمنامــه اقتباســی » شــیر « با نگاهی بــه نوول 
پرخواننــده » راه طوالنی تــا خانه « ســارو بریرلی 

نوشته شده است.
 هنوز زمانی بــرای نمایــش عمومی فیلــم تعیین 
 نشــده اســت. اما قبــل از اکــران عمومــی فیلم، 

چند جشنواره بین المللی میزبان آن خواهند بود.

بازگشت کیدمن
 به سرزمین مادری

بازیگر نقــش » قلقلی « گفــت: فیلم ســینمایی » جزیره 
مهربانی « نخســتین کار من بعد از مــدت  طوالنی بیکاری، 
در جشنواره ایتالیا و جشنواره کودک اصفهان شرکت خواهد 

کرد.
به گزارش تسنیم، شــهرام الســمی، متولد بیست و ششم 
 آذر 1346، همــکاری اش را با تلویزیون با بــازی در تله تئاتر 
 » رویاهــای احتکارالســلطان « آغــاز کــرد و پــس از آن 
در 2 تئاتر تلویزیونی » مکافــات « و » راه عدالت « به ایفای 
نقش پرداخت. وی بعد از آشــنایی با زنده یاد فریماه فرهی، 
تهیه کننده برنامه » بازی، شادی، تماشــا « به این برنامه راه 
پیدا کرد و نقش قلقلی را برعهــده گرفت و این نقش موفق و 
اثرگذار را در دیگر برنامه ها مانند » دوقلوها «، » موتور امداد 

«، » پیک بچه ها « و » قلقلی در سرزمین قلک ها « ادامه داد.
شهرام الســمی سال هاســت بی کالم بازی می کند و با زبان 
بی زبانی حرف هایــش را بــه بچه ها می گویــد. این حضور 
 فعال و شــخصیت تکرارنشــدنی قلقلی حاال بــه خاطرات 
 3 نســل تبدیل شــده اســت. قلقلی با وجود محبوبیتی که 
 در میــان کــودکان و نوجوانان کســب کرده  چند ســالی 
از دنیای بازیگری دور بود و حاال بار دیگر به این فضا بازگشته 
 اســت. درباره دالیل جدایی شــهرام الســمی از تلویزیون 

و فعالیت های جدیدش با وی به گفت  و گو پرداختیم.
 » قلقلــی « شــخصیت محبوب 3 نســل، مدت ها 

از تلويزيون دور بود، دلیل اين دوری چه بود؟
از آخرین کار من در تلویزیون دقیقا 5 سال می گذرد. برنامه 
» اتل متل تماشــا « آخرین کار من در سال 89 تا 90 بود که 

در تیرماه90 از آنتن گرفته شد. 
 این برنامه بــه کارگردانی و مجری گری ســارا روســتاپور 
و تهیه کنندگی لیــال مردانیان به صورت یــک مهدکودک 

مجازی برای بچه های خردسال به روی آنتن می رفت. 
این برنامه بــا پیامک هایی که خانواده ها ارســال می کردند ، 

بسیار موفق بود. 
در آن زمــان 2 برنامه خردســال در طول ایــام  هفته برای 
 خرســاالن بــه روی آنتــن می رفت، یکــی از آنهــا برنامه 

» اتل متل تماشا « و دیگری » سرزمین دونه ها « بود.
هم زمان با 2 برنامه » اتل متل تماشا « و » سرزمین دونه ها «، 
برنامه دیگری به نام » گل گندم « در دست آماده سازی بود. 
برای پخش برنامه » گل گندم « حتما باید یکی از برنامه های 
درحــال پخــش حــذف و » گل گنــدم « را جایگزین آن 
می کردند. بنابراین برنامه » اتل متل تماشــا « با وجود اینکه 
شخصیت قلقلی در جشــنواره تلویزیونی کاندیدای دریافت 
جایزه بهترین بازیگر برنامه خرسال انتخاب شده بود، حذف 
و برنامه » ســرزمین دونه ها « ادامه پیدا کرد و این مســئله 

یکی از دالیل فاصله من از تلویزیون بود.
اکنون بعد از 5 سال دوری از ســینما و تلويزيون  بار 
 ديگر شــروع به کار کرديد، کــودکان و نوجوانان 

» قلقلی « را اين بار در چه فیلمی می بینند؟
 از زمســتان 94 بــازی در چنــد پــروژه را شــروع کردم 
 و نخســتین کار بعــد از مــدت طوالنــی بیــکاری، بازی 
در فیلم سینمایی » جزیره مهربانی « به کارگردانی غالمرضا 
آزادی، تهیه کنندگی فریال بهزاد و فیلمبرداری پیام آزادی 

بود.
گويا در اين فیلم شــاهد يک اتفاق ويژه هم خواهیم 

بود! درباره اين فیلم و اتفاق ويژه آن صحبت کنید.
این فیلم در جشــنواره ایتالیا و جشــنواره کودک اصفهان 
شــرکت خواهد کرد،90 درصد این پروژه در جزیره قشــم 
فیلمبرداری شده است و برای نخستین بار حضوری متفاوت 
داشتم. پسرم مانی السمی نیز در این فیلم بازی کرده است 

و پس از اکران به مردم معرفی می شود.
برای شــناخته شدن شــخصیت قلقلی به بچه های 

جديد ايرانی چه برنامه ای داريد؟
 در بهمن سال گذشــته به همراه فرید نوایی، دوست قدیمی 
و صمیمی خــود اقدام بــه تولید یک کار به صــورت ویدیو 
خانگی کردیم تا شخصیت قلقلی را به بچه های جدید ایرانی 
معرفی کنیم و دلیل ایــن تصمیم عدم حضورم از 5 ســال 

گذشته تاکنون بود.
دربــاره اين برنامه بیشــتر 

توضیح بدهید.
ماجراهای قلقلی بـه کارگردانی 

فریــــد نوایـــی، 
کنندگی  تهیــــه 
ناهید صباحـــی و 
آهنگسـازی فـرید 
نوایــی و فراز تاللو 
بــرای بچه هــای 
ساخته  خردسال 
شده و به صورت 
آمـــــــوزش در 
 قالب طنــز تولید 

شده است. 
در حــال حاضــر 
2 قســمت از ایــن 

 مجموعه آماده توزیع 
در فروشــگاه ها است 

که منتظر مجوز پخش آن هستیم.
 به جــز» ماجراهــای قلقلــی « فعالیــت ديگری 
از زمان حضور دوباره در ســینما و تلويزيون خواهید 

داشت؟
در اردیبهشــت ســال جاری، در یک تله فیلم به نام » شهر 
 اردیبهشــت « به کارگردانی مهرداد فالحتگر بازی کرده ام 
 و ایــن مجموعه با بازی علیرضا اوســـیوند، مریــم کاویانی 
و هانی نوروزی فرزند هادی نوروزی در شــهر بابل، پایتخت 

 بهـــار نارنـــج تولیـــد 
شده  است.

پیشــنهادی  جدیــــدا 
از طــرف شــبکه پویــا 
برای خرســـاالن نســل 
جدیــد داشــته ام و در 
حال مذاکره هســـتیم. 
امیـــدوارم شــــرایطی 
 برای من بــه وجود بیاید 
دوبــاره  بتوانـــم  تـــا 
خدمتگزار کودکان نسل 

جدید باشم.
» قلقلــی « محبوب 
تاکنــون  بچه هـــا 
هدايــای مختلفــی 
حضور  خاطــر  بــه 
 در عرصـــه هنـــر 
اســت،  گرفتــه 
هديه ای  بهترين 

که دريافت کرده ايد، چه بوده؟
در طول خدمت خود بــه مردم شــاید هدایای خوبی 
 گرفته باشــم ولی بــاارزش تریــن هدیه ای که 
تا به حال گرفته ام، یک قواره زمین به متراژ 
 250 متر در شــهر مقدس مشهد توسط  
» دکتــر نیک اختر « از هنردوســـتان 
 بــــوده اســــت که صمیمانــــه 
 از لطــف و محبــت وی تشــکر 

می کنم.

داليل دوری 5 ساله » قلقلی « از تلويزيون؛

»ماجراهایقلقلی«بهشبکهنمایشخانگیمیآید

شهرام السمی 
سال هاست  بی کالم 
بازی می کند و با زبان 
بی زبانی حرف هايش 
را به بچه ها می گويد. 

اين حضور فعال 
و  شخصیت 

تکرارنشدنی   قلقلی 
 حاال به خاطرات 

 3 نسل تبديل 
شده است

گفت وگو با امیرمحمد زند، بازيگر سريال » چرخ فلک « ؛

عاشق  پیشـه نیستم!
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اخبار کوتاهيادداشت

تنها کارخانه گالوالوم غرب آســیا با حضور معاون اجرایی رییس جمهور 
در چهارمحال و بختیاری به صورت آزمایشی وارد مدار تولید شد.

محمد شریعتمداری در سفر به شــهرکرد، در آیین بازدید از پروژه های 
 صنعتی چهارمحــال و بختیاری اظهــار کرد: این کارخانــه با یک هزار 
 و300 میلیارد ریال اعتبــار و ســرمایه گذاری ارزی 17/5میلیون یورو 

به بهره برداری رسیده است.
 وی افزود: با بهره برداری از مجتمع بزرگ صنایع ورق های پوشــش دار 
 در چهارمحال و بختیاری،100 درصد نیاز کشور به این محصول تامین 

و بیش از10 درصد به توان تولید انواع ورق کشور افزوده می شود.
شریعتمداری گفت: مجتمع بزرگ صنایع ورق های پوشش دار تاراز که 
ساخت آن از سال 1391 آغاز شــده است ساالنه330 هزار تن ورق های 

پوشش دار تولید می کند که نیمی از آن ورق گالوالوم است.
معاون اجرایی رییس جمهور نیاز ســاالنه کشــور به گالوالوم در رونق 
 اقتصادی را100هــزار تن اعالم کــرد و افزود: این واحــد 65 هزار تن 
بیش از نیاز کشــور ظرفیت دارد که مازاد تولید به کشــورهای منطقه 

صادر خواهد شد.
شــریعتمداری خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از این کارخانه ضمن 
فراهم شدن زمینه اشتغال مستقیم250 نفر، ساالنه از خروج 65 میلیون 

یورو ارز از کشور جلوگیری می شود.
گالوالوم در مقایسه با ورق گالوانیزه عمری دو برابر و پوششی نصف دارد 

و در صنایع لوازم خانگی، ساختمان و خودرو کاربرد دارد.

 کمبود جراح مغز و اعصاب و ارتوپد از عمده ترین مشــکل کادر پزشــکی 
در استان چهارمحال و بختیاری است.

 مدیــر درمان دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با اعالم این خبر گفت: در صورت جذب 6 متخصص 
 ارتوپد و 4 جــراح مغز و اعصــاب نیاز این اســتان در ایــن زمینه تامین 
خواهد شد. ســیده فاطمه حســینی افزود: به منظور کاهش بار مراجعه 
بیماران به مرکز اســتان در بیمارســتان های لردگان و بروجن و تقاضای 
باالی مــردم، یک متخصــص ارتوپد و یک جــراح مغز و اعصــاب در این 
شهرستان ها مستقر شده اســت. وی ادامه داد: در رشته های دیگر نظیر 
جراحی عروق و اطفال در مقطع فــوق تخصص کمبودهایی وجود دارد که 
 تالش داریم نیاز درمانی مردم توسط متخصصان این رشته ها تامین شود 

تا برای رفع بیماری به استان های همجوار ارجاع داده نشوند.
حسینی، تعداد پزشکان متخصص دولتی اســتان را 312 و تعداد پزشکان 
مطب دار را 103 نفر اعالم کرد و گفت: در کادر پرستاری هم کمبودهایی 
وجود دارد که دانشگاه علوم پزشکی با جدیت در حال پیگیری و جذب نیرو 
است. وی افزود: با اقدام دانشگاه علوم پزشکی طی سال های اخیر در مراکز 
بیمارســتانی چهارمحال و بختیاری خدماتی نظیر بالون و استنت گذاری 
قلب، خدمات پیشرفته تشخیص و درمان بیماری های صفراوی و پانکراس 
) ای ارسی پی ( و ارایه خدمات فوق تخصص الپاراسکوپی و درمان ناباروی، 
 تحول چشمگیری داشــته و از حجم مراجعه مردم به اســتان های دیگر 

تا حد زیادی کاسته شده است.

 بهره برداری 
از تنها کارخانه گالوالوم غرب آسیا 

کمبود جراح مغز و اعصاب و ارتوپد 
در چهارمحال و بختیاری

دو ورزشکار چهارمحال و بختیاری برای شرکت در مسابقات 
پاراالمپیک 2016 ریو راهی برزیل شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: طیبه 
جعفری و نسرین فرهادی از این اســتان در پارالمپیک ریو 
2016حضور خواهند داشت. رحمان قاسمی افزود: این دو 
ورزشــکار چهارمحال و بختیاری به همراه تیم ملی والیبال 
نشســته جمهوری اسالمی ایران در مســابقات پارالمپیک 
شــرکت می کنند. بــه گفتــه وی، در پارالمپیک 2012 
لندن نیز این دو ورزشــکار تیم والیبال نشســته جمهوری 
اســالمی ایران را همراهی کردند. وی گفت: امســال از این 
 استان چهار ورزشــکار در المپیک و پارالمپیک ریو حضور 
داشــته اند. قاســمی افــزود: در رشــته پرتاب دیســک 
 محمود صمیمی شــلمزاری، در پرش طــول محمد ارزنده 
در رقابت های المپیک شــرکت کردند ولی موفق به کسب 
مدال نشــدند. بازی های پارالمپیک 2016 ریو از 17 تا 28 
شــهریور ماه با حضور بیش از چهار هزار و500 ورزشــکار 

معلول و ناتوان جسمی از 175 کشور جهان برگزار می شود.

فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرکرد از دســتگیری 
ســه نفــر از اراذل و اوبــاش ســابقه دار در شــهرکرد 
خبر داد. ســرهنگ ســیدروح ا... موســوی افــزود: در 
پــی شــکایت و نارضایتی شــهروندان مبنی بــر ایجاد 
مزاحمــت و تخریــب چنــد خــودروی شــهروندان 
 با قمــه در یکــی از محلــه هــای شــهرکرد، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

 وی اظهار کــرد: ماموران با انجام کار تحقیقات پلیســی 
و میدانی سه شرور سابقه دار را شناسایی کردند. موسوی 
گفت: با هماهنگی مقام قضایی، ماموران در یک عملیات 
غافلگیرانه سه شرور سابقه دار را دستگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه آنها 6 تیغه قمه و یک عدد تبرزین کشف کردند.

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری نیز از دستگیری 
2 سارق کابل و سیم برق با 23 فقره سرقت در شهرستان 
شهرکرد خبر داد. ســردار غالمعباس غالمزاده افزود: در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت کابل و سیم برق در سطح 
شهرستان شهرکرد موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه 
انتظامی چالشــتر قرار گرفت.به گفتــه وی، ماموران با 
بررسی دقیق پلیســی و انجام تعقیب و مراقبت، سارق را 

در نیمه های شب حین سرقت کابل برق دستگیر کردند.

 دو ورزشکار چهارمحال 
و بختیاری راهی برزيل شدند

دستگیری سه نفر
 از اراذل و اوباش در شهرکرد

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
کمبود جراح مغز و اعصاب و ارتوپد در چهارمحال و بختیاری

حصر وراثت
6/197  خانــم محبوبــه گلکاریان دارای شناســنامه شــماره 365 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2898/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله گلکاریان به شناسنامه 
30697 در تاریخ 95/4/26 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک دختر و یک همسر: 1- مسعود 
گل کاریان، ش.ش 469 پسر متوفی 2- مهدی گل کاریان، ش.ش 56 پسر متوفی 
3- مجید گل کاریان، ش.ش 44092 پسر متوفی 4- علی گل کاریان، ش.ش 65 
پســر متوفی 5- محبوبه گل کاریان، ش.ش 365 دختر متوفــی 6- عزت بیگم 
عقیلی، ش.ش 266 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16526 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/198  خانم آذر کریمی دارای شناســنامه شــماره 127 به شرح دادخواست 
به کالســه  2892/95 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدی ایروانی به شناســنامه 618 
در تاریخ 95/4/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر و یک همســر: 1- پیام ایروانی، 
ش.ش 11078 پسر متوفی 2- سحر ایروانی، ش.ش 20832 دختر متوفی 3- آذر 
کریمی، ش.ش 127 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16527 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/199  خانم طاهره کمالی دارای شناسنامه شماره 8879 به شرح دادخواست 
به کالسه  2883/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که  شــادروان رمضان کمالی به شناســنامه 1730 در 
تاریخ 93/3/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 پسر و 3 دختر و همســر: 1- رسول کمالی، ش.ش 
8881 فرزند پسر 2- منصور کمالی، ش.ش 8882 فرزند پسر 3- احمد کمالی، 
ش.ش 11 فرزند پسر 4- علیرضا کمالی، ش.ش 16404 فرزند پسر 5- طاهره 
کمالی، ش.ش 8879 فرزند دختر 6- صدیقه کمالی، ش.ش 8880 فرزند دختر 
7- فروغ کمالی، ش.ش 16405 فرزند دختر 8- عصمت ناظوری خوراسگانی 
همسر متوفی.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 16528 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/200  آقای رسول یزدچی دارای شناسنامه شماره 1224 به شرح دادخواست 
به کالسه  2896/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی اصغر یزدچی به شناسنامه 1650 در 
تاریخ 95/5/8 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر اســت به 4 برادر به اســامی زیر: 1- محمد حســین یزدچی، 
ش.ش 59547 بــرادر متوفی 2- علــی یزدچی، ش.ش 54834 بــرادر متوفی 
3- رضا یزدچی، ش.ش 1571 برادر متوفی 4- رســول یزدچی، ش.ش 1224 
برادر متوفی. متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 16529 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/201  خانم شکوه السادات علوی دارای شناســنامه شماره 42136 به شرح 
دادخواست به کالسه  2884/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول فانیان به شناسنامه 1050 
در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و یک دختر: 1- جعفر علوی، ش.ش 29035 
فرزند پسر 2- هاشم علوی، ش.ش 42127 فرزند پسر 3- شکوه السادات علوی، 
ش.ش 42126 فرزند دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16530 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/202  خانم فخری معتمدی ده نوی دارای شناسنامه شماره 50683 به شرح 
دادخواست به کالســه  2873/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلی معتمدی ده نوی 
به شناســنامه 666 در تاریخ 95/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پســر و یک دختر و همسر: 
1- مجتبی معتمدی ده نوی، ش.ش 119 پسر متوفی 2- سعید معتمدی ده نوی، 
ش.ش 55442 پسر متوفی 3- بهروز معتمدی ده نوی، ش.ش 351 پسر متوفی 
4- فخری معتمدی ده نــوی، ش.ش 50683 دختر متوفی 5- توران معتمدی ده 
نوی، ش.ش 37174  دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 16531 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )163 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/203  خانم فرزانه شرقی دارای شناسنامه شماره 1878 به شرح دادخواست 
به کالسه  2894/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محترم جوزدانی به شناسنامه 21 در تاریخ 
95/3/11 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر و 2 دختر: 1- علی رضا شرقی، ش.ش 325 پسر متوفی 
2- محمدرضا شرقی، ش.ش 61 پســر متوفی 3- غالمرضا شرقی، ش.ش 82 
پســر متوفی 4- فریبا شــرقی، ش.ش 46329 دختر متوفی 5- فرزانه شرقی، 
ش.ش 1878 دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 16532 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )148 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/204  آقای حمید باقر گرشســب  دارای شناســنامه شــماره 966 به شرح 
دادخواست به کالســه  2882/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه کرباسیون به شناسنامه 
34372 در تاریخ 92/10/3 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پســر و 4 دختر: 1- مجید باقر گرشسب، 
ش.ش 603 فرزند پســر 2- اکبــر باقر گرشســب، ش.ش 549 فرزند پســر 
 3- اصغر باقر گرشســب، ش.ش 1393 فرزند پســر 4- مهدی باقر گرشسب، 
 ش.ش 711 فرزنــد پســر 5- حمید باقر گرشســب، ش.ش 966 فرزند پســر

 6- فخری باقر گرشســب، ش.ش 329 فرزند دختر 7- بدری باقر گرشســب، 
ش.ش 332 فرزند دختر 8- مهــری باقر گرشســب، ش.ش 824 فرزند دختر 
9- رضوان باقر گرشســب، ش.ش 810 فرزند دختر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 16533 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )185 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/205  آقای رضــا رکن آبادی دارای شناســنامه شــماره 3835 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2872/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت پوطه انداز به شناسنامه 
 54167 در تاریــخ 95/3/30 اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و همسر: 1- حمید 
رکن آبادی، ش.ش 3835 پسر متوفی 2- روح اله رکن آبادی، ش.ش 3063 پسر 
متوفی 3- زهره رکــن آبادی، ش.ش 764 دختر متوفــی 4- مریم رکن آبادی، 
ش.ش 874 دختر متوفی 5- رضا رکن آبادی، ش.ش 319 همسر متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد

 شد. 
م الف: 16534 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )157 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/206  خانم سمیه مهرابی کوشکی دارای شناســنامه شماره 3928 به شرح 
دادخواست به کالســه  2880/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا حق شناس آدرمنابادی 
به شناســنامه 2801 در تاریخ 95/5/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و دو دختر و همسر 
و مــادر: 1- امید حق شــناس آدرمنابادی، ش.ش 127511404 پســر متوفی 
2- سارا حق شناس آدرمنابادی، ش.ش 1277501017 دختر متوفی 3- سحر 
حق شناس آدرمنابادی، ش.ش 1277501025 دختر متوفی 4- سمیه مهرابی 
کوشکی، ش.ش 3928 همسر متوفی 5- خاتون زارعان، ش.ش 76 مادر متوفی. 
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد

 شد. 
م الف: 16535 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )161 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/207  خانم شیرین کبیری بارچانی دارای شناسنامه شماره 57969 به شرح 
دادخواست به کالسه  2906/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر سلیمانی یگانه به شناسنامه 
2864 در تاریــخ 95/4/28 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به فرزند و همســر: 1- درسا سلیمانی یگانه، 
ش.ش 1274798604 فرزند متوفی 2- نسرین کبیری بارچانی، ش.ش 57969 

همســر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 16523 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/208  آقای جواد شــریفی مطلق دارای شناســنامه شــماره 1588 به شرح 
دادخواست به کالسه  2905/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمر هویدا به شناسنامه 21933 
در تاریخ 92/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر: 1- جواد شریفی مطلق، ش.ش 1588 
فرزند پسر 2- جالل شریفی مطلق، ش.ش 37292 فرزند پسر 3- مهری شریفی 
مطلق، ش.ش 214 فرزند دختر 4- فاطمه شریفی مطلق، ش.ش 643 فرزند دختر 
5- زهرا شــریفی مطلق، ش.ش 37291 فرزند دختر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 16522 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )153 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/209  خانم سعیده دهقان حســین آبادی با وکالت آزاده محمدی نژاد دارای 
شناسنامه شماره 8515 به شرح دادخواست به کالسه  2903/95 ح 10  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمید غفاری به شناسنامه 7398 در تاریخ 95/3/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر 
و مادر و پدر: 1- مهدی غفاری، ش.ش 1276426151 فرزند پســر 2- سعیده 
 دهقان حســین آبادی، ش.ش 8515 همســر 3- نصرت قنبــری نصرآبادی، 
ش.ش 1مادر 4- رحیم غفاری، ش.ش 34 پدر متوفی. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 16521 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )151 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/210 شماره: 991/94 به موجب رای شــماره 19 تاریخ 95/1/21 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا 
افشاری فرزند نوروز علی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 8/240/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه 
های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 91/7/23 تا زمان 
وصول در حق خواهان جان علی غریب کار فرزند قربان علی به نشانی خ زینبیه 
محله منتظر المهدی کــوی میالد پالک 135 صادر گردیده ضمنًا شــماره چک 
1362/074595/32 مورخ 21/7/23 می باشــد و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر 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:16545 شــعبه 23 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(

E-MAIL

قاسم سلیمانی دشتکی، اظهار کرد: یکی از دالیل انتخاب 
نشدن برخی از دســتگاه ها به عنوان دســتگاه برتر، عدم 

ارایه به موقع گزارش و تکمیل فرم های مربوطه بوده است.
 وی تصریح کــرد: انتخاب نشــدن برخی از دســتگاه ها 

به دلیل ضعیف بودن عملکردشان نیست و اکثر دستگاه ها 
با دست خالی کارهای بزرگی انجام داده اند.

ســلیمانی دشــتکی گفت: مردم قدردان زحمات دولت 
هســتند و تریبون دارانی که از تریبون بیت المال استفاده 
می کنند و ســعی بر مایوس کردن مردم دارند باید بدانند 
 که دولت از انتقاد ســازنده اســتقبال می کند، اما عدالت 

در پشت تریبون ها باید رعایت شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: وظیفه 
سیاسیون و اقتصاددانان است که با تریبون داران صحبت 

کنند و آن ها را از عملکرد دولت آگاه سازند.
وی افزود: امروز عده ای که از آثار مثبت تحریم ها صحبت 
می کردند بــه بی اثر بــودن برجام معتقدنــد در حالی که 
تحریم به معنای بلوکه شــدن پول فروش نفت، نرسیدن 
مواد اولیه به کشور و به فروش نرسیدن محصوالت کشور 

است.
ســلیمانی دشــتکی اظهار کرد: تریبون داران باید بدانند 
 که در بودجه امســال 35 درصد اتکا بــه نفت کاهش پیدا 

کرده است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری تصریح کــرد: با وجود 
پایین آمدن قیمــت نفت و خالی بــودن خزانه، تورم تک 
 رقمی شده است و نباید این دستاورد بزرگ دولت نادیده 
گرفته شــود. وی افزود: دولت و ملت، همدلی و همزبانی 

باید به یک فرهنگ و رفتار تبدیل شود.
ســلیمانی دشــتکی با اشــاره به اینکــه توطئــه رژیم 
صهیونستی و دشــمنی آمریکا مشخص است، خاطرنشان 

کرد: دولت باید با ولنگاری مقابله کند.
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در پایــان گفــت: 
دستگاه ها بخشــنامه خرید از محصوالت داخلی استان را 

مورد توجه بیشتری قرار دهند.

وظیفه سیاسیون 
و اقتصاددانان 

 است که 
با تريبون داران 

 صحبت کنند 
 و آن ها را 

از عملکرد دولت 
آگاه سازند

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مردم قدردان زحمات دولت هســتند و تريبون دارانی که از تريبون 
بیت المال استفاده می کنند و سعی بر مايوس کردن مردم دارند بايد بدانند که دولت از انتقاد سازنده استقبال 

می کند، اما عدالت در پشت تريبون ها بايد رعايت شود.

رییس دانشــگاه شــهرکرد گفت: در حال حاضر40 درصد 
دانشجویان دانشــگاه شــهرکرد پســر و60 درصد دختر 

هستند.
شایان شاهمحمدی، در همایش ملی منابع طبیعی وتوسعه 
پایــدار در زاگرس مرکزی در دانشــگاه شــهرکرد، اظهار 
داشــت: مبنای اصلی توسعه فضاهای دانشــگاهی و ارتقاء 
کیفیت آموزش، اعتبارات اســت که در دو سال گذشته کل 
 بودجه دانشگاه شــهرکرد 45میلیارد تومان بوده است که 

در سال 94 این رقم به 75میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
 وی ادامه داد: در گذشــته اعتبارات عمرانی این دانشــگاه 
پنج میلیارد تومان بوده اســت که هم اکنون به 15 میلیارد 
تومان رسیده است و اعتبارات جاری که 36 میلیارد تومان 

بوده است به 55 میلیارد تومان رسیده است.

رییس دانشــگاه شــهرکرد ادامــه داد: چهار پــروژه مهم 
 دانشگاه شهرکرد شامل کتابخانه مرکزی، دانشکده ادبیات 
و علوم انســانی، آزمایشــگاه زیســت فناوری و اســتخر 

بین المللی افتتاح شد.
وی عنوان کرد: 15هزار مترمربع ساختمان توسط خیرین 

در این دانشگاه در حال ساخت است.
 وی تاکیــد کرد: دانشــگاه شــهرکرد در ســال گذشــته 

جز چهار دانشگاه برتر کشور شناخته شده است.
رییس دانشگاه شهرکرد ادامه داد: از کل 32میلیارد تومان 
اعتبار تخصیص داده شــده به این دانشگاه ها چهار میلیارد 
تومان از این مجموع برای تکمیل و بازســازی ساختمان ها 

هزینه شده است.
وی بیان کرد: تا پایان ســال، دو هزار متــر مربع به فضای 

آزمایشگاهی دانشگاه شهرکرد اضافه خواهد شد.
وی بیان کرد: برای احداث مرکز شــتاب دهــی از معاونت 
فناوری رییس جمهور اعتباری تخصیــص پیدا می کند که 
در این مرکز برای دانشــجویان آموزش و فنــاوری در کنار 
 هم قرار می گیرد و ایــن مرکز تا پایان مهرمــاه راه اندازی 

می شود.
رییس دانشگاه شــهرکرد تاکید کرد: هشت هزار و340 نفر 
 دانشجو در دانشگاه شــهرکرد در حال تحصیل هستند که 
از این مجموع700 دانشجو شبانه و بقیه دانشجویان روزانه 

هستند.
شــایان شــاهمحمدی ادامه داد:  در حال حاضر40 درصد 
دانشجویان دانشــگاه شــهرکرد پســر و60 درصد دختر 

هستند.

ريیس دانشگاه شهرکرد:

۶۰ درصد دانشجويان دانشگاه، دختر هستند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

عدالت پشت تریبون ها رعایت شود
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اخباريادداشت

شــرکت کره ای ال جی در سال های گذشــته به چالش کشیدن 
مرزهای مانیتورهایی با نســبت ابعاد21:9 ادامه داده است و باید 
اذعان کرد که ســه محصول جدید این شــرکت، هر بیننده ای را 
متحیر خواهد ساخت. گفته شده که این ســه مانیتور جدید در 
نمایشگاه IFA 2016 رونمایی شده است و سپس در پاییز امسال 
روانه بازار خواهند شد. در میان این ســه می توان به بزرگ ترین 
مانیتور دنیا با صفحه منحنی، مدل 38UC99 اشــاره کرد که از 
صفحه ۳۸ اینچی بهره برده و قرار اســت اواخر شهریور با قیمت 
1۵۰۰ دالر آمریکا در ویترین فروشــگاه ها بدرخشد. مدل بعدی 
که 34UC79G نــام دارد و از صفحه ۳۴ اینچــی منحنی بهره 
برده، در مهر مــاه با قیمــت ۷۰۰ دالر روانه بازار می شــود و در 
آخر، مدل 34UM79M قرار دارد کــه از صفحه ۳۴ اینچی فلت 
اســتفاده کرده و باید در آبان ماه با برچســب قیمت ۶۰۰ دالری 
منتظر عرضه این نمایشــگر باشیم. از مشــخصات مانیتور فوق 
عریض ۳۸ اینچی ال جــی می توان به پنل کــواد اچ دی پالس با 
رزولوشــن ۳۸۴۰ در 1۶۰۰ پیکسل اشــاره کرد که در نوع خود 
اولین مانیتور فوق عریضی اســت که به صورت درون ســاختی 
مجهز به درگاه USB نوع C خواهد بــود. مانیتور ۳۴ اینچی فلت 
نیز )34UM79M( از گوگل کست پشــتیبانی کرده و به صورت 
درون ســاختی از مالتی تســکینگ بهره می برد بــه نحوی که 
می توان در یک زمان از نتفلیکس اســتفاده کرده و همچنین به 
انجام امور دیگر پرداخت؛ آن هم بدون اینکه فضایی را از دســت 
داد. در نهایت، مانیتور ۳۴ اینچی منحنــی )34UC79G( قرار 
دارد که هدف از ســاخت آن، انجام بازی های ویدیویی بوده و به 
عنوان اولین مانیتــور 21:9 با پنل 144Hz IPS دنیا شــناخته 
خواهد شد. این محصول عالوه بر این مشخصات شگفت انگیز، از 
قابلیت فریســینک ای ام دی نیز بهره خواهد برد تا دیگر با مشکل 
چند تکه شــدن تصویر در هنگام اجرای بازی ها مواجه نشــوید؛ 
البته باید بدانید که بــرای بهره بردن از این ویژگــی نیاز به یک 

کارت گرافیک دارید که از امکان فریسینک پشتیبانی کند.

دیپ مایند که یکی از زیرمجموعه های آلفابت به شمار می  رود، 
در حال راه اندازی پروژه ای اســت تا روند آماده شــدن بیماران 
و دکترها برای درمان ســرطان های ســر و گردن را بهبود دهد. 
این شــرکت بریتانیایی قصد دارد واحد هوش مصنوعی خود را 
وارد همکاری تازه ای با »سرویس ســالمت همگانی« انگلیس 
)یا همان NHS( کند و بیمارســتان »کالج هاســپیتال« لندن 
نیز به آنها یاری خواهد رســاند. دیجیاتو نوشــت؛ برنامه ریزی 
برای درمان سرطان های ســر و گردن معموال امری دشوار تلقی 
می شود، چرا که بســیاری از نقاط حســاس و مهم بدن در این 
ناحیه قرار دارنــد. در واقع پیش از هر گونه درمان با اشــعه باید 
نقشــه ای دقیق از نقاطی که تابش روی آنهــا انجام می  گیرد به 
دست آید تا به بافت های دیگر آســیبی وارد نشود. دیپ مایند 
می گوید که روند نقشه برداری سرطان های سر و گردن معموال 
تا ۴ ســاعت برای دکترها به طول می انجامد و امیدوار است که 
با استفاده از یادگیری ماشــینی و فناوری هوش مصنوعی خود 

بتواند این زمان را تا یک ساعت کاهش دهد.
دکتر »ین-چینگ چانگ«، مدیر بخش رادیوتراپی بیمارستان 
دانشــگاه لندن توضیح داد: فناوری مورد بحث، این پتانسیل را 
دارد که نقــش دکترها را در روند نقشــه برداری برعهده گیرد و 
در عوض آنهــا بتوانند روی مراقبت از بیمــار، تحقیق و آموزش 
 تمرکز کنند. دیپ مایند نیز خاطر نشان کرده است که عالوه بر

 آزاد شدن وقت دکترها، امیدوار اســت تا الگوریتم توسعه یافته 
برای این فناوری رادیوتراپی بتواند در نهایت در دیگر بخش های 

بدن استفاده گردد.

فوقعريضهايیازالجی؛

رکوردمرزنمايشگرها،شکستهشد

هوشمصنوعیبهکمکپزشکانمیآيد؛

دستیاریبرایدرمانسرطان

پیشنهادسردبیر:
وقتیمرزبینمفهوموواقعیت،باريکمیشود

رونمايی

شــرکت Bang & Olufsen فعال در زمینه صوت و 
تصویر، در نمایشگاه IFA 2016 از بلندگوهای جدید و 
 BeoSound و BeoSound 1 بیسیم خود با عناوین
2 که به صورت کامال منحصر به فردی طراحی شده اند، 
رونمایی کــرد. این اســپیکرها کــه از ویژگی پخش 
صدای ۳۶۰ درجه ای بهــره می برند، بــا پروتکل های 
 صوتــی بیســیم از جملــه Apple AirPlay، گوگل

کامــال  بلوتــوث  و   Cast، Spotify Connect  
سازگار هســتند. هر دو مدل این اســپیکرها به صورت 
اســتوانه های مخروطی شــکل آلومینیومــی طراحی 
شــده اند که در درون خود ووفر هم دارند. این طراحی 
منحصر به فرد عــالوه بر ارائه ظاهری جــذاب، امکان 
پخش صدا در همه جهــات را فراهم کرده اســت. هر 
دو اســپیکر، مجهز به کنترلر دوار حجم صدا در بخش 
باالیی و پنل حســاس به لمس برای کنترل تراک های 
موســیقی هســتند. به عالوه، این اســپیکرها مجهز 
به حســگر مجاورت بوده و با تشــخیص مکان حضور 
کاربــر در اتاق، مطابــق با آن وضعیــت صفحه کنترل 
دوار را تنظیــم و تعدیل می کنند. با این حال، بیشــتر 
عملیات کنترلــی هردو بلندگــو به وســیله نرم افزار 
مدیریتــی Bang & Olufsen یا نرم افــزار خدمات 
 موســیقی انتخابی کاربر قابل انجام است. بلندگوهای 
یاد شده فاقد نمایشگر لمسی هســتند. به عالوه اینکه 
می توانند بــرای ایجاد یک سیســتم صوتی چند اتاقی 
 Bang بــا دیگر بلندگوهای شــرکت )multiroom(
Olufsen & در ارتبــاط بوده و به آنها متصل شــوند. 
 BeoSound 1 شرکت مذکور اشاره کرده اســت که 
به خاطــر بهره منــدی از یــک باتــری یکپارچه که 
شارژدهی 1۶ ســاعته مداوم را فراهم می کند، می تواند 
به عنوان یک اسپیکر قابل حمل اســتفاده شود. با این 
حال، به دلیل وزن تقریبــی ۳/۵ کیلوگرمی نمی توان 

آن را به راحتی در دســت گرفت و 
داخل کیف به هر جایــی برد. این 
بلندگو بیشــتر برای انتقال صدای 
موسیقی در اتاق های خانه کاربرد 
دارد. مدل بزرگ تــر و قدرتمند تر 
BeoSound 2 فاقــد باتــری 
 BeoSound اســت. بلندگوی
Beo� 1 با قیمت 1۴9۵ دالر و
Sound 2 هم با قیمت 1۸9۵ 
دالر در ماه مهر )اکتبر( قابل 

خریداری خواهد بود.

درنمايشگاهIFA2016رونمايیشد؛

تلفیقصوتباجلوهبصری

نمایشــگاه خودروی پاریس، تقریبا یک  مــاه دیگر برگزار 
می شــود و در زمان تهیه تدارکات آن می توان انتظار دیدن 
پیش نمایش مدل های جدید و برخی خودروهای مفهومی 
وسوســه برانگیز را داشــت. یکی از آنها خودروی مفهومی 
CXperience سیتروئن با طراحی خارق العاده است. اولین 
ســوالی که افراد با دیدن این خودرو از خود می پرسند در 
رابطه با پیشرانه هیبریدی یا المان های طراحی این خودرو 
نیست بلکه  این است که؛ »چطور می توان چنین خودرویی 
ســاخت؟ تولید انبوه آن امکان ندارد!« بــه  لحاظ طراحی 
CXperi� ۴/۸۵ متری خــودروی مفهومی لخارجی، طو

ence، آن  را ما بین یک خودروی سدان بزرگ و استیشن 
قرار می دهد. اگر از نمای جانبی به آن نگاه کنید، این خودرو 
به برآمدگی هــای کوچک، یک کاپوت منحنی و قســمت 
انتهایی به سبک فست بک مزین شــده است، در حالی که 
از جلو، دماغه ای صاف که فاقد جلوپنجره اســت به  همراه 
چراغ های باریــک ال ای دی در دو طرف، دیده می شــود. 
باله های متحرکی در ســمت چپ و راســت پایین سپر به  
منظور اســتفاده بهتر از جریان هوا و کمک به قدرت مانور 

بیشتر طراحی شــده اند و روی سپر نیز کانال های خودکار، 
میزان جریان هــوا را به داخل موتور کنتــرل می کنند. به 
نوشــته زومیت، در این خــودرو آینه هــای جانبی حذف 
شده اســت. آنها با دوربین  های بازویی کوچکی که تصاویر 
را روی صفحه نمایشی کوچک درخودرو نمایش می دهند، 
جایگزین شــده اند. دور تا دور خودرو دوربین های مخفی 
بیشــتری نیز برای ایجاد یک نمــای ۳۶۰ درجه به منظور 
پارک خودکار قرار گرفته اســت. درب های عقب خودرو رو 
به عقب باز می شوند و زاویه 9۰ درجه ای نسبت به بدنه پیدا 
می کنند در حالی  که درب های جلو به سمت جلو و با همان 
زاویه، باز می شوند. در قســمت انتهایی خودرو، چراغ های 
ال ای دی عقب به شکلی حرفه ای در ادامه فرورفتگی ناحیه 
V شکل آمده اند و همین شــرایط برای چراغ های جلو نیز 
صادق است. در قســمت عقب خودرو، مســیرهای اگزوز 
ماهرانه در دو سمت قرار گرفته اند و یک »باله متحرک« در 
پایین شیشه عقب قرار گرفته که در سرعت های زیاد شروع 
به باال رفتن می کند. در داخل خــودرو اما، بافتی زرد رنگ 
وجود دارد که به نورپردازی مزین شــده و در آن چوب های 

گردو کار شــده اســت. داشــبورد، انحنایی رو به باال دارد 
و در مرکز به ســمت پایین ادامه می یابد تــا در عرض خود 
جایگاهی قابل استفاده برای قرار دادن اشیا را تشکیل دهد. 

صفحه نمایش لمســی 19 اینچی تقریبا وســط داشبورد 
قرار گرفته و فرمان مربعی با گوشه های گرد یادآور گذشته 
درخشان سیتروئن اســت. عالوه بر این،یک نمایش دهنده 
عریض در مقابل راننده )HUD( برای نشان دادن وضعیت 

خودرو قرار گرفته است. 
صندلی عقب، یک نیمکت یکپارچه اســت کــه دارای دو 
فرو رفتگی برای نشستن دو نفر اســت. بلندگوهای پشت 
سرهرسرنشــین به نحوی قــرار گرفته کــه فضای صوتی 
بی نظیری را پدیــد می آورد. محتوای رســانه ای نیز با یک 
صفحه نمایش لمسی دارای نســبت ابعاد 1۶ به ۳ که برای 
همه سرنشــینان CXperience به راحتی قابل مشاهده 
است، به نمایش درمی آید. محدوده ای از خدمات ارتباطی 
شامل کنترل های پارکینگ و خانه مانند اطالعات موسیقی 
و فیلــم، روی صفحه نمایش قابل دسترســی هســتند. 
همچنین گزارش ها حاکی از ارائــه دوربین ارتباطی جدید 
ســیتروئن در CXperience است که دارای یک لنز زاویه 
باز است که اولین بار در سیتروئن C3 جدید رونمایی شد. 
این دوربین به عنوان یک دوربیــن یکپارچه به نحوی عمل 
می کند که می توانید با آن ویدیو یا تصاویری از نمای پیش 

روی راننده بگیرید.
خــودروی CXperience از یــک پیشــرانه هیبریدی 
 واقعی بهره مند است. حجم پیشــرانه هنوز اعالم نشده اما 
عنوان شده توان تولیدی آن تا 2۰۰ اسب بخار است که یک 
موتور الکتریکی ۸۰ کیلوواتی )1۰۷ اســب بخار( نیز به آن 
اضافه می شود. اینها با یک سیستم انتقال قدرت خودکار ۸ 
سرعته عرضی که وظیفه انتقال قدرت به چرخ های عقب را 

دارد، ترکیب شده اند. 
در کل، ۳۰۰ اســب بخار از این پیشــرانه قابل تصور است. 
 در حالت تمــام الکتریکی، ســیتروئن ادعا کرده اســت؛

 CXperience با شــارژ کامل باتری توانایی طی مسافت 
۶۰ کیلومتــری را دارد. شــارژ باتری ۳ کیلووات ســاعتی 
آن بســته به نوع سیســتم شــارژ کــردن، از 2/۵ تا ۴/۵ 
ســاعت به طول می انجامد که در اقدامی قابل ســتایش، 
چراغ های عقــب وظیفه اعــالن وضعیت شــارژ باتری را 
 برعهده دارند. ســیتروئن قــول داده خــودروی مفهومی

CXperience را به طور کامل با فناوری های کار شــده در 
داخل آن، در نمایشگاه خودروی پاریس به نمایش بگذارد.

درحالیکهخودروهایمفهومی،مدلجديدیهســتندکهعملکردبهتریداشتهوياتنهاجنبهنمايشی
ازآيندهتکنولوژیدارند،خودرویCXperienceسیتروئنباحفظتعادلیمیانايندوهدف،پابهعرصه

وجودگذاشتهاست.

سیتروئن،خودرویمفهومیبانیمنگاهیبهقابلیتارائهبهبازارمعرفیکرد؛

وقتیمرزبینمفهوموواقعیت،باریکمیشود

دراينخودرو
آينههایجانبی
حذفشدهاست

آنهابادوربینهای
بازويیکوچکی

کهتصاويرراروی
صفحهنمايشی

کوچکدرخودرو
نمايشمیدهند،
جايگزينشدهاند

شــاید Lenovo Yoga Book را بتــوان متفاوت ترین 
محصولی نامید که شرکت چینی لنوو در نمایشگاه آلمان 
به معرض نمایش گذاشت. البته عجیب بودن آن ارتباطی 

بلکه بــا نمایشــگر یا  ندارد  سخت افزار آن 
در  لنــوو  کامال 

صفحه کلید این لپ تاپ دســت بــه ابداعــات عجیب و 
خارق العاده و صد البته هیجان انگیزی زده اســت؛ صفحه 
کلیدی که بیشــتر شــبیه به یک تاچ پد عظیم با ویژگی 
تبدیل شــدن به Pen Tablet اســت. در واقع می توانید 
روی سطح مخصوص آن، هم کلید ها را به صورت مجازی 
داشــته باشــید و هم با قلم روی آن طراحی کنید. نکته 
جالب دیگــر اینکه اگر یک تکه کاغــذ روی کیبورد قرار 
دهید و با خودکار معمولی خودتان چیزی روی 
آن بنویسید، نسخه ای دیجیتالی از نوشته شما 

همزمان روی کامپیوتر ذخیره می شود.

سامســونگ به دلیل دریافت گزارش انفجار در حین شارژ، 
ارسال محموله های گلکسی نوت ۷ را به بعضی اپراتورهای 
کره جنوبی متوقف کرده اســت. این گزارش ها تنها ۵ روز 
بعد از عرضه رســمی این موبایل دریافت شده و سامسونگ 
را با مشــکل جدی مواجه کرده اند. اگر چه گلکســی نوت 
۷ در فروش بهتر ازگلکســی اس ۷ عمل کــرده )تنها ۴۰۰ 
هزار دســتگاه در 19 مرداد در کره جنوبی فروخته شــد(، 
اما به نظر می رسد نسبت به اس ۷ چه از نظر سخت افزاری 
و چه از نظر نرم افزاری، عملکــرد ضعیف تری دارد. کاربران 
گزارش های متعددی درباره مشــکالت نرم افزاری گلکسی 

نوت ۷ اعالم کرده انــد که کرش کردن و افتــادن در حلقه 
بوت تنها چند مورد از اینها بوده اســت. دیجیاتو به نقل از 
رویترز گزارش می دهد که سامسونگ این موضوع را تایید 
کرده و در همیــن رابطه چنین بیانیــه ای را در اختیار این 
خبرگزاری گذاشــته اســت: »برای انجــام آزمایش های 
کیفیت سنجی بیشــتر، فعال عرضه گلکسی نوت ۷ متوقف 
شده اســت«. رویترز البته نوشته اســت؛ مشخص نیست 
عرضه این موبایل در کــدام بازارها متوقف و با تاخیر مواجه 
شده اســت. با این حال، اپراتورهای مختلفی در گزارش به 
 SK Telecom، کره جنوبی از جمله Yonhap خبرگزاری
KT و LG Uplus از عــدم دریافــت محموله های نوت ۷ 

اطالع داده اند.

لنوو،خالقیتخارقالعادهایدرطراحیخودبهخرجدادهاست؛

يوگا،کارآمدترازگذشته
انفجارهاکاردستسامسونگداد؛

نوت7،فعالمتوقفشد

توسطمحققانپژوهشگاهرويانصورتگرفت؛

شناسايیبیماریهایکروموزومیجنین،برایدرمانناباروریمردان

پزشکی

محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند با شناسایی اختالالت 
کروموزومی، در راستای درمان ناباروری مردان گام بردارند. 
به گزارش مهر، آناهیتا محسنی میبدی برگزیده هفدهمین 
جشــنواره بین المللی تحقیقاتی رویان با عنوان طرح »فواید 
استفاده از ســیتوژنتیک مولکولی در تشریح ناهنجاری های 
کروموزومی موثر در ناباروری مردان« اظهار داشــت: یکی از 
علل ناباروری، ناهنجاری های کروموزومی اســت، بسیاری 
از بیماری ها با منشأ ژنتیکی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ 
کروموزومی هســتند و تاکنون هم تشخیص این بیماری ها 
به راحتی صورت نمی گرفته اســت. وی ادامــه داد: ولی ما 
توانســتیم با ارائه روش های نوین، تعدادی از بیماری هایی  
را که تاکنون ناشــناخته باقی مانده بودند شناســایی کنیم. 

محســنی میبدی افزود: ما با این روش می توانیم جنین های 
ســالم را پیش از النه گزینی، انتخاب و به رحم منتقل کنیم 
تا از این طریــق والدین دارای بیماری هــای ژنتیکی امکان 
فرزنددار شــدن را داشــته باشــند. محسنی، اســاس این 
 روش جدیــد را تکنیک ســیتوژنتیک مولکولی دانســت و 
 Fish اظهار داشــت: روش های قدیمی تر این تکنیک مانند
و CGH که بــرای شناســایی و تشــخیص ناهنجاری های 
 کروموزومــی بــه کار می رونــد مناســب نیســتند. وی

 اظهار داشــت: در این مطالعات از روش های ســیتوژنتیک 
مولکولی ماننــد Fish و aCGH کــه تاکنــون از آن برای 
شناســایی بافت های توموری و سلول های سرطانی استفاده 
می شده در حوزه ناباروری و برای پیدا کردن ناهنجاری های 

کروموزومی پیچیده و کوچک اســتفاده کردیم. وی عنوان 
کرد: با تکنیکی که در این پژوهــش ارائه کردیم، جنین های 
ســالم را از جنین های مبتال به بیماری هــای کروموزومی 
کوچک که تاکنون قابل تشــخیص نبودند، شناســایی می 
کنیم. عضو هیئت علمی پژوهشــگاه رویان خاطرنشان کرد: 
تاکنون نمی دانســتیم منشــأ ناهنجاری های کروموزومی 
چیست، ولی با استفاده از تکنیک ACGH ارائه شده، اکنون 
می توانیم به طور دقیق اعالم کنیم که لکه اضافی کروموزومی 
از کجا آمده، چه ابعادی دارد و چــه ناهنجاری هایی را ایجاد 
خواهد کرد. وی از کاربردهای ایــن تکنیک در افرادی که به 
طور طبیعی باردار شــده اند خبر داد و افــزود: به این نتیجه 
رســیدیم در نمونه هایی که از جنین گرفته شــده می توان 

ناهنجاری های کوچک کروموزومی را شناسایی کرد. برگزیده 
هفدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان با بیان اینکه 
ناهنجاری های کروموزومی یکی از علل ناباروری محســوب 
می شود، گفت: یکی از راه های تشــخیص این ناهنجاری ها، 
بررسی سیتوژنتیک ســلول های مرحله متافازی به وسیله 
رنگ آمیزی گیمسا است اما روش های کاریوتایپینگ معمول 
برای تشخیص ناهنجاری های کوچک کروموزومی مناسب 
 نیســتند. محســنی میبدی ادامه داد: از این رو توانستیم با 
به کارگیری روش های سیتوژنتیک مولکولی، ناهنجاری های 
کروموزومــی پیچیــده و کوچــک را تشــخیص دهیم که 
بدین وسیله امکان تشخیص موزائیســم های کروموزومی با 
درصد کم فراهم می شــود. این طرح به عنوان طرح برگزیده 
داخلی هفدهمین جشــنواره بین المللــی تحقیقاتی رویان 
انتخاب شده است. این جشنواره از 1۰ تا 12 شهریور ماه در 

سالن همایش های رازی برگزار شد.

کمیســیون اتحادیــه اروپا، اپــل را به دلیــل فــرار مالیاتی از 
ســال های 2۰۰۳ الــی 2۰1۴ در کشــور ایرلند، بــه پرداخت 
1۴/۵ میلیــارد دالر محکــوم کــرده اســت. حاال تیــم کوک، 
مدیرعامل اپل بار دیگر دســت به قلم شــده و نامه ای سرگشاده 
 در پاســخ به تصمیم کمیســیون اتحادیه اروپا به رشــته تحریر 
در آورده اســت. نامه کوک با صحبت دربــاره تاریخچه طوالنی 
حضور اپل در کشــور ایرلند آغاز می شــود؛ تاریخچه ای که آغاز 
آن به ایجاد تاسیســاتی شــامل ۶۰ کارمند در ســال 19۸۰ بر 
می گردد. اما امــروزه، اپل بیــش از ۶۰۰۰ کارمند در سراســر 
کشــور ایرلند دارد که نه تنها این شــرکت را دچار ســوددهی 
می کند، بلکه تاثیــری قابل توجه در اقتصــاد محلی دارد. کوک 
 می گوید: با رشد هر چه بیشــتر اپل، این شرکت به »بزرگ ترین 
پرداخت کننده مالیات در جهان« تبدیل شــده و »ضمن دنبال 
کردن قوانین، تمــام بدهی های مالیاتی  اش را نیــز می پردازد«. 
کوک در ادامه، اتحادیه اروپا را به صورت مستقیم هدف قرار داده 
و مدعی شــده کمیســیون مورد بحث »در تالش است تاریخچه 
اپل را در اروپا وارونــه جلوه دهد«. وی ادامــه می دهد: به عنوان 
شهروندانی مســئولیت پذیر، ما مفتخریم که به اقتصاد محلی در 
اقصی نقاط اروپا و دیگر جوامع کمک کرده ایم ضمن آنکه با رشد 
تجارتمان طی ســال های مختلف، به بزرگ ترین پرداخت کننده 
مالیــات در ایرلند، ایــاالت متحــده وجهان بدل شــده ایم. در 
سال های گذشته، از مقامات مالیاتی ایرلند راهنمایی هایی درباره 
چگونگی سازگاری با قوانین مالیاتی این کشور دریافت کرده ایم؛ 
همان راهنمایی هایی که هر شــرکت دیگری نیز می تواند به آنها 
در اینجا دسترسی داشته باشــد. چه در ایرلند و چه در هر کشور 
دیگری که فعالیت می کنیم، اپل قوانیــن را دنبال می کند و تمام 

مالیات  هایش را می پردازد. 
مدیرعامل اپل، همچنین اشــاره ای به ادعای کمیسیون اتحادیه 
اروپا مبنــی بر برقراری نوعــی »تفاهم خاص« بر ســر پرداخت 
مالیات در کشــور ایرلند داشــته و می گوید که این سخن هیچ 
پایه و اســاس حقیقی یا قانونی ندارد. وی همچنین گفته است: 
نظر کمیسیون بســیار خطرناک تلقی می شود چرا که اعضای آن 
می خواهند قوانین ایرلند را آن طور که خود می پســندند، تغییر 
دهند. تیم کــوک می گوید: مطمئن اســت این ســوءتفاهم در 
نهایت برطرف خواهد شــد و شــرکت مجبور به پرداخت جریمه 
1۳ میلیارد یورویی نخواهد شد. وی همچنین تاکید کرده که اپل 
تعهد زیادی نسبت به کشور ایرلند دارد و سرمایه گذاری در آن را 
نه تنها به خاطر مشــتریانش، بلکه به خاطر کارمندانش متوقف 

نخواهد کرد.

مديرعاملاپلدستبهقلمشد؛

اتحاديهاروپادرپیتغییرقوانین
ايرلنداست؟

معرفی نرم افزار

بــرای دریافت این 
نرم افزار کد روبه رو 

را اسکن کنید تاکنون اپلیکیشن های بهینه ساز بسیاری برای گوشی های 
اندروید منتشر شده اســت که شاید بتوان معروف ترین آنها 
را Clean Master دانســت. در این قسمت قصد معرفی 
اپلیکیشــن همه فن حریــف Power Clean را داریم که 
عالوه بر انجام اموری مانند بهینه ســازی ســرعت گوشی 
و حــذف فایل هــای Junk، ویژگی های مهــم و کاربردی 
دیگــری را نیز در اختیار شــما قرار خواهــد داد. زمانی که 
اپلیکیشن های نصب شــده در گوشــی را حذف می کنید 
معموال پوشــه ها و فایل هایی از آن همچنان در گوشی باقی 
می ماند. این فایل ها به مرور بیشــتر شــده و عالوه بر آنکه 
حجم گوشی را اشغال می کنند ســرعت عملکرد گوشی را 
نیز کاهش می دهند. ویژگی Junk Clean در اپلیکیشــن 
Power Clean قادر است به صورت کامال هوشمند گوشی 

شما را اسکن کند و موارد اضافه و بدون استفاده را شناسایی 
و به صورت یک فهرست به شما ارائه دهد، سپس می توانید 
با مرور فهرست تهیه شده و اطمینان از نبود فایل مهمی در 
آن، تنها با یک لمس، اقدام به حذف فایل های بالاســتفاده 
کنید. عالوه بــر این، فضای Ram گوشــی های اندرویدی 
میزبان اپلیکیشن های در حال اجراســت اما نکته ای که در 
این میان وجود دارد باقی ماندن اپلیکیشــن های قبلی در 
این فضاســت. برای مثال فرض کنید که مشغول استفاده 
از اپلیکیشــن اینســتاگرام هســتید که پیامی از دوست 
خــود در تلگرام دریافــت می کنید، در این هنگام شــما از 
اپلیکیشن اینستاگرام خارج شــده و تلگرام را اجرا می کنید 
اما اینســتاگرام همچنان در فضای Ram گوشی می ماند و 
بخشی از آن را اشــغال خواهد کرد، ضمن آنکه بسیاری از 

مواقع بدون آنکه اطالعی داشته باشید یا حتی اپلیکیشنی 
را اجرا کرده باشــید شــاهد حضور برنامه های غیرضروری 
در Running Apps خواهید بود. توســط این ویژگی که 
یکی از امکانات مورد عالقه کاربــران در Power Clean و 
اپلیکیشن های مشابه است، فضای Ram گوشی پاکسازی 
می شود و تاثیر بســیاری در افزایش سرعت گوشی خواهد 
داشت. ویژگی دیگری که در این نرم افزار اهمیت دارد امکان 

قفل نرم افزارهای دیگر در گوشی است.
 بــا کمــک ایــن ویژگــی بســیار کاربــردی، می توانید 
صــورت  بــه  قفل گــذاری  اپلیکیشــن  نصــب  از 
از  اســتفاده  بــا  بی نیــاز شــوید وهمچنیــن   مجــزا 
AppLock  اپلیکیشــن هایی همچــون تلگــرام و دیگر 
برنامه هایی را که حاوی اطالعات شخصی شما هستند، در 
این فهرست مشخص کنید تا در طول روز از امنیت اطالعات 
خود در برابر افراد کنجکاو جلوگیری کنید. شــما می توانید 

این نرم افزار را از نشانی goo.gl/T2e9cg دریافت کنید.

سیستمعاملگوشیخودراکارآمدکنید؛

تمیز،خلوتوقفلکنید!
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پیشنهاد سردبیر: 
جایگاه ویژه شهرضا، در فرهنگ استان اصفهان

اخباریادداشت

مراسم آغاز ســال تحصیلی جدید مدارس ســه گانه باب العلم، دارالعلم 
و الزهرا )س( حوزه علمیه آیت ا... اعتمادی کاشــان در حسینیه هیئت 

چهارده معصوم زیارت پنجه شاه کاشان برگزار شد.
مدیر کل آموزش حوزه های علمیه کشور به شرح اوصاف طلبه تراز انقالب 
اسالمی پرداخت و در این رابطه گفت: طلبه تراز انقالب اسالمی طلبه ای 
است که در راستای استقرار تمدن اســالمی باید خودش را فدا کند و در 

این مسیر گام بردارد.
حجت االســالم و المســلمین دکتر فرهاد عباســی در ادامه به تعریف 
تمدن اسالمی پرداخت و افزود: تمدن اسالمی یعنی ایجاد یک فرهنگ 
غنی، جامع و پر مایه بر پایه اصول الهی، این تعریف از بنده نیست، طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری اومانیسم هم به دنبال کمال انسان است، 

اما انسانی که بر پایه اصول الهی تعریف نشده است.
وی تصریح کرد: شناختن این اصول الهی، بن مایه  کار طلبگی است برای 
ایجاد تمدن اسالمی و این همان چیزی است که تمام تالش انبیا و امامان 
ما بوده است؛ هر کاری که توســط آنها در ابعاد مختلف فرهنگی، فقهی، 
سیاسی و… انجام شده اســت اجزای مختلف پازلی اســت که وقتی به 

طورکامل نقش بندد تعریف تمدن اسالمی شکل می گیرد.
حجت االســالم عباســی در بخش مهمی از ســخنان خود  اظهار کرد: 
تحقق تمدن اسالمی دستوری نیســت و تا جامعه اسالمی خود نخواهد 
و گام بر ندارد این اتفاق نخواهد افتاد، اگر قرار بود ایجاد تمدن اسالمی با 
اعجاز صورت گیرد دیگر نیازی نبود حضرت حجت عجل ا... تعالی فرجه 
الشریف بیش از هزار سال در پس پرده  غیبت باشند و این همه مشکالت و 

مصیبت ها تحمل شود.
غیبت امام معصــوم )ع( هم یک جریمه الهی اســت و هم یک 

فرصت برای تکامل انسان
وی در رابطه با فلســفه غیبت امام معصوم)ع( توضیح داد: مسئله غیبت 
که به معنای این است که دسترسی به ولی خدا به صورت مستقیم امکان 

ندارد، اتفاق بسیار بزرگی بود که نتیجه ناالیق بودن انسان است.
عباسی در ادامه گفت: نتیجه قطعی و منطقی عدم قدرشناسی انسان از 
حضور مستقیم امام معصوم)ع( برای تحقق هدف بعثت و غدیر، ایجاد یک 

حادثه سومی به نام غیبت بود.
دکتر فرهاد عباسی خاطرنشان کرد: غیبت از یک طرف به معنای گرفتن 
نعمت حضور مســتقیم والیت از انسان است، انســانی که برای استقرار 
تمدن اســالمی با والیت همراهی نکرد اما از سویی دیگر یک فرصت هم 
محسوب می شود تا پس از گذشت بیش از هزار سال انسان به این حد از 
تکامل برســد که نیاز خود را به ایجاد تمدن اسالمی بفهمد و آن را فریاد 

بزند. 
مدیر کل آموزش حوزه های علمیه کشــور در مراسم آغاز سال تحصیلی 
جدید مدارس سه گانه حوزه علمیه آیت ا... اعتمادی کاشان گفت: وظیفه 
اصلی طلبه و نهاد طلبگی، آماده کردن جامعه  عصر غیبت  برای احساس 

نیاز به ایجاد تمدن اسالمی است.
وی تاکید کرد: اگر این تمدن اســالمی بخواهد محقق شود باید کسانی 
باشند که آن را بشناسند، به آن ســاختار بدهند و به آن متعهد باشند و 
این گام ها و کارها از کســی جز طلبه برنمی آید و کار هیچ نهادی غیر از 
حوزه های علمیه نیست البته منکر این نیســتیم که در دانشگاه و سایر 

مراکز آموزشی اتفاقات مبارکی می افتد.
حجت االسالم عباسی در پایان اظهار کرد: طلبه باید مجتهد شود و ظلم 
به نفس اســت اگر به کمتر از اجتهاد رضایت دهیم. مجتهد شدن دور از 
دسترس نیست اگر تالش، استقامت، توکل و درس خواندن صحیح همه  
درکنار هم  باشد که در این صورت امر اجتهاد  درکمتر از ۱۵ سال محقق 
می شــود. وی تصریح کرد: اجتهاد را نه برای نانش می خواهیم و نه برای 
آبش؛ اجتهاد را رســالتی در برابر حضرت حجت)عج( می دانیم  تا عصر 

غیبت به پایان برسد و انسان به تکامل خویش زودتر دست پیدا کند.

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان در آیین 
تودیع و معارفه امام جمعه شهرستان برخوار گفت:  مسئوالن باید بدانند 

خدمتگزار مردم هستند و با این روحیه برای مردم کار کنند.
حجت االسالم صالحیان افزود: در اسالم چهار نوع مدیریت معرفی شده 
که شــامل مدیریت انســان بر خودش، مدیریت اجتماعی، خانوادگی و 
اداری است که با به کارگیری و رفتار صحیح در این مدیریت ها می توان 
مراحل کمال را طی کرد. مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
اســتان اصفهان رعایت و به کارگیری مدیریت اداری صحیح در کشور را 
سبب پیشرفت و کارگشایی مشکالت مردم بیان کرد و گفت:  گام نخست 
در مدیریت اداری این است که مســئوالن و مدیران خود را خدمتگزار و 
خادم مردم بدانند تا بتوانند برای مردم و کشــور خدمت رسانی بهتری 
 انجام دهنــد. وی در ایــن آیین طی حکمی از ســوی رییس شــورای

  سیاســت گذاری ائمه جمعه کشــور، حجت االســالم سیدحســین 
 محمــود آبــادی را »امــام جمعه شهرســتان برخــوار بــه مرکزیت 
دولت آبــاد« معرفی و از تالش های 40 ماهه حجت االســالم مســعود 
سرافراز قدردانی کرد. در ادامه، محمدرضا عبدانی فرماندار برخوار  هفته 
دولت را بهترین زمان ارائه خدمات مســئوالن و دســتگاه های اداری به 
مردم بیان کرد و گفــت: 74 طرح عمرانی، فرهنگــی و خدماتی با بیش 
از ۱34 میلیارد ریال در شهرســتان برخوار آماده بهره برداری است که با 
حضور مسئوالن استانی افتتاح شد. وی افزود: در 2 ماه گذشته عالوه بر 
امام جمعه دولت آباد، فرمانده سپاه ناحیه برخوار، روسای اداره های امور 
برق، تعاون روستایی، دارایی و امور مالیاتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
مسئول ستاد اقامه نماز و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در 

شهرستان برخوار تغییر کرده است.

مدیر کل آموزش حوزه های علمیه کشور در کاشان:

وظیفه اصلی طلبه در جامعه، ایجاد حس 
نیاز به تشکیل تمدن اسالمی است

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

 مسئوالن با روحیه خدمتگزاری 
کار کنند

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

 فرماندار خمینی شــهر در ششــمین گردهمایی بانوان شــوراهای اســتان اصفهان 
اظهار کرد: شهرستان خمینی شهر به عنوان شهر معین اصفهان محسوب می شود ولی 

سرانه شهروندی مردم شهر اصفهان با مردم خمینی شهر اصال قابل مقایسه نیست.
احمد رضوانی افزود: سرانه شــهروندی هر شهروند خمینی شــهری، یک دهم سرانه 
شهروندی هر شــهروند اصفهانی اســت ولی انتظارات مردم خمینی شهر با مردم شهر 

اصفهان برابر است.
 فرماندار خمینی شــهر با اشــاره به خصوصیات و ویژگی های شهرستان خمینی شهر 
ادامه داد: این شهرستان با جمعیتی در حدود 400 هزار نفر در مجاورت مرکز استان قرار 

دارد که این مجاورت با مرکز استان برای شهرستان مزایا و معایب زیادی دارد.

رضوانی با اشاره به اینکه تراکم جمعیتی خمینی شهر بسیار باالست، گفت: به ازای هر 
کیلومتر، یک هزار و 8۵0 نفر ساکن هستند و بعد از تهران، خمینی شهر پرتراکم ترین 
شهرستان کشور اســت. وی بیان داشــت: 8 کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان در ابعاد 
مختلف در حال فعالیت بوده و ســه کانون جدید بانوان نیز در حــال دریافت مجوز و 
تاسیس هستند.فرماندار خمینی شهر با اشاره به اینکه 8 حوزه علمیه خواهران با بیش 
از 800 طلبه خواهر در شهرســتان فعالیت می کند، اذعان داشــت: بانوان شهرستان 
خمینی شــهر در ابعاد و بخش های مختلف، فعالیت های چشمگیری در سطح استان و 
کشور دارند. رضوانی با تاکید بر اینکه ۱0 مرکز آموزش عالی در شهرستان خمینی شهر 
فعالیت می کند، تبیین کرد: بیش از ۵0 درصد از دانشجویان شهرستان را بانوان تشکیل 

می دهند. وی با اشاره به اینکه نقش بانوان در عرصه های مختلف پیروزی انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی و دوران دفاع مقدس بر هیچ کس پوشــیده نیست، افزود: بانوان در 
دوره گذشته انتخابات شورای شهرستان، حضور فعالی داشتند و از مجموع نامزدهای 
شرکت کننده، 6 نفر خانم در انتخابات شــوراهای شهرستان موفق به حضور در شورای 
شهر شدند. فرماندار خمینی شــهر با بیان اینکه این شهرســتان 2 هزار و 300 شهید 
تقدیم انقالب کرده است، اعالم کرد: در آبان ماه امسال شاهد بزرگ ترین تحول فرهنگی 
شهرستان خواهیم بود و اجالسیه ملی تجلیل از سرداران و شهدای شهرستان با حضور 

مقامات کشوری و لشکری به مدت 4 روز برگزار خواهد شد.
رضوانی بیان داشت: شهرستان خمینی شــهر تامین کننده 60 درصد گوشت استان و 
استان های همجوار است و بیشــترین فرآورده های دامی و گوشتی استان در این شهر 

تامین می شود.
وی با بیان اینکه خمینی شهر تنها شهرستان تولیدکننده تنباکوی صادراتی زرد طالیی 

کشور است، گفت: کشــورهای حوزه خلیج فارس و کشــورهای عربی تنها خریداران 
محصوالت تنباکوی زرد طالیی شهرستان خمینی شهر هستند.

فرماندار خمینی شهر ادامه داد: صادرات محصوالت تنباکوی زرد طالیی خمینی شهر به 
عنوان یک منبع در آمد مهم صادرات غیر نفتی برای کشور محسوب می شود.

رضوانی با اشاره به اینکه خمینی شهر، شهر خیریه ها و خیرین است، اذعان کرد: بعضی 
از صندوق های قرض الحسنه شهرستان با بعضی از موسسات بانکی استان و بانک های 
شهرستان در یک تراز و در حال رقابت هستند. وی با بیان اینکه خیرین در مدت کمتر 
از 3 سال با هزینه ای بالغ بر۱7 میلیارد تومان در حال احداث بیمارستان ساعی هستند، 
گفت: اگر قرار بود دولت، این بیمارســتان را بســازد قریب به 2۵ سال طول می کشید.

فرماندار خمینی شــهر با اشــاره به اینکه بهره برداری از ۱80 تختخواب بیمارســتان 
منظریه بیش از 2۵ سال طول کشیده و هنوز به بهره برداری نرسیده است، بیان داشت: 

تالش می کنیم تا 2 ماه دیگر این بیمارستان به صورت رسمی افتتاح شود.

فرماندار خمینی شهر:

اجالسیه ملی تجلیل از سرداران و شهدای شهرستان،آبان ماه برگزار می شود

    فرماندار خور و بیابانک گفت: برای توسعه و اشتغال پایدار و همچنین 
جذب سرمایه گذار الزم است که زیرســاخت های شهرستان فراهم 
باشد. علی اســتوار با بیان اینکه تامین آب و گاز، توسعه راه ها، تقویت 
شــبکه توزیع برق و ارتقای بخش ســالمت ازجمله زیرساخت های 
اساســی خور و بیابانک اســت که برای تکمیــل آن، اعتبارات ملی 
الزم است، اظهار کرد: در سه ســال اخیر با افزایش اعتبارات،  بخش 

قابل توجهی از کمبودهای شهرستان کاهش یافته است.
فرماندار خور و بیابانک با تاکید بر توجه ویژه مسئوالن به این منطقه 
اضافه کرد: با توجه به ســیر نزولی بارش ها و فقر منابع آبی، این نیاز 

زیرساختی شهرستان در شرایط هشدار قرار گرفته است.
اســتوار افزود: تامین بــرق از طریق نیــروگاه خورشــیدی، ایجاد 
 شــهرک های تخصصــی و راه انــدازی صنایــع جانبــی در پتاس، 
دو بانده کردن محــور نایین _خور و طبس _خور و آســفالت محور 
جندق به گرمسار و خور به حلوان از مهم ترین نیازهای خور و بیابانک 

در جهت توسعه پایدار شهرستان است.

با حضور مسئوالن، پژوهش سرای دانش آموزی بادرود افتتاح شد.
مرکز پژوهش ســرای دانش آموزی شــهید عالفیان بادرود به همراه 9 مرکز 
دیگر در اســتان اصفهان شــامل ادارات آموزش و پرورش بــادرود، میمه، 
اردســتان، نطنز، بوئین و میاندشــت، جرقویه علیا، نایین،چــادگان، جلگه 
 و پژوهش ســرای خیام ناحیــه 2 اصفهان بــه صورت همزمــان و از طریق

 ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
محمود آقادوســت ،رییس اداره آموزش و پرورش بادرود، در مراســم افتتاح 
پژوهش ســرای دانش آموزی شــهید عالفیان، هدف از راه اندازی این مرکز 
را شناســایی و کشــف اســتعدادهای دانش آموزان، ایجاد روحیه مشارکت 
و اســتفاده از خرد جمعی و تقویت اعتماد به نفس آنــان، تحقیق و پژوهش 
و ایجاد بســتر مناســب برای انجام فعالیت های گروهی و انفــرادی، برپایی 
نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان و همچنین تشکیل انجمن روباتیک 
 در منطقه بادرود برشمرد. رییس اداره آموزش و پرورش بادرود گفت: در این

 پژوهش ســرا، اتاق های آزمایشگاه شیمی، فیزیک، زیســت شناسی و اتاق 
رایانه و مشاوره نیز در نظر گرفته شده است.

3 طرح عمرانی و خدماتی با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال در شهر 
دهاقان افتتاح شد.

علی عطایی، شــهردار دهاقان در حاشــیه بهره برداری از این طرح ها 
اظهار داشت: طرح آبرسانی و ایستگاه پمپاژ آب به منطقه گردشگری 

اردسته با هزینه ۵ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید. 
وی با اشــاره بــه اینکه ایــن طرح هــا مرداد ســال 93 آغاز شــده 
اســت، اذعان داشــت: طــول انتقــال آب یــک هــزار و 300 متر 
و دبــی پمپــاژ  2۵ لیتــر در ثانیــه مــی باشد.شــهردار دهاقــان 
موتــوری  و  افتتــاح ســاختمان خدمــات شــهری  آییــن  در 
 شــهرداری دهاقان گفت: ایــن ســاختمان در زمینی با مســاحت 
2۵0 متر مربع بنا شده و پس از گذشت سه ســال، با هزینه 6 میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
وی افزود: بلوار شــهدا نیز به طول 2 هزار و 600 متر، هزینه 8 میلیارد 
ریالی را دربرداشته است که این بلوار در ورودی شهر دهاقان از دانشگاه 

آزاد اسالمی تا میدان حضرت امام خمینی )ره( را شامل می شود.

کارشــناس طب ســنتی و گیاهان دارویی در همایش گیاهان دارویی، طب 
سنتی و مزاج شناسی که در دانشگاه پیام نور خوانســار برگزار شد با اشاره به 
 اهمیت و خواص درمانی گیاهان دارویی اظهار کرد: این گیاهان به دلیل داشتن

 ویژگی های متابولیستی و تحمل تنش های محیطی، ارزش درمانی بیشتری 
نسبت به سایر گونه های گیاهی دارند.

زهرا زینلی با بیان اینکه وجود متابولیســم ثانویه باال در این دسته از گیاهان 
 موجب افزایــش خواص درمانی آنها شــده اســت گفت: حجم بــاالی ماده 
ضد ســرطان آنتی اکســیدان در گیاهان دارویی، ده ها برابر است و بارها این 

مسئله در آزمایش ها مشاهده شده است.
وی افزود: شــرایط اقلیمی و محل برداشــت این گیاهان تاثیر مستقیمی بر 

خواص دارویی آنها دارد.
وی شهرستان خوانســار را به لحاظ اقلیمی و شرایط جوی، منطقه ای مناسب 
برای رشد انواع گیاهان دارویی بیان کرد و گفت: خوانسار یکی از مستعدترین 
مناطق در تولید عسل با کیفیت است و این منطقه به عنوان تولید کننده این  

برند مفید غذایی در کشور مطرح است.

آب خور و بیابانک
در شرایط هشدار

افتتاح پژوهش سرای 
دانش آموزی بادرود

 افتتاح 3 طرح عمرانی و 
خدماتی شهرداری در دهاقان

 جایگاه  ویژه عسل خوانسار 
در کشور

رییس اداره ترویج جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: توسعه 
ملی در تولیدات دامداری و کشاورزی، اعتماد به نفس کشاورزان 

را برای تولید باال می برد.
مهدی پوریای ولی در جلســه ســتاد بیمه دام شهرســتان که 
در محل جهاد کشاورزی گلپایگان برگزار شــد با اشاره به اینکه 
 بیمه حامی بخش کشــاورزی و دامداری اســت، اظهار داشت: 
هزینــه هــای تولید نســبت بــه 3 دهــه گذشــته، افزایش 
چشمگیری داشــته اســت. وی گفت: کاهش بارندگی و ایجاد 
خشکسالی در ســال های اخیر، ســبب افزایش قیمت در تولید 
 محصوالت کشاورزی و دامی شده اســت و راه کاهش هزینه ها 

مکانیزه کردن کشاورزی است.
پوریای ولی با اشــاره به اینکه عــدم مبــارزه بیولوژیک با آفات 
محصوالت کشاورزی و نیز عدم پیشگیری در بیماری دام و طیور، 
خسارات جبران ناپذیری را به بخش کشــاورزی و دامداران وارد 
می سازد.وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و کاهش اعتبارات 
دولتی در جهاد کشــاورزی، تاکید کرد: تشکل های نظام صنفی 
در بخش کشاورزی شهرستان، انگیزه کشاورزان و دامداران را در 
استفاده از بیمه تقویت کنند. رییس اداره ترویج جهاد کشاورزی 
اســتان اظهار کرد: در بخش باغبانی) به ســبب فرهنگ سازی( 
کشــاورزان با رونق اقتصادی مواجه هســتند که این روند باید 
 تداوم یابد. وی بــا بیان اینکه تولید برای کشــاورزان و دامداران 
مقرون به صرفه نیســت، تصریح کرد: بیمه تولیدات دامداری و 
کشاورزی، اعتماد به نفس کشــاورزان را برای تولید باال می برد.

پوریای ولی گفت: تشــکل های نظام صنفی در حمایت از بخش 
 کشــاورزی و دامداری شهرســتان، تشکیل شــود چرا که این 

تشکل ها بازوی توانمند بخش کشاورزی هستند.
پرداخت 900 هزار تومان غرامت در سال بابت تلف 

شدن 2 رأس دام به دامداران
در ادامــه، احمدرضا اســماعیلی مســئول آموزش امــور دام 
جهادکشاورزی اســتان اظهار داشــت: در 2 ســال گذشته در 
 شهرســتان گلپایگان از بیمه دام ســبک و ســنگین استقبال 
نشده اســت. وی تصریح کرد: امسال، غرامت خســارات  ناشی 
از تلفات تب برفکی بــه دامدارانی که دام های آنــان بیمه نبود 

پرداخت نشده است.
اســماعیلی تاکید کرد: دامداران برای بیمه دام سبک و سنگین 
به دفاتر کارگزاری و یا جهاد کشــاورزی شهرســتان گلپایگان 
مراجعه کننــد. وی با بیان اینکه 4۵0 هــزار تومان غرامت بابت 
تلف شــدن هر رأس دام به دامداران پرداخت می شــود، گفت: 
حق بیمه یک گوسفند  7۵0 تومان از ســوی دامدار و ۱4200 
تومان از ســوی دولت در ســال پرداخت می شــود. اسماعیلی 
گفت: دامــداران بابت  ۱00 رأس دام در ســال بایــد 7۵0 هزار 
تومان حق بیمه پرداخــت کنند، همچنیــن  900 هزار تومان 
غرامت در سال بابت تلف شدن 2 رأس دام به دامداران پرداخت 
 می شود.مســئول آمــوزش امور دام جهادکشــاورزی اســتان 
تصریح کرد: اگر تلفات دام در ســال کمتر از ۵ درصد اعالم شود 

دامدار ۱0 درصد حق تخفیف بیمه تا ۵ سال متوالی دارد.
وی با بیان اینکه شاخصه های توسعه یافتگی شهرستان در بخش 
دامداری توسعه بیمه دامداری اســت، تاکید کرد: شرکت های 
تعاونی و بیمه کارگزاران در تشــویق بیمه زنبورداران، دامداران 

و کشاورزان نقش اساسی دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان در حاشیه 
بازدید از مجموعه فرهنگی شــهید مدرس شهرستان شهرضا 
 امامــزادگان را قطب هــای فرهنگی هــر جامعه دانســت و

 اظهار کرد: بقاع متبرک امامزادگان و بزرگان دین همیشــه به 
عنوان یک پایگاه فرهنگی قوی در هــر منطقه بوده که موجب 

ترویج فرهنگ و مذهب در آن منطقه  شده اند.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی، جایگاه شــهرضا را در استان 
اصفهان مهم ارزیابی کرد و گفت: وجود امامزاده واجب التعظیم، 
شاهرضا)ع( نه تنها یک قطب فرهنگی در شهرستان است بلکه 

نمادی  مذهبی در استان و کشور نیز محسوب می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهرستان شهرضا، از نمادهای فرهنگی متعددی برخوردار است 
که این نمادها به عنوان بخشــی از نمادهای فرهنگی استان به 

شمار می روند.
وی افــزود: وجود شــهدای شــاخص مانند شــهید همت در 
شهرســتان و دیگر شــهدای دوران دفاع مقدس و علمایی که 
آوازه علم آنها در کشور با پسوند قمشه ای می درخشد، دلیل بر 

اهمیت فرهنگی شهرستان است.
ارزانی با بیان اینکــه حوزه های علمیه و مراکــز علمی و دینی 
هر شهر، نماد جایگاه مذهب در آن شــهر هستند، عنوان کرد: 
شهرستان شــهرضا از دیرباز، به دلیل داشتن علمای بزرگی که 
به فقه و حکمت در کشور مطرح هستند و حوزه های علمیه قوی 

در کشور می درخشیده است.
وی افزود: وجود همین پتانســیل های مذهبی و فرهنگی است 
که جایگاه ویژه ای به یک شــهر در ســایر حوزه های اجتماعی 

می دهد و به همین خاطر است که این شهر همچون یک پایگاه 
فرهنگی با مردم دین باور و خدا محورش، ازگذشــته در کشور 

معروف بوده  است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان با اشــاره به نقش 
علما در طول تاریــخ در پرورش طالب و آمــوزش علوم دینی، 
گفت: وجود همین علما در طــول تاریخ موجب تقویت روحیه 
دین باوری مردم و گسترش معارف اسالمی در جوامع مختلف 

شده است.
وی یکی دیگــر از تنظیم  کننــدگان مناســبات اجتماعی را 
هنرمندان و ادبا دانست و اظهار کرد: هنر مردم شهرضا به  واسطه 

سبقه دینی موجود در آن رنگ و بوی دینی به خود گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان افزود: با وجود اینکه 
شهرستان شهرضا از نظر جمعیتی در رتبه اول و دوم استان قرار 
ندارد، اما در بسیاری از رشــته های هنری به ویژه خوشنویسی 

این جایگاه را برای خود در استان کسب کرده است.
وی با اشــاره به لزوم وجود دغدغه های فرهنگی در بین مردم، 
تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان در 23 
شهرســتان از مجموع 24 شهرستان اســتان، نمایندگی اداره 
فرهنگ و ارشــاد دارد که باید در جهت وحدت رویه، جلساتی 

بین مدیران این ادارات برگزار شود.
ارزانی افزود: در همین راســتا، به صورت فصلی جلساتی را به 
میزبانی شهرستان های مختلف برگزار می کنیم که میزبانی این 
فصل به شهرستان شهرضا رسید و مدیران ارشاد کل استان در 
این شهرستان گرد هم آمدند تا در جهت ارتقای سطح فرهنگ و 

ارشاد جامعه تبادل نظر کنند.

رییس اداره ترویج جهاد کشاورزی استان عنوان کرد:

بیمه دام، راهکاری ملی در توسعه اقتصاد
مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

جایگاه ویژه شهرضا، در فرهنگ استان اصفهان

تشکل های نظام 
صنفی در حمایت 
از بخش کشاورزی 
و دامداری 
شهرستان، 
 تشکیل شود 
 چرا که این 
تشکل ها بازوی 
توانمند بخش 
کشاورزی هستند

وجود امامزاده 
واجب التعظیم 
شاهرضا)ع( نه تنها 
یک قطب فرهنگی 
در شهرستان است 
بلکه نمادی مذهبی 
در استان و کشور 
 نیز محسوب
 می شود
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اخباريادداشت

 طبق مطالعــات حیوانی، ترکیب به دســت آمده از ویتامیــن A در بدن 
موسوم به »رتینوئیک اسید«، در توقف سرطان روده نقش دارد.

دکتر ادگار انگلمن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، 
 در این باره می گوید: »ســال هاســت کــه رتینوئیک اســید، به عنوان

متوقف کننده التهاب روده شناخته شده است.«
وی در ادامه می افزاید: »در عین حال پیشــرفت ســرطان روده با التهاب 
مرتبط اســت؛ به عنوان مثال، بیماری روده التهابی نظیر کولیت زخمی، 
با سرطان روده مرتبط اســت.« به گفته انگلمن، »ما می خواستیم بدانیم 
آیا میزان رتینوئیک اسید تاثیر مستقیم بر پیشــرفت سرطان دارد و این 
ارتباط چگونه است.« محققان با بررسی موش های مبتال به سرطان روده 
دریافتند که میزان رتینوئیک اسید در روده موش ها بسیار کم است.آنها 
همچنین دریافتنــد افزایش میزان رتینوئیک اســید در روده موش های 
مبتال به ســرطان روده، موجب کاهش روند پیشــرفت بیماری می شود. 
یافته ها بیانگر شیوه های جدید پیشــگیری یا درمان سرطان روده است؛ 

اما هنوز تحقیقات بیشتری برای نتایج انسانی آن نیاز است.

 محققان دانشگاه واشنگتن دریافته اند ســم وبا، موجب فعال سازی یک 
مولکول کلیدی در افــراد دارای گروه خونی O می شــود و بدین ترتیب 
آنها در مقایسه با ســایر گروه های خونی، در معرض ریسک باالی ابتال به 
این بیماری قرار دارند. محققان دریافتند ســم وبا موجب فعالیت بیش از 
 اندازه مولکول کلیدی ســیگنال دهنده در ســلول های روده افراد دارای

متداول ترین گروه خونی شــده و میزان باالی این مولکول، منجر به دفع 
الکترولیت ها و آب و به عبارتی بروز اســهال می شود. بیماری وبا همراه با 
اسهال شدید است که می تواند به کم آبی بدن، شوک و حتی مرگ منجر 
شود. جیمز فلکنشتاین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما 
نشــان داده ایم که نوع گروه خونی، چقدر بر فعالیت قوی ماده سمی وبا 
در ســلول های روده تاثیر می گذارد و منجر به اسهال می شود.« هرساله 
بیماری وبا ۳ تا ۵ میلیون نفر را در سراســر جهــان مبتال می کند که این 
مسئله، به مرگ ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار نفر منجر می شود. بیشتر میزان ابتال به 

این بیماری، مربوط به شبه قاره هند است.
علت این بیماری، باکتری Vibrio cholera اســت که سلول های روده 

کوچک را دچار عفونت می کند.
محققان با آزمایش آنتی ژن هــای گروه خونــی A و O دریافتند میزان 
مولکول سیگنال دهنده در ســلول های آنتی ژن گروه خونی O دو برابر 
گروه خونی A اســت؛ از این رو گروه خونی O بیشــتر در معرض ابتال به 

اسهال ناشی از وبا قرار دارد.

 محققــان دریافته اند حتی داشــتن کمی اضافه وزن هــم موجب مرگ 
زودهنگام می شود. محققان دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی، با جمع آوری 
داده های بیش از ۲۰۰ مطالعه قبلی در ۴ قاره جهان و با حضور ۱۰میلیون 

نفر، این مطالعه را انجام دادند.
محققان بعد از مســتثنی کردن افراد ســیگاری، ســایر مشکالت مزمن 
ســالمت از پیش موجود و مرگ کمتر از ۵ ســال بعد از حضور اولیه فرد 
در روند مطالعه، دریافتند ارتباط دائمی بین مرگ زودهنگام و شــاخص 
توده بدنی )BMI(کمتر یا بیشتر از میزان عادی که بین ۱8/۵ تا ۲۵ است، 
وجود دارد. با توجه به اینکه زنان بیشترین تناســب را با این معیار دارند، 

ریسک مرگ زودهنگام در مردان به مراتب بیشتر است.
 دکتر جاناتان ســامت، در این باره مــی گوید: »افزایش ریســک مرگ،

نشــانه ای قوی برای سالمت اســت. نتایج جدید در مورد اضافه وزن باید 
انگیزه قوی افراد به منظور بازگشت به وزن سالم باشد.«

نرخ مرگ زودهنگام مرتبط با شــاخص توده بدنی در بین قاره ها متفاوت 
اســت. محققان برآورد کردند اگر هــر فرد چاق یــا دارای اضافه وزن در 
آمریکای شمالی، قادر به رســیدن به BMI عادی باشد، یک مرگ از هر ۵ 
 مرگ زودهنگام را می توان پیشگیری کرد؛ یعنی در اروپا یک مرگ از هر

 ۷ مرگ و در نیوزیلند یک مرگ از هر ۲۰ مرگ قابل پیشگیری است.

محققین دانشــگاه »ام آی تی« آمریکا، با استفاده از پلیمر 
نامرئی، موفق به ساخت پوســتی شده اند که می توان آن را 

روی پوست قرار داد تا چین و چروک آن را صاف کند.
به گفته محققین آمریکایی از این پوســت نامرئی می توان 
برای درمان اگزما و دیگر بیماری های پوستی استفاده کرد.

ســاختار این پلیمر نامرئی این گونه اســت کــه ابتدا ماده 
شــیمیایی سیلوکســان روی این پلیمر قرار مــی گیرد و 
بعد از آن، کریســتال پالتین برای تغییر شکل سیلوکسان 
»XPL« به الیه پلیمری، به آن اضافه می شــود کــه آن را 

 می نامند.
خواص این پوست تولید شده بسیار نزدیک به پوست جوان 
است و بعد از قرار گرفتن روی پوست، می تواند تا ۲۴ ساعت 
آن موضع را صــاف نگه دارد؛ ضمن اینکه حساســیتی هم 

ایجاد نمی کند.

مطالعات نشــان می دهد گوشــت باله ها و کوســه ماهی، 
حاوی مقادیر باالی نوروتوکســین های مرتبــط با بیماری 
آلزایمر اســت. دانشــمندان دانشــگاه میامی آمریکا، طی 
مطالعه ای جدیــد دریافته اند که در باله هــا و ماهیچه های 
 ۱۰ گونه کوســه ماهی، غلظت باالی مواد ســمی مرتبط با

بیماری های عصبی وجــود دارد. تیم تحقیق در این مطالعه، 
باله ها و نمونه های بافت ماهیچه ای ۱۰گونه کوســه ماهی 
یافت شده در اقیانوس آرام و اطلس را از لحاظ غلظت دو ماده 
سمی جیوه و BMAA بررســی کردند. دبورا ماش، سرپرست 
تیم تحقیــق، در این باره می گوید: »مطالعــات اخیر ارتباط 
بین BMAA با بیماری های عصبی نظیر آلزایمر و اســکلروز 
جانبی آمیوتروفیک، نشــان داده اند که درواقع غلظت جیوه 
و BMAA در باله ها و ماهیچه های تمامی انواع کوسه ها، به 
اندازه ای هست که تهدیدی برای سالمت انسان تلقی شود.«

تخم کتان حدودا ۶۰۰۰ سال مصرف خوراکی داشته است و 
احتماال به راحتی می تواند نخستین ابرخوراکی کشت شده 

در جهان معرفی شود!
تخم کتان می توانــد در بهبودی فرآیند هضــم به کمکتان 
بیاید، پوســت شفافی به شــما بخشیده و کلســترولتان را 
کاهش دهد، میل شــدید به مصرف قند را در شما کم کند، 
هورمون هایتــان را متعادل کند، با ســرطان مبــارزه کرده 
و روند کاهــش وزنتان را بهبود بخشــد و ایــن فقط بخش 

کوچکی از فواید آن است!
تخم کتان کــه گاه با نام بذر کتان نیز شــناخته می شــود، 
دانه ای کوچک به رنگ قهــوه ای، برنز یا طالیی اســت که 
غنی ترین منبع اســیدهای چرب امگا ۳ گیاهی- به نام آلفا 

لینولنیک اسید )ALA( – در جهان است!
1. سرشار از فیبر است؛ اما کربوهیدرات کمی دارد

یکی از فوق العاده ترین مزایای تخم کتان این است که میزان 
زیادی لیزاب دارد. لیزاب، فیبری به شــکل ژل و محلول در 

آب است و مزایایی باور نکردنی برای دستگاه گوارش دارد.
 این لیزاب می توانــد مواد غذایــی را در معده نگــه دارد تا

به سرعت وارد روده کوچک )که می تواند جذب مواد غذایی 
را افزایش دهد( نشود. همچنین کتان به میزان فراوانی فیبر 
محلول و نامحلول دارد که می تواند ســم زدایی روده بزرگ 
و از دســت دادن چربی را پشــتیبانی کرده و میل شدید به 

خوردن قند را کاهش دهد. شــما بایــد ۳۰-۴۰ گرم مواد 
غذایی پرفیبر در روز بخورید.

۲. باعث سالمت پوست و مو می شود
اگــر پوســت، مــو و ناخن هایــی ســالم تر می خواهید، ۲ 
قاشــق غذاخوری تخم کتــان به نوشــیدنی  یا ۱ قاشــق 
غذاخوری روغــن تخم کتان بــه برنامه غذایــی روزانه تان 
اضافــه کنیــد. چربی هــای ALA در دانه هــای کتــان، با 
 تامیــن چربی هــای ضــروری و همین طــور ویتامین های 
گروه B که به کاهش خشــکی و شوره ســر کمک می کند، 
می تواند برای پوســت و مو مفید باشــد. این دانه همچنین 
می تواند نشــانه های آکنه، روزاســه و اگزما را بهبود بخشد. 
برای سالمت چشــم نیز فوایدی دارد؛ زیرا کتان می توانید 

سندروم چشم خشک را کاهش دهد.

ژالتین ماده ای بدون طعم و شفاف اســت که از ترکیب اجزای 
 مختلف بــدن جانوران از جمله اســتخوان و غضروف ســاخته

می شــود. این ماده مغذی حاوی پروتئین ها و اسیدهای آمینه 
مورد نیاز بدن بوده و مصرف آن ضامن سالمت و جوانی است.

دســت اندرکاران تغذیه و رژیم غذایی، ژالتیــن را ازجمله مواد 
خوراکی توصیف کرده اند که می تواند اثرات مفیدی بر سالمت 

ارگان های بدن داشته باشد.
 ۸- پوست شاداب و زيبا

ژالتیــن منبع سرشــار کالژن اســت که موجب کشســانی و 
یکدستی پوســت می شــود. کالژن حدود یک چهارم از وزن 
بدن را تشکیل داده است و عامل اصلی شادابی و جوانی پوست 

محسوب می شود.
۹- دفع سموم پروتئین حیوانی

گوشت و تخم مرغ، حاوی نوعی اسید آمینه موسوم به میتونین 
هستند که موجب افزایش هموسیســتئین در خون می شود. 
هموسیســتئین یکی از عوامــل بیماری های قلبی، ســکته و 
بیماری های روانی است. گلیســین موجود در ژالتین، متونین 
موجود در گوشت را دفع کرده و مانع بروز عوارض مضر مصرف 

پروتئین حیوانی می شود.
10- خواب راحت تر

با مصرف ژالتین، مقادیر زیادی از گلیســین وارد بدن می شود 
که یکی از آثار آن، خواب راحت است.

11- بهبود سالمت استخوان ها
یکی از اجزای اصلی تشــکیل دهنده استخوان، کالژن است که 
مقادیر زیادی از آن در ژالتین یافت می شــود. نتایج تحقیقات 
متعدد نشــان می دهد که مصرف ژالتین موجب افزایش تراکم 

استخوان می شود.
1۲- بهبود سالمت کبد

یکی از اثرات مهم گلیسین، سم زدایی از بدن است. کمبود این 
ماده در بدن موجب اختالل عملکرد کبد می شود.

1۴- بهبود التهاب
وجود التهاب در بدن، عامل بســیاری از بیماری هاســت و به 
همین علــت مبارزه با التهــاب، یکــی از عملکردهای ضروری 
سیستم دفاعی بدن اســت. مصرف ژالتین یک راهکار ساده و 

خوش طعم برای مبارزه با التهاب محسوب می شود.

مطالعات جديد نشان می دهد؛

ترکیب ويتامین A، به مقابله با سرطان 
روده کمک می کند

بر اساس جديدترين يافته پژوهشگران؛

 O احتمال ابتال به وبا در گروه خونی
بیشتر است

محققان هشدار می دهند:

اضافه وزن، کشنده است

ژالتین؛ اين ماده پر خاصیت و شفاف! )۲( خاصیت های بی شمار تخم کتان!

اگر اين گوشت را بخوريد،
 آلزايمر می گیريد!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
به خال های پوستی توجه کنید

تحقیقات نشان می دهد؛

دوری از زوال عقل 
با کمی ورزش

 مطالعه جدید نشــان می دهد افراد معتاد به تماشــای تلویزیون، 
در معرض ریســک باالی ابتال به دمانس )زوال عقل( در پیری قرار 

دارند.
به گفته محققان دانشــگاه کالیفرنیا، ســالمندانی کــه کم ورزش 
می کنند یا اصــال فعالیت بدنــی ندارند، در مقایســه بــا افرادی 
 که به طورمنظــم فعالیت های بدنی متوســط تا ســنگین دارند،

۵۰درصد بیشتر در معرض ریسک باالی زوال عقل هستند.
 به گفتــه محققــان، فعالیــت فیزیکی مالیــم، می تواند شــامل

پیاده روی تند، دوچرخه ســواری آهســته تر از ۱۰ مایل در ساعت 
یا باغبانی باشــد. دکتر زالدی تن، سرپرســت تیم تحقیق، در این 
باره مــی گوید: »الزامــا فعالیــت فیزیکی شــدید موجب کاهش 
 ریســک زوال عقل نمی شــود؛ حتی میــزان مالیــم ورزش هم

می تواند مناسب و کافی باشد.«
یافته ها نشــان داد شرکت کنندگان ۷۵ ســال به باال، به بیشترین 

فایده ورزش در مقابل شروع زوال عقل دست یافته اند.
به گفته تن، »پیام ما در اینجا این اســت که شــما هیچ وقت برای 

 ورزش کردن پیر نیســتید. این بیمــاران بســیار از ورزش کردن
بهره مند شدند؛ چراکه آنها در ســنی بودند که در معرض بیشترین 

میزان ریسک ابتال به زوال عقل قرار داشتند.« 
اسکن مغز شرکت کنندگان نشــان داد افرادی که ورزش می کنند، 
بهتر قادر به تحمل تاثیرات ناشــی از افزایش سن بر مغز هستند. با 
افزایش ســن، مغز شروع به چروک شــدن می کند؛ اما تیم تحقیق 
دریافت افرادی که بــه طورمنظم ورزش می کردند، در مقایســه با 

افراد بی تحرک، دارای حجم مغز بزرگ تری هستند.

 پوست نامرئی برای رفع 
چین و چروک تولید شد!

 بــرای درک اهمیت نمک باید به این نکته توجه داشــت 
که مایعات بدن از ترکیب سدیم و آب شــکل گرفته اند. 
در ادامه با برخی از فواید شــگفت انگیز نمک بیشتر آشنا 

می شویم.
ارتقای سالمت دهان و دندان

نمک دریایــی طبیعی حاوی مقدار کمی فلوراید اســت. 
 این مــاده معدنی با محافظــت از مینای دنــدان در برابر

آسیب های ناشــی از ترکیبات اسیدی، به ارتقای سالمت 
دهان و دندان کمک می کند.

فلوراید احتمال کرم خوردگی و پوســیدگی دندان را که 
موجــب التهاب لثه می شــود، کاهش می دهــد. غرغره 
آب نمک و تف کــردن آن به بیرون، به بهــود زخم های 
دهان کمــک و خونریزی لثــه را درمان مــی کند و گلو 
درد را نیز تســکین می بخشــد. همچنین نمک باکتری 
 های دهــان را که موجب بیمــاری لثه می شــوند، نابود 

می کند.
تسکین دردهای ورم مفاصل

کارآمدی نمک، در درمان ورم مفاصل ثابت شــده است. 

مطالعات مختلف نشــان داده اند نمــک دریایی، حاوی 
ترکیبات ضد التهابی قوی اســت که به تســکین مفاصل 

متورم و ملتهب و بافت های نرم دردناک کمک می کند.
 در حقیقت، بیشــتر مراکز سالمتی و اســپا، حمام نمک 
دریایی را برای تسکین درمانی درد ورم مفاصل پیشنهاد 

می دهند. 
برای کســب تجربه ای مشــابه، مــی توانیــد مقداری 
نمک دریایی را به آب گرم وان حمام خــود اضافه کنید. 
انجام حمــام نمک منظــم، بــه تســکین درد، التهاب 
 مفاصــل و آرام کــردن عضــالت دچــار تنــش کمک 

می کند.
درمان رينوسینوزيت

رینوســینوزیت، نوعــی بیماری اســت که حفــره های 
بینی را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری به واســطه 
 التهاب غشاهای مخاطی بینی شــکل می گیرد و موجب

عطســه های شــدید، آبریزش بینی، احتقــان، التهاب 
سینوس ها و خارش و سوزش چشم می شود.

 در شــرایطی که همــواره مــی توانید برصــای کاهش 

نشــانه هــای رینوســینوزیت دارو مصــرف کنید، می 
تــوان از نمــک نیــز بــرای بهبــود احتقــان و کاهش 
التهاب ســینوس اســتفاده کرد. شست و شــوی بینی 
با محلول نمک، روشــی ســنتی برای پاکســازی حفره 
بینی اســت. مطالعات نشــان داده اند نمــک، به کاهش 
 التهاب ســینوس هــا و تســکین آلرژی بینــی کمک 

می کند.
تسکین التهاب تنفسی

جدا از تســکین رینوســینوزیت، نمــک توانایی کاهش 
 التهاب )که به مشــکالت تنفســی منجر می شود( را نیز 

دارد.
 محلول نمک به طور موثر به پاکسازی مخاط غلیظ کمک 
می کند. کمی نمک طبیعی، درمانی ســنتی برای سرفه، 

آسم، آلرژی ها و دیگر بیماری های تنفسی است. 
برخی پزشــکان معتقدند نمک درمانی به اندازه داروهای 
مدرن امــروزی کارآمد اســت و اگر به میــزان متعادل و 
درســت مصرف شــود، هیچ گونه عارضه جانبی نخواهد 

داشت.
بازتعادل سطح الکترولیت در بدن

سطوح متعادل و سالم از الکترولیت ها، برای سالمت بدن 
انسان بسیار مهم اســت. الکترولیت های متعادل نسبت 
به ترکیب مطلوب خون، قــدرت عضالنی، گردش خون و 

عملکرد کلی اندام ها اطمینان حاصل می کند. 
برای متعادل نگــه داشــتن الکترولیت ها، بایــد مقدار 
مساوی از مواد معدنی مانند پتاســیم، کلسیم، منیزیم، و 

سدیم وجود داشته باشد.
الکترولیت هــای نامتعــادل، موجب خســتگی مزمن، 
اسپاســم های عضالنی، ضربــان قلب نامنظم، نوســان 
 فشــار خــون، اختــالالت اســتخوانی و ســردرگمی 

می شوند. 
مقدار کمی نمــک دریایی یــا نمک طبیعی، بــه ایجاد 
تعادل مجدد الکترولیت ها در بدن کمک کرده و سالمت 

مطلوب را ارتقا می دهد.
بهبود بیماری پوست

نمــک طبیعی یــک درمان فــوق العــاده بــرای انواع 
مختلــف بیماری هــای پوســتی و عــوارض مربوط به 
آنها محســوب مــی شــود کــه از آن جمله مــی توان 
بــه پســوریازیس، ورم مفاصــل پســوریازیس و اگزما 
اشــاره کرد. نمــک، خارش و پوســته پوســته شــدن 
را تســکین مــی دهــد و بــه خشــک شــدن ضایعات 
 پوســتی و کشــتن پاتوژن هایی که مــی توانند موجب

عفونت های پوستی شوند، کمک می کند. 
یکی از بهترین روش های اســتفاده از نمک برای درمان 
بیماری پوســتی، رقیق کــردن آن در آب گرم وان حمام 
است. حمام نمک منظم، گردش خون را بهبود می بخشد، 
 رطوبت پوســت را افزایــش و التهاب پوســتی را کاهش 

می دهد.

حمام نمک منظم، 
گردش خون را 

 بهبود
می بخشد، رطوبت 
پوست را افزايش و 

التهاب پوستی را 
کاهش می دهد 

سالمتـی بدن با نمـک

اگرچه مصرف بیش از اندازه سديم، می تواند به انواع مختلف مشکالت سالمت منجر شود که از ورم تا فشار 
خون باال را در بر می گیرد، مصرف متعادل نمک نیز برای سالمت مفید است.

زيبايی

همه افراد از مــرد و زن، دلشــان می خواهد موهای 
خوب، سالم و پرپشتی داشته باشند. بخشی از زیبایی 
چهره در گرو داشتن موی ســالم است؛ بنابراین همه 
ســعی دارند از موهای خــود مراقبت کننــد تا دچار 
ریزش، خشــکی، موخــوره و ســایر بیماری های مو 
نشوند. اما برای رسیدگی و مراقبت درست از مو، قبل 
از هر چیز باید جنس موی خود را بشناســید؛ چراکه 

هر جنس مویی توجه خاص خود را می طلبد.
نکات مراقبتی 

- موهای خود را به طور طبیعی و بدون کمک گرفتن 
از وسایلی مانند سشوار خشــک کنید. بعد از حمام، 
آب اضافــی موها را بــه کمک حوله بگیریــد و اجازه 
دهید موهایتان به طور طبیعی خشــک شود. توصیه 
می کنیم برای خشــک کردن مو، از سشــوار استفاده 
نکنید؛ چون سشــوار فقط الیه خارجی مو را خشک 
می کند و این مسئله سبب شــکنندگی مو شده و به 

ساقه مو آسیب می زند.
- موهای خیس خود را الی حوله یا روسری نپیچید؛ 
این کار به موهای شــما آســیب  رســانده و ســبب 

شکنندگی آنها می شود.
- بعد از شســتن موها، از مواد آرایشــی و بهداشتی 
گیاهــی مو اســتفاده کنید؛ چــون مواد آرایشــی و 
بهداشتی شــیمیایی که حاوی الکل هستند، به موها 

آسیب می رسانند.
- موهای مجعد نســبت به موهای صــاف، به مراقبت 
کمتری احتیاج دارنــد؛ چون موهــای مجعد مانند 
موهای صاف در ارتباط مستقیم با پوست سر نیستند. 
موهای صــاف به دلیل اینکه روی پوســت ســر قرار 
می گیرند، در تماس بیشتری با غدد چربی پوست سر 

بوده و زودتر چرب می شوند. 
- خشــک کردن موها با حرارت، به آنها صدمه می زد. 
اگر همچنان اصرار دارید برای خشــک کردن موهای 
خود، از سشوار اســتفاده کنید، حرارت را روی ریشه 
موی خود متمرکز نکنید و سشوار را با فاصله مناسب 

از ساقه مو بگیرید.
 -  بــرای اینکه موهایتــان دچار موخوره نشــود، هر

سه ماه یک بار حداقل دو سانت از موهای خود را کوتاه 
کنید. نگران کوتاه شــدن موهایتان نباشــید؛ چون 
این کار عالوه بر جلوگیری از موخوره شــدن، موها را 
برای رشد بیشــتر تحریک می کند. اگر هم موهایتان 
دچار موخوره شده است، دم کرده گیاه باباآدم معجزه 
می کند. این گیاه را دم کنید و با دم کرده آن، ساقه مو 

را ماساژ دهید.

شناسايی جنس مو در خانه)3(

  یک متخصــص رادیوتراپی آنکولوژی، از ســرطان پوســت بــه عنوان
شــایع ترین ســرطان در بین ایرانی ها نام بــرد. دکتر افســانه مداح در 
همایش یک روزه تازه های تشــخیص و درمان سرطان های غیرمالنومی 
پوست اظهار کرد: تومورهای پوســتی به دو دسته مالنومی و غیرمالنومی 
تقسیم می شــوند. دســته اول تومورهای بدخیم و حتی کشنده هستند؛ 
اما تومورهای غیرمالنومی اگر به موقع تشــخیص داده شود، قابل درمان 
خواهد بود. وی افزود: نور آفتاب و خال های ریشه دار، از فاکتورهای اصلی 
بــروز تومورهای غیرمالنومی اســت. به همین دلیل بــه افراد، بخصوص 
افرادی که در معرض نــور آفتاب مشــغول به فعالیت هســتند، توصیه 
می شود از کاله، دســتکش، ضد آفتاب و عینک آفتابی اســتفاده کنند. 
این متخصص رادیوتراپــی آنکولوژی در ادامه یادآور شــد: تمام افراد در 
قسمت های مختلف بدنشان دارای خال هایی هستند که برای پیشگیری 
از بروز تومورهای غیرمالنومی، توصیه می شــود بــه خال های خود توجه 
بسیاری داشته باشند و در صورت مشاهده تغییر رنگ، اندازه و ظاهر آن، 
سریعا به متخصص پوست و مو مراجعه کنند. وی با بیان اینکه تومورهای 
غیرمالنومی پوست درآقایان شــایع تراز خانم هاست، عنوان کرد: سرطان 
پوست در ایران، در بین مردان اولین و در بین زنان، دومین سرطان شایع 

است.
این استادیار دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، توجه به تغییرات پوستی را 
بسیار ضروری دانســت و یادآور شــد: مراجعه و دریافت خدمات درمانی 
به موقع، موجب پیشــگیری از وخامت بیماری می شــود؛ به همین دلیل 
به افراد توصیه می شــود تمام بیماری های خود، از جملــه بیماری های 
پوستی را جدی بگیرند. مداح خاطرنشان کرد: درمان به موقع تومورهای 
غیرمالنومی پوســتی، عالوه بر بهبود، موجب حفظ زیبایی ظاهری افراد 
می شود؛ زیرا در صورت پیشرفت بیماری، پزشک ناچار است برای درمان، 
از ســایر قســمت های دیگر پیوند پوســت انجام دهد و این امر، زیبایی 
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. وی ادامه داد: بــا توجه به اینکه درمان و 
روش های تشــخیصی تومورهای غیرمالنومی پوست طی چند سال اخیر 
پیشرفت های مناسبی داشته و از طرفی در کنگره های اخیر به این موضوع 
توجه چندانی نشده بود، انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران تصمیم گرفت 
همایش یک روزه ای به این منظور برگزار کند. اســتادیار دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران خاطرنشــان کرد: در این همایــش، متخصصان داخلی، 
 پوســت و مو، جراحان پالســتیک، رادیوتراپیســت ها و پاتولوژیست ها 

حضور دارند.

متخصص راديوتراپی آنکولوژی هشدار داد:

به خال های پوستی توجه کنید
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پیشنهاد سردبیر: 
تالش ژاپن برای جذب گردشگران مسلمان 

دیدنی ها

اصفهانگردی

دولت ژاپن در تالش است با روی آوردن به گردشگری حالل، تعداد بیشتری 
 از گردشــگران منطقه خاورمیانه را جذب کند. مســئوالن گردشگری ژاپن 
 در راســتای تالش برای جذب حداکثر گردشــگر از کشــورهای مســلمان 
 و منطقه خاورمیانه، ســال گذشــته محدودیت های ویزا را برای چند کشور 
 از جمله امــارات و اردن لغو کرد. گردشــگران اماراتــی می توانند برای ورود 
به کشــور ژاپن از ویزای 3 ســاله با قابلیت چند بار ورود به این کشور جنوب 
شرقی آسیا استفاده کنند. در حالی که گردشــگران اردنی از پرداخت بهای 
صدور ویزا معاف هستند.» شوســاکو هینوکی «، رییس یکی از کمپانی های 
خصوصی فعال در صنعت گردشــگری ژاپن در این بــاره گفت: فکر می کنم 
درهای ژاپن به روی مســلمانان درحال باز شدن است و اقداماتی برای افتتاح 
رســتوران برای مســلمانان در ارایه غذای حالل صورت گرفته است. عالوه 
بر خاورمیانه،  شمار گردشــگران از کشورهای شرق آســیا از جمله اندونزی 
و مالزی نیز در ژاپن افزایش پیدا کرده اســت. تعداد گردشــگران اندونزیایی 
در ژاپن از 63617 هزار نفر در ســال 2009 به بیش از 136 هزار نفر رسیده، 
 در حالی که تعداد گردشــگران مالزیایی نیز در ژاپن از حــدود 89 هزار نفر 
در ســال 2009 به رقمی بالــغ بر 176 هــزار نفر افزایش پیدا کرده اســت.

 با این وجود، بر اســاس اعالم ســازمان ملی گرشــگری ژاپن تنهــا 14 هزار 
و 816 گردشگر از منطقه خاورمیانه در ســال 2104 ژاپن را به عنوان مقصد 
گردشگری انتخاب کردند. ژاپن در تالش اســت آمار و ارقام گردشگری خود 
را سرو سامان دهد و تا ســال2020 میالدی که همزمان با برگزاری المپیک 
توکیو است، ساالنه یک میلیون گردشگر از کشورهای مسلمان جذب کند که 
این رقم برابر است با 4 درصد از تعداد کل گردشــگران این کشور در شرایط 
کنونی و در این راســتا گردشــگران اندونزی،  مالزی و تایوانی بدون اخذ ویزا 
امکان مســافرت به ژاپن را خواهند داشــت و همچنین تســهیالتی را برای 
ورود 65 درصد از گردشــگران مســلمان در نظر گرفته که از جنوب شرقی 
آسیا می آیند. با افزایش شمار گردشگران مسلمان در ژاپن امکانات و خدمات 
اسالمی و حالل نیز در این کشور رو به افزایش است و شاخص سفر کشورهای 

مناسب مسلمانان برای کشور ژاپن از3/9 به 4/5 ) از10 ( رشد داشته است.

بعد از ســال های متعدد کاوش در تپه ســگزآباد در قزویــن، به تازگی 
دستاوردهایی برای تیم کاووش حاصل شــد از جمله کشف شواهدی از 
» یک گورســتان متعلق به عصر آهن «. در گزارشی که ایسنا در این باره 
 به نقل از مصطفی ده پهلوان ) سرپرســت پروژه تعییــن عرصه و حریم 
» قره تپــه « در ســگزآباد قزوین (، روابــط عمومی پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری منتشر کرده، آمده اســت: در این پروژه 35 گمانه 
در چهار جهت محوطه به طول و عرض یک متر کاوش شــد. همچنین به 
دلیل تمرکز و میزان رسوب گذاری باال در حاشیه » قره تپه « عمق بیشتر 
 این گمانه ها از چهار متر ) با عمق حداقلی1/70 و عمق حداکثری 6 متر (

 تجاوز کرد. این باســتان شــناس با اشــاره به اینکه » عرصه نامشــهود 
به خوبی نشانگر این اســت که محوطه در جهت شمال شرقی به جنوب 
غربی توســعه داشــته اســت « صحبت هایش را ادامه داد:  با توجه به 
 کاوش در این گمانه ها و یافته های به دســت آمده از آن ها، عرصه مشهود 
» قره تپه « از 8/6 هکتــار به بیش از 25 هکتار در زیر الیه های رســوبی 
 دشــت افزایش پیدا کرد. ده پهلوان صحبت هایش را با اشــاره به کاوش 
و ارزیابی الیه های رســوبی در گمانه ها ادامه داد: الیه های رسوبی دشت 
ارتباط معنا داری با یکدیگر دارند و جهت شیب الیه های رسوبی و شدت 
آن ها به خوبی دیده می شــود که در روزهای آینده این الیه های رسوبی 
نیز توسط استادان رسوب شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 
مورد ارزیابی و شناســایی دقیق تری قرار می گیرند. از نظر او مهم ترین 
شــواهدی که در پروژه تعیین عرصه و حریم قره تپه ســگز آباد به دست 
آمد، مدارکی اســت از یک تدفین و یا گورســتان عصر آهــن 1 یا 2 در 
 حاشیه شرقی تپه و به فاصله80 متری. همچنین او از افزایش عرصه تپه 
 تــا بیــش از 25 هکتار بــه عنوان یکــی از دســتاوردهای ایــن پروژه 

خبر داد.

 تالش ژاپن برای جذب 
گردشگران مسلمان 

 کشف شواهدی 
از یک گورستان باستانی در قزوین

 در تاریخ معماری » مناره ها « طراحی، ســاخت و نقوش متفاوتی 
با دیگر آثار دارند. ریشــه کلمه مناره از نار گرفته شده و به معنای 
مکان مشخص و محدودی است که روی آن آتش روشن می کردند. 
مناره های درون شهری که به عنوان برج دیده بانی از آنها استفاده 
می شد قبل از اسالم آتش مـقـــدس زرتشــتیان روی آنها روشن 
می شد که این شــعله های طالیی می توانست مسیر عبور را برای 
کاروانیان مشــخص کند. کاربرد مناره ها در قدیم، با توجه به بافت 
تنگ و پیچ در پیچ بودن شهر و کوچه ها از لحاظ امنیتی و سیستم 

آبرسانی و امکان اســتحصال آب از کانال ها از سوی کانال های باز 
 آب بود. استقرار مناره ها محل مســاجد را از فواصل دور و نزدیک 
به مردم نشــان مــی داد، اما بعــد از ظهــور آیین اســالم، مناره 
ها جایگاهی بــرای » مؤذن هــا « شــد. در ادامه معرفــی مناره 

 های اصفهان، در این شــماره به ســراغ ســه  مناره معروف شهر 
می رویم؛ مناره دردشت و بخت آغا، دارالضیافه و گلدسته.

منارهاي دردشت و بخت آغا
 دو منار دردشــت بر فراز ســر در بلندي به ارتفاع حــدود 15 متر 
قرار دارد که با قیمانده مدرســه با شکوهي از دوره پادشاهي محمد 
آل مظفر است. منارهاي دردشــت متصل به بنایي برج مانند به نام 
مقبره سلطان بخت آغا همسر ســلطان محمد آل مظفر است که 
در سال 769 به قتل رســیده است. سنگ قبر ســلطان بخت آغا، 
سنگ سماق قرمز بسیار نفیسي اســت که کتیبه آن در سال 753 
هـ.ق 15 ســال قبل از به قتل رسیدن ســطان بخت آغا به دستور 
خود وي نوشته شده است. این آرامگاه با گنبدي کاشي کاري، یک 
بناي تاریخي زیبا و دیدني است. کتیبه منارهاي دردشت که یکي از 
آنها ریخته و دیگري با قي است به خط بنایي آجري بر زمینه کاشي 
فیروزه اي است. خطوط سر در مجلل آن نیز به خط بنایي با کاشي 

فیروزه اي به زمینه آجري است.
نشاني: خیابان عبد ا لرزاق اصفهاني.

منارهاي دارالضیافه
 در طرفین کوچه اي بــه نام حاج کاظم درمحلــه جویباره اصفهان 
 دو منار مرتفع مدور معروف به منارهــاي دارالضیافه قرار دارند که 
در قرن هشــتم هـ.ق ســاخته شــده اند و نام دیگر آنها منارهاي 
 دارالضیاء اســت. ســر در مجللي که منارها بر فــراز آن قرار دارند 
سر در مهمانسراي مشهوري بوده که به امیران و حکمرانان حکومت 
 سلطان محمد خدا بنده تعلق داشته اســت. کتیبه منارها ریخته 
و تاریخ دقیق ساخت آنها معلوم نیست. تزیینات کاشي کاري آن به 

سبک دوره مغول است. شــب ها بر فراز منارها آتش مي افروختند 
تا مســافران از راه دور اصفهان ر ا ببینند و مسیر خود را گم نکنند. 

بنابراین به این دو منار زیبا دارالضیاء مي گفته اند.
منار گلدسته

 این منار بــر روي میله فرو ریختــه منار قدیمي به نام گلدســته 
 ســاخته شــده و همین نام را بر خود گرفته اســت. منار گلدسته 

در محله دردشت نزدیک مدرسه شفیعیه قرار دارد.
قدمت این منار به پیش از تاریخ ساخت مدرسه شفیعیه بر مي گردد 
و احتمــال مي دهند که متعلق به مدرســه یا مســجدي بوده که 
 اکنون از بین رفته اســت. این منار به سبک ســاختمان منار شعیا 
ساخته شده است، اما زمان ساخت بنا بعد از دوره اي است که منار 
شعیا را ساخته اند. از وضع ظاهري ساختمان مي توان زماني حدود 

نیمه دوم دوره سلجوقي ر ا براي آن تعیین کرد.
تاریخ ساخت: قبل از سال 1067 هجري قمري.
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قابروز
با » مصر « در دل تاریخ

شاید شما هم بارها از جاذبه های دیدنی کشورهای مختلف عکس گرفته باشید، اما اولین نفری نبودید که اینکار را می کنید. حاال به  عقب باز می گردیم و به تصاویر کمیابی نگاه می اندازیم که از اولیه ترین عکس هایی هستند که از عجایب مصر باستان گرفته  شده اند. این مجموعه 
تصاویر شامل 59 عکس سیاه سفید می شود که پس از170 سال همینک برای فروش گذاشته شده اند. در  میان آنها تصاویر اهرام مصر ، مجسمه بزرگ ابولهول در جیزه، مجسمه های شهر اسوان از با ارزش ترین های آنها هستند.  ماکسیم دو کمپ پسر یک جراح ثروتمند فرانسوی 
 شخصیست که این عکس ها را در سال های 1849 و 1851 با اولیه ترین امکانات  عکاسی گرفته است. او به همراه دوست خود ســاعت ها در گرمای کویر با دوربین چوبی کالوتایپ و یک سه پایه مشغول به عکاسی  بوده است.  پس از اینکه این تصاویر نسل ها در این خانواده دست 
به دست شد درنهایت برای مزایده قرار داده شد. این مجموعه تصاویر که  نام آن مصر، نوبی، فلسطین و سوریه گذاشته شده است بیش از20000 دالر ارزش گذاری شد.    پل میل که یک فروشنده عتیقه جات است، می گوید ممکن است هر یک از این عکس ها به طور مجزا بیش از 

1000 دالر به  فروش بروند. او می گوید: این تصاویر به شما اجازه می دهد به گذشته نگاه کنید و تغییراتی که در تاریخ رخ داده است را به  وضوح ببینید.  

به طور مثال صرف صبحانه با یک اختاپوس بــزرگ یا پرواز با یک 
 هلیکوپتر برای لذت بردن از یک کوه آتشفشــان. همه این مقاصد 

می توانند لذت بخش ولی در عین حال بسیار گران باشند.
به هنگام سفر اگر نگران خرج و مخارج خود نباشید حتی به آسمان 

و فضا هم می توانید بروید و شاید از سفری لوکس نیز فراتر باشد.
در این مطلب مقاصدی را بررسی خواهیم کرد که از نظر اقتصادی 

باید در سطح باالیی قرار داشته باشید تا بتوانید به آن ها بپردازید. 
به یاد داشته باشید که این سفرها باید با پشتوانه مالی زیادی صورت 

بگیرد.
1( هلی هایکینگ | آالسکا

شاید جالب باشد تا سوار بر هلیکوپتر شوید و از کوهستان باال بروید. 
البته زمانی که به یخچال های طبیعی می رسید ماجراجویی آغاز 
می شــود. تصور کنید با امکاناتی کامل و آمــوزش هایی از قبل فرا 
گرفته شده سوار هلیکوپتر می شوید و شما را بر روی یخچال های 
طبیعی پیاده می کنند. حال باید چه کرد؟ درســت حدس زدید، 

شما وارد غارهای یخی می شوید و به ماجراجویی می پردازید.
 این یکــی از بهتریــن روش ها بــرای درک و لمــس طبیعت بکر 
 Alpine Air Alaska و وحشی آالسکا به حساب می آید. شرکت
 این امکان را به شما می دهد تا چند یخچال طبیعی را کاوش کنید 
و از زیبایی هــا آن ها لذت ببرید. قیمت ایــن فعالیت از1250دالر 

برای هر نفر آغاز می شود و تجربه ای فوق العاده به حساب می آید.
۲( زندگی به سبک آسپن | کلورادو

شهر آسپن یکی از مقاصد گردشگران و مسافران در فصل تابستان 
 به حساب می آید. این شــهر با جمعیت کمی که دارد ولی هتل ها 

و خانه های لوکس و گرانقیمت زیادی را در خود جای داده است.
از این مکان های لوکس و زیبا می توان به Castle Rim اشاره کرد. 
 این مکان با وســعت750 متر مربعی می تواند بهترین برای اقامت 
 به حســاب بیاید. امکاناتی که در داخل آن قرار گرفته کامال لوکس 
و چشم نواز است. منظره رو به روی شما ارتفاعات زیبای کوهستانی 
 خواهد بود و این حسی سرشــار از انرژی در کنار آرامش را به شما 
 می دهد. این بنا دارای 6 اتاق است و بالکنی اختصاصی ساخته شده

 که جکوزی مناســبی در آن قرار گرفته است. ســالن غذا، باشگاه 
و استخر از دیگر امکانات آن هستند.

قیمت اقامت در این مکان شبی بین 18 تا 25 هزار دالر است.
۳( تماشای آسمان شب | هاوایی

جزیره هاوایی مقصد بســیاری از گردشــگران محسوب می شود 
و با طبیعت و ســواحل زیبا در کنــار جنگل هایش تجربه ســفر 
 حیرت انگیزی را بــه ارمغان خواهد آورد. حــال بیایید کمی فراتر 
از تصــورات مان فکر کنیم. شــب شــده و همه جا تاریــک و آرام 
 است، ســوار بر هلیکوپتر به ســاحل می رسید و ســپس سوار بر 

 یک قایق لوکس تفریحی می شوید و با ســرعت مالیمی از ساحل 
 دور می شــوید.کمی بعد قایق بر روی آب ها ثابت مانده و زمانی که 

به باالی سر خود نگاه می کنید، شگفت زده خواهید شد. 
 آسمان شب شــما را در آغوش می کشــد و با خود به کهکشان ها 

می برد. هزینه این سفر20 هزار دالر خواهد بود.
4( تور دوئل با آتشفشان | واشنگتن

 طبیعت در همه اشــکال زیباست حتی آتشفشــان هایش. توری 
 به مدت یــک روز شــما را بــه دنیایی دیگــر خواهد بــرد. ابتدا 
 به جنگل هــای اطراف واشــنگتن می روید و بعــد از ماجراجویی 
در طبیعت و مشــاهده خرس ها و گرگ ها و... ســوار بر هلیکوپتر 
خواهید شد و به سمت کوه آتشفشــان پرواز می کنید. قبل از پرواز 
شــما از پارک ملی Mount Rainier دیدن کرده اید. بعد از کمی 
پرواز به دهانه آتشفشان می رسید و این جا هیجان، تمام وجود شما 
را فرا می گیرد. این کوه آتشفشــان که Mount St. Helens نام 
دارد هم اکنون آرام گرفته ولی می توان مواد مذاب را بر فراز آن دید.

۵( هتل های خاص ورمونت و ماساچوست
 هتل هایی در این شــهرها وجــود دارند که تنها بــه دلیل هتل ها 
و رســتوران های شــان نــزد مســافران و گردشــگران بســیار 
 Marlowe Hotel محبــوب هســتند. ایــن هتــل هــا کــه 
و Taconic Hotel نام دارند می توانند مکان مناسبی برای اقامت 

شما به حساب بیایند. 
هزینه برای اقامت در این هتل ها شبی 16 هزار دالر خواهد بود.

۶( هتل Bel-Air | لس آنجلس
 هتلی را تصور کنید که اســتخر، جکوزی، بالکن و... اختصاصی را 
 در اختیار شــما می گذارد. این هتل که در لــس آنجلس قرار دارد 

می تواند اقامتی لوکس و رویایی را برای شما به ارمغان بیاورد.
 جالب اســت بدانید که در هــر اتــاق پیانویی قرار گرفته اســت 

و شما می توانید در وقت های آزاد از آن استفاده کنید.
هزینه برای 2 شب اقامت 55885 دالر است.

۷( صبحانه آکواریومی | آکواریوم Monterey | کالیفرنیا
در کنار اختاپوســی عظیم الجثه و دیگر موجودات دریایی صبحانه 
 خود را با دوســتان تــان میل کنید و ایــن روز تبدیل بــه یکی از 
 خاطــره انگیز ترین روزهای شــما می شــود. شــما مــی توانید 
 به همــراه 5 تــن از دیگر دوســتان تــان بــه آکواریــوم بروید 
 و در حالــت کامــال اختصاصــی از دســت پخت آشــپز معروف، 
Cindy Pawlcyn لــذت ببریــد. بــه نظر می رســد تجربه ای 
 کامال متفاوت و جالبی خواهد بود. باید به این نکته اشــاره کرد که 
در این آکواریــوم35/000 موجود دریایی گوناگــون زندگی می 
کند.هزینه برای 6 نفر4400 دالر خواهد بــود. هتلی لوکس و زیبا 
 را تصور کنید که تنها محوطه بیرونی آن برابر با 7/000 فوت است 

و منظره ای زیبا را به نمایش می گذارد. 
شما این امکان را دارید که از انواع اتاق ها یکی را انتخاب کنید ولی 
این را بدانید که تمامی این اتاق هــا دارای مناظری فوق العاده زیبا 
هســتند. از امکانات این هتل می توان به پیســت اسکی، محوطه 
اسب سواری، دوچرخه ســواری و ماهیگیری و... اشاره کرد. جالب 
 اســت که بدانید از این هتل تا پارک ملی یلواستون تنها 1 ساعت 

راه است.

شما تصمیم می گیرید و انجام می دهید. این جمله چه معنایی دارد؟ زمانی که قصد سفر دارید اگر از لحاظ مالی 
هیچ دغدغه ای نداشته باشید به راحتی به مقصد خود می روید و تصمیم خود را به فعل می رسانید.

 شاید جالب باشد 
تا سوار بر 

هلیکوپتر شوید 
و از کوهستان باال 
بروید. البته زمانی 
که به یخچال های 
طبیعی می رسید 
 ماجراجویی آغاز 

می شود

نگاهی به مقاصد گران قیمت برای سفر
 پیش بینی می شود ترکیه در ماه های ســپتامبر و دسامبر، 
با کاهش 52 درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین میزان 
کاهش تعداد گردشگران را تجربه خواهد کرد. در همین دوره، 
میزان رزروها برای سفر به فرانســه20 درصد کاهش را نشان 
 می دهد. آمارها نشان می دهند که اســپانیا، پرتغال و ایتالیا، 

در جنوب اروپا، به مقصدهای جایگزین تبدیل شده اند.
 طی هفت ماه گذشــته، صندلی های قابل استفاده برای سفر 
از انگلســتان به اســپانیا در مقایسه با مدت مشــابه در سال 
 قبل، 19 درصد بیشــتر شــده اســت. این افزایش ظرفیت 
 در مورد آلمــان و پرتغال 12 درصد اســت. ایجاد شــرایط 
 حمــل و نقــل ارزان قیمــت مهم تریــن کاری اســت که 

خطوط هوایی در امر باالبردن ظرفیت انجام داده اند. 
 مجموعــه ای از حملــه هــای تروریســتی در فرانســه که 
با تیراندازی در شــارلی ابدو آغاز شــده بــود، باعث کاهش 
 ورودهای بیــن المللی شــده و تیرانــدازی هــای رخ داده 
در دســامبر 2015 در پاریس اوضاع را بدتر هم کرده اســت. 
فرانســه در مــدت بین آگوســت 2015 تا جــوالی 2016 
کاهش5/4 درصدی را در تعداد مســافران رســیده، متحمل 
شــده و این روند در پاریس بدتر هم بوده و 7/5 درصد کاهش 
داشته است. رزروها برای ســفر به ترکیه در ماه های آگوست 
2015 تا جوالی 2016 نســبت به مدت مشابه در سال قبل 
و به دلیل مجموعه حمالت توریستی رخ داده در ماه جوالی، 

15 درصد کمتر شده است. اوضاع تونس بهتر می شود.
پس از آنکــه مجموعــه ای از حمالت تروریســتی، مقاصد 
توریســتی و ســواحل تونس را هدف قرار دادنــد، پروازهای 
ورودی بین اللملی در این کشور، در مدت بین آگوست 2014 
تا جوالی 2015 به میزان 39/4 درصد کاهش را نشــان داد. 
در حال حاضر آمار سازمان گردشگری تونس نشان می دهد، 
تعداد بازدیدکنندگان از مبدأ روســیه و الجزایر افزایش پیدا 
کرده اســت. بین ماه های جوالی 2014 تــا جوالی 2016 
تعداد گردشگران روسی که از تونس دیدن کرده اند از دوبرابر 
هم بیشتر شده است و از تعداد 63054  نفر به 131434 نفر 
 رســیده اســت. تعداد بازدیدکنندگان الجزایری نیز افزایش 
سه برابری داشته و از65000 نفر در سال 2014 به194370 
نفر در مدت مشــابه رســیده اســت. هتلداران تونسی برای 
تشــویق این گردشــگران جدید قیمت های خــود را پایین 
آورده اند. هاشم دریس، رییس سازمان ملی هتلداران تونس 
 گفت که قیمت ها از شــبی 45 دالر به 25 دالر برای هر شب 
 رسیده اســت. او می گوید: » ما حاال گردشــگران بیشتری 
از شــمال آفریقــا و اروپای شــرقی به خصوص از روســیه 
داریم. آنها به انــدازه اروپایی ها خرج نمی کننــد. ما به آنها 

پیشنهادهای ویژه می دهیم.«

 کاهش رزروهای گردشگری 
بر اثر حمالت تروریستی

نگاه روز
به نمونه ای دیگــر از گنجینــه های تاریخــی ایران خواهیــم پرداخت 
که در ورایشــان داســتان هــای زیــادی را پنهان کــرده اند، ایــن آثار 
 زیبــا به نقــاب های غــار کلماکــره معــروف هســتند، غــار کلماکره 
در لرســتان قــرار دارد و با بررســی ایــن غار آثار باســتانی زیــادی که 
 مربــوط بــه دوران هخامنشــیان و ساســانیان بــوده از جملــه ایــن 
 نقاب ها پیدا شــده اســت، ایــن کشــف در ســال 1368 اتفــاق افتاد 

و از آن به عنوان یکی از شش گنجینه کشف شده بزرگ تاریخ یاد می شود.
 نقــاب هــای کلماکــره شــامل ســه نقــاب از جنــس طال اســت که 
 بــه دوران هخامنشــیان بــاز مــی گــردد و بــا کشــف این نقــاب ها 
 دریچه ای نوین به روی تمدن کهن ایران باز شــد، با بررســی این نقاب ها 
می توان متوجه شد که در ایران قدیم هم جشن هایی مانند جشن بالماسکه 
اروپاییان برپا می شــده است و شــاید هم این نقاب ها در جشن های ملی 
استفاده می شدند و احتمال دارد مراسم بالماسکه از تمدن ایران سرچشمه 

گرفته باشد.
 دوران تاریخی: هــزاره اول قبــل از میالد بــه احتمال زیــاد متعلق 

به دوران هخامنشیان.
زمان کشف: سال 1368.

محل کشف: غار کلماکره لرستان.
محل نگهداری: در حال حاضر این نقاب های زیبا در موزه ایران باســتان 

تهران و در معرض دید عموم قرار دارد.

اخبار

نقاب های غار کلماکره؛
 نماد بالماسکه ایران
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اخباريادداشت

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به بهره برداری 
از ۷۳۴ پروژه با اعتبار ۴۲۸میلیارد ریال در استان اصفهان در هفته 
دولت اظهار داشت: اجرا و بهره برداری از این پروژه ها از اردیبهشت 

سال جاری و همزمان با هفته ارتباطات آغاز شده بود.
حسین کشایی در ادامه، بهره برداری از طرح »طوبی« را یکی دیگر 
از اقدامات شــاخص شرکت مخابرات اســتان اصفهان به مناسبت 
هفته دولت عنوان کرد و ابراز داشــت: این طرح برای نخستین بار 
در کشــور و در خیابان های چهارباغ باال، توحید و آمادگاه اجرایی 
شده است. مدیرعامل شــرکت مخابرات استان اصفهان اضافه کرد: 
در این راستا باید توجه داشته باشیم که برای ساکنان مجتمع های 
مســکونی باالی ۲۰ خانوار، شــهرک های صنعتی و مجتمع های 
تجــاری و اداری نیز که هنوز طرح طوبــی در خیابان های آنها اجرا 
نشده است، با اعالم درخواست و کافی بودن تقاضای آنها، این اقدام 

بدون دریافت هزینه از آنها انجام می شود.
سرعت فیبرنوری 2۵۰ هزار برابر ارتباطات بی سیم است

وی ســرعت فیبرنوری را ۲۵۰هزار برابر ارتباطات بی سیمی اعالم 
کرد و بیان داشــت: انتقال اطالعات نیز در فیبر نوری ۶۹هزار برابر 

بیشتر از ارتباطات بی سیمی است.
کشایی در ادامه، با اشــاره به اینکه در حال حاضر فیبر نوری که در 
خیابان های اصفهان راه اندازی شده، امکان خدمت رسانی به عمق 
۵۰ متری را دارد، افزود: توسعه این سیستم تا عمق بیشتر، مستلزم 
مطالبه شــهروندان خواهد بود. وی در ادامه، با بیان اینکه در حال 
حاضر همه ارتباطــات جهانی بر پایه فیبر نوری اســت، افزود: باید 
توجه داشته باشیم که طی چند ســال آینده، دیگر میزان پوشش 
اینترنت، شاخص توســعه نیســت و در این زمینه باید به افزایش 

سرعت انتقال داده ها توجه داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان اصفهان، به همکاری خوب 
شــهرداری اصفهان در اجرای فیبر نوری اشــاره کرد و افزود: باید 
توجه داشــته باشــیم که توســعه فیبرنوری، یکی از شاخص های 
توسعه کشورهاست و از این رو ضروری اســت که فیبرنوری، برای 
صدور پروانه ساختمان، جزو الزامات  محسوب شود و آماده توسعه 

فیبرنوری در همه خیابان های استان اصفهان هستیم.
وی تصریح کرد: شرکت مخابرات اســتان اصفهان، در حال حاضر 
درخصوص توسعه فیبر نوری در سطح شهر اصفهان، آماده همکاری 
با شهرداری است و در این راستا می تواند خدمات را در قالب تقسیط 

نیز ارائه دهد.
کشــایی همچنین در ادامه، با اشــاره به مزیت هــای به کارگیری 
فیبرنوری در ارتباط های مخابراتی نیز بیان داشت: امروزه ۵۰درصد 
از ارتباطات مخابراتی و اینترنتی مردم در منزل، ۳۵درصد در محل 
کار، ۱۱درصد خارج از منزل و چهــار درصد در حین حرکت انجام 
می شود؛ لذا توســعه پهنای باند در منازل و شــرکت ها، بیشتر نیاز 

مردم یعنی ۸۵درصد را پاسخ می دهد.
وی همچنیــن تعداد مشــترکان تلفــن ثابت اســتان اصفهان را 
دومیلیون و ۴۱۰هزار مشــترک با ضریب نفوذ ۴۶/۴۳درصد اعالم 
کرد و بیان داشت: مشــترکان تلفن ثابت اصفهان، حدود ۸درصد 

مشترکان کل کشور را دربرمی گیرند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان، با اشاره به چهارمیلیون 
و ۶۵۷هزار مشــترک دائمی و اعتبــاری همراه اول در اســتان با 
ضریب نفوذ ۹۰درصد افزود: این مشــترکان حدود ۷/۴درصد کل 
مشترکان کشور را شامل می شــوند. وی تعداد مشترکان اینترنت 
پرسرعت)ADSL( در اســتان اصفهان را حدود ۷۰۰هزار مشترک 
اعالم کــرد و گفت: از این تعــداد، حدود ۵۰۶هزار نفر، مشــترک 
شرکت مخابرات اصفهان هستند. کشایی درخصوص افزایش تعرفه 
تلفن ثابت در استان اصفهان نیز بیان داشت: اگر فردی قبل از یکم 
مرداد امســال ثبت نام و مبلغ ۵۳۰هزار ریال را واریز کرده باشــد، 
 همین تعرفه برای او حســاب خواهد شــد. وی تصریح کرد: تعرفه 
ثبت نام تلفن ثابت، از ابتدای مرداد امسال از ۵۳۰هزار، به دومیلیون 
ریال افزایــش یافت. وی همچنین با اشــاره به اجــرای طرح های 
مخابراتی در مناطق گردشگری، به ویژه غرب استان اصفهان، ابراز 
داشت: تالش می کنیم تا پایان امسال، این منطقه از پوشش خوبی 

از خدمات مخابرات و اینترنتی برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت ا... العظمی ســید عبدالکریم 
موسوی اردبیلی)مد ظله العالی( در دیدار با اعضای ستاد کنگره 
نکوداشت آیت ا... العظمی مظاهری)مد ظله العالی( گفت: از آن 
لحظه ای که من متوجه شــدم قرار است کنگره ای برای تجلیل 
و نکوداشــت از آیت ا... العظمی مظاهری)مد ظله العالی( انجام 

شود بسیار خرسند و خوشحال شدم.
وی افزود: من با ایشان در ســال های پیش هم درس بودم و این 
مسئله به خوبی در شــناخت ایشــان به من کمک کرد؛ ایشان 
شــخصیت فوق العــاده ای دارنــد در مباحث اخالقــی زبانزد 
بــوده و در مباحــث فقهی صاحب ســبک هســتند. از همین 
 رو جا دارد از مقام ایشــان تجلیل شــده و آثــار و فعالیت های

آیت ا... العظمی مظاهری)مد ظله العالی( در معرض اســتفاده 
مردم قرار گیرد.

  آیــت ا... موســوی اردبیلــی با تاکیــد بــر اینکه نشــر آثار
آیــت ا... العظمــی مظاهری)مد ظلــه العالی( بــه عنوان یک 
 الگوی اخالقی یاری دهنده جامعه اســت؛ اظهــار کرد: حضور

آیــت ا... العظمی مظاهری)مــد ظله العالی( بــرکات زیادی به 
اصفهان رسانده و در احیای حوزه اصفهان موثر بوده است

وی گفت: ایشان شخصیت بزرگ و اخالق مداری دارند و تجلیل 
از ایشان کار ارزشمند و مفید است امیدوارم آثار ایشان به خوبی 
در جامعه ترویج شود و خداوند لطف خاصی به آیت ا... مظاهری 
داشته و همین مسئله سبب شده فعالیت های مثبتی در جهت 

احیای حوزه علمیه اصفهان داشته باشند.
آیت ا... موسوی اردبیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اصفهان شهر 
انسان های خوب است که در فرهنگ و هنر بزرگ منش و صاحب 
ســبک اند و فعالیت های مطلوبــی انجام دادنــد و اینکه مردم 
اصفهان قدر آیت ا... مظاهری را با برگزاری چنین همایش هایی 
می دانند مسئله مهمی است و باید در آینده با ترویج آثار ایشان 

به انتشار عقایدشان کمک کنند.
 شــایان ذکر اســت؛ دور دوم دیــدار اعضای ستادنکوداشــت

آیت ا... العظمــی مظاهری)مدظله العالی(در چنــد روز آینده 
برگزار خواهد شد.

گفتنی اســت؛ کنگره نکوداشــت آیــت ا... مظاهــری )مد ظله 
 العالی(  همزمان با هفته وحــدت، در ۲۵ آذرمــاه  در اصفهان

برگزار می شود.

مديرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان:

فیبرنوری، جزو الزامات صدور پروانه 
ساختمان قرار گیرد

آيت ا... موسوی اردبیلی:

حضور آيت ا... مظاهری ، برکات 
زيادی به اصفهان رسانده است

پیشنهاد سردبیر:
آغاز به کار پلیس افتخاری ترافیک در اصفهان

استاندار اصفهان گفت: هشتمین سرشماری نفوس و مسکن، سوم مهرماه 
در استان اصفهان با همکاری بیش از هزار نفر آمارگیر آغاز می شود. رسول 
زرگرپور، استاندار اصفهان، اظهارداشت: همکاری مردم در ثبت اطالعات 
فردی و خانوادگی خود در وب سایت سرشــماری، در سرعت گیری این 
موضوع موثر اســت. وی افزود: ســامانه ثبت اطالعات از سوم مهرماه باز و 
تا ۲۴ مرداد انجام می شــود و پس از آن، با مراجعه ماموران سرشــماری 
به درب خانه های مردم اســتان اصفهان، در صورت ثبت اطالعات توسط 
مردم، اطالعات آنها مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. دکتر زرگرپور ادامه 
داد: کسانی که امکانات ثبت اطالعات در وب ســایت را ندارند، اطالعات 
 آنها توســط بیش از هزار مامور آمارگیری که در طول طرح فعالیت دارند، 

ثبت می شود.

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهان گفت: از فعالیت 
 خودروهای فاقد مجوز که اقدام به مسافرکشــی مــی کنند، جلوگیری

می شــود. حســین جعفری اظهار کرد: طی تالش بی وقفه و جلســات 
متعدد ســازمان تاکســیرانی با دادســتان عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان، دستوری مبنی بر برخورد با مســافربرهای شخصی صادر شد. 
وی افزود: در راستای ساماندهی وضعیت تاکســی های شهر اصفهان و 
جلوگیری از پیامدها و پیشــگیری از وقوع جرایم، از فعالیت خودروهای 
فاقد مجوز در امر حمل و نقل مســافر، جلوگیری و با آن، برخورد قانونی 
می شود. وی عنوان کرد: با توجه به دســتور دادستان عمومی و انقالب 
شهرســتان اصفهان، اکیپ های بازرســی بیش از پیش به جلوگیری از 

فعالیت مسافربرهای شخصی اقدام خواهند کرد.

در مسافربری های شخصی، اعمال قانون می شودهشتمین سرشماری نفوس و مسکن در استان اصفهان آغاز می شود

ويژه

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان، 
شهرســازی الکترونیک برای کاهش مراجعــات مردم به 
شــهرداری را گامی مهم و ارزشمند در راســتای اقتصاد 

مقاومتی خواند.
سید جمال الدین صمصام شــریعت گفت: مصادیق شعار 
سال مقام معظم رهبری)مدظله العالی( با عنوان »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« در معاونت شهرســازی و معماری 
اصفهان ملموس است. وی تاکید کرد: هر دستگاه و نهادی 
باید اقتصاد مقاومتی را برای خود تبیین کند که بداند چه 

قسمتی از این کار به عهده آن است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
از دید مــا، اقتصاد مقاومتی یعنی عدم وابســتگی به دیگر 
کشورها و رســیدن به مرز خودکفایی در مقابل تحریمی 
که بر علیه ایران داشتند؛ به گونه ای که هیچگونه وابستگی 
به آنها نداشته باشــیم. وی خاطرنشــان کرد: شهرسازی 
الکترونیک برای کاهــش مراجعات مردم به شــهرداری، 
گامی در جهت اقتصاد مقاومتی اســت؛ چرا که هم نیازی 
به اتالف وقت نیست و هم صرفه جویی در صرف سوخت و 

کاهش آلودگی هوا را به همراه خواهد داشت.
صمصام شــریعت بیان کرد: صرفه جویی ساختمان های 
شــهرداری در زمینه مصرف آب، برق و گاز یــا در زمینه 
مصرف انرژی در ســاختمان هایی که پروانه ساخت برای 
احداث دریافت می کنند، ازجمله مــوارد مهم دیگر برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی اســت. وی اظهارکرد: مبحث ۱۹ 
مقررات ملی ســاختمان، بر صرفه جویی در مصرف انرژی 
ســاختمان ها تاکید کرده اســت؛ از این رو اگــر رعایت 
 این مبحث در ســاختمان هــا الزامی شــود، موفق عمل

کرده ایم.  وی، کنترل ســاختمان ها قبــل از صدور پایان 
کار از نظر دوجداره بودن شیشــه ها، عایــق بودن دیوارها 
و ســقف را در مقابل ســرما و گرما، گامی بزرگ در صرفه 
جویی انرژی و متعاقب آن عدم وابســتگی دانست و گفت: 
در این راستا به مناطق ۱۵گانه شــهرداری اصفهان ابالغ 
کردیم که مبحث ۱۹ باید حتما رعایت شــود و در شورای 
ویژه شهرســازی هم یکی از مواردی که کنترل می شود، 

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: بهینه ســازی مصارف انرژی ســاختمان هــا باید به 
 نحوی باشد که بتوان ســاختمان ها را از نظر مصرف انرژی

رتبه بندی کــرد تا از ایــن طریق، بتوان ویژگــی ها را در 
شناسنامه فنی - ملکی هم ذکر نمود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

شهرسازی الکترونیک، گامی 
درجهت اقتصاد مقاومتی است

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان، از 
اختصاص بیش از ۱۲هزار کارت ســفر مطالعه با موضوع 
»سه شــنبه های بدون خودرو« در اتوبوس های شهری 

مناطق ۱۵گانه اصفهان خبر داد.
سعید امامی با بیان اینکه اســتفاده از خودروی شخصی 
یکی از مهم ترین عواملی اســت که موجــب ترافیک و 
آلودگی هوا می شود، گفت: براین اســاس، در این دوره 
از کارت های ســفر مطالعه که از تاریخ ۱۵ شهریور ماه 
 به مدت یک ماه در اتوبوس های شــهری اصفهان نصب

می شــود، به موضوع ســه شــنبه های بــدون خودرو 
پرداختیم تا شــهروندان را از مزیت های استفاده نکردن 
ازخودروی شــخصی آگاه ســازیم. وی در ادامه تصریح 
کرد: کاهش آلودگــی محیط زیســت،کاهش ترافیک 
و ارتقای ســالمت جامعــه، از جمله مواردی اســت که 
با اســتفاده شــهروندان از حمل و نقل عمومی به جای 
خودروی شخصی حاصل می شــود که در این کارت ها، 
در قالب طنز، داستان کوتاه و شعر، به شهروندان آموزش 
داده شده اســت. وی اضافه کرد: هر ماه بیش از ۱۲هزار 
کارت ســفر مطالعه بــا موضوع های مختلف، ازســوی 
کمیتــه فرهنگ شــهروندی، در حدود ۶۰۰ دســتگاه 

اتوبوس شهری اصفهان نصب می شود.

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: ایســتگاه تحقیقاتی محمود آباد در 
ابتدای فعالیت خــود، مطالعه روی بیــش از ۴۵۰ رقم 
از چمن های سردســیری و گرمســیری را آغاز کرد و 
هم اکنون ضمن افزایش این کلکســیون به ۵۵۰ رقم، 
درخصوص شناســایی گونه های چمن هــای مقاوم به 
خشکی، شــوری، ســرما و گرما، نتایج ارزشمندی به 

دست آورده است.
احمدرضا ســلیمانی پور ادامه داد: شرایط خشکسالی 
از سال ۷۶ در شــهر اصفهان حاکم شد؛ اما خوشبختانه 
بــرای مدیریت بهینــه در مصــرف آب اقدامات خوبی 
 انجام شده اســت. وی اظهارکرد: در ایستگاه تحقیقاتی 
 محمــود آباد، تاکنــون ۲۷۰ گونــه گیاهی مقــاوم به 
کم آبی پرورش یافته کــه ۷۰ گونه آن، بــا اقلیم آب و 

هوای اصفهان سازگاری دارد.
ســلیمانی پور اضافــه کرد: ایــن ۷۰ گونه، بــه تولید 
انبوه رســیده و حتی بخش خصوصی هم بــرای تولید 
انبوه آنها دســت به کار شده اســت. وی با اشاره به این 
 فرمایــش مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالی( که

می فرمایند: »ما باید به دانش فنی خودمان اتکا کنیم«، 
گفت: سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان، 

این توصیه رهبری را در عمل محقق کرده است.

آموزش شهروندی در 
اتوبوس های شهری اصفهان

 پرورش 27۰ گونه گیاهی
مقاوم به کم آبی 

فضای سبزشورافرهنگ شهروندی

شهرداری اصفهان، آماده 
گسترش اسکواش در سطح 

شهر است

 اشتغال زايی بیش از 1۰۰ نفر
در هر يک از بازارهای کوثر

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، در حاشــیه افتتاح کورت های 
اسکواش مجموعه ورزشی پرواز درخصوص گسترش 
رشته اسکواش در شهر اصفهان اظهار داشت: اسکواش 
ورزشی ناشناخته اســت. با توجه به اینکه این ورزش 
در جهت تخلیــه هیجانات جســمی و روحی جوانان 
نقش بسزایی داشته، اگر زیرســاخت های این ورزش 
در شهر فراهم شود، می توان شــاهد رشد و گسترش 
آن در بین جوانان باشیم. اصغر آذربایجانی گفت: طی 
جلساتی که با مسئوالن هیئت اسکواش استان اصفهان 
برگزار کردیم، در نظر داریم به پیشــنهاد مســئوالن 
این هیئت، حداقــل در چهار نقطه از شــهر اصفهان 
کورت های اســکواش احــداث و آمــاده بهره برداری 
شــود. آذربایجانی ادامه داد: طی جلســه ای با رییس 
هیئت اسکواش استان، قرار شــد برای احداث کورت 
اسکواش جا نمایی داشته باشند تا بتوانیم برای بودجه 
سال ۹۶ ظرفیتی را فراهم کرده و باعث رشد و توسعه 
این ورزش در شهر اصفهان شویم. شــهرداری، برای 
فراهم کردن بستر و زیرساخت اسکواش و شناساندن 
 این ورزش در بین جوانان و شهروندان اصفهان، کامال 

آماده است.

مدیر بازارهــای ســازمان میادین و میــوه و تره بار 
شهرداری اصفهان، در جلســه بازدید اعضای شورای 
شهر از بازارهای روز کوثر، با بیان اینکه در حال حاضر 
در هر بــازاری به طور میانگین ۱۰۰ نفر مشــغول به 
کار هستند، اظهارکرد: این افراد، آموزش های الزم را 

درخصوص نحوه برخورد با مشتریان و... گذرانده اند.
سعید خاکی با اشــاره به اینکه در هر بازاری ناظران 
وزارت بهداشت و سازمان میادین حضور دارند، اعالم 
کرد: البته بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
بر قیمت گذاری ها نیز نظارت دقیقی دارند؛ تا جایی 
که این قیمت ها، مرجع قیمت بســیاری از مشاغل 

دیگر است.
وی با اشاره به اینکه در این بازارها برخی از کاالهای 
خارجی نیــز عرضه می شــود، اذعان کــرد: حذف 
 این کاالهای خارجی، ضربه شــدیدی بــه بازار وارد

می کرد؛ از ایــن رو که نمی توانســتیم آنها را حذف 
کنیم.

مدیر بازارهــای ســازمان میادین و میــوه و تره بار 
شــهرداری اصفهان گفــت: البته بایــد درخصوص 
اســتفاده از کاالهای ایرانی، فرهنگ ســازی شود تا 

مردم هم از آنها استقبال بیشتری داشته باشند.

شهرداری

ســردار عبدالرضا آقاخانی در آیین آغاز بــه کار »پلیس 
افتخاری ترافیــک« و اجرای طرح »گــذرگاه ایمن عابر 
پیاده« اظهار کرد: امشــب شــاهد یکی دیگر از گام های 
فرهنگی در اســتان اصفهان و در کشــور هستیم. اجرای 
پلیس افتخاری ترافیک را امشــب در اســتان همیشــه  

سرفراز کشور یعنی اصفهان کلید می زنیم.
وی افــزود: اصفهان همواره در فرهنــگ پیش قدم بوده و 
 در توســعه فرهنگ ترافیک نیز پیش قدم اســت که این

نشأت گرفته از یک فرهنگ دوست داشتنی، یک اتاق فکر 
روشن و واضح است که این اتاق فکر، متشکل از نیروهای 
خدوم شــهرداری اصفهان، پلیس نیروی انتظامی استان 

اصفهان، معاونت و رییس پلیس راهور است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: امروز باید توجه 
به قوانین و مقررات ترافیک، آمــوزش ترافیک و رانندگی 
برای همگان الزامی باشــد؛ چراکه هر فرد، چه به صورت 
پیاده و چه به صورت ســواره، درحقیقت خود یک عنصر 
ترافیک است. این نکته را نباید فراموش کرد که هر کسی 

در رانندگی، یک الگو برای سایر کاربران ترافیک است.
وی با اشــاره به نحوه رانندگی شــهروندان و تاثیر آن بر 
کل جامعــه تصریح کــرد: رانندگی صحیــح می تواند بر 
رفتار و نحوه رانندگی ســایر کاربــران ترافیک تاثیرگذار 
باشــد؛ چراکه یکــی از پایه های اصلی اجتمــاع متمدن 
امروزی، نظم و قانون مداری اســت. در شهری که پیاده ها 
در سواره رو حرکت می کنند و بخشــی از موتورسواران و 
دوچرخه ســواران نیز وســایل نقلیه خــود را در پیاده رو 
پارک می کنند، دیگر نظم و انضباط اجتماعی به چشــم 
نمی خورد که این موضوع، نشــان دهنده سطح پیشرفت 

تمدن شهرنشینی آن جامعه است.
ســردار آقاخانی ادامه داد: طبق مطالعــات انجام گرفته، 
مشکالت حمل و نقل شهری و معضل ترافیک، علت های 
مختلفی دارد که یکــی از عوامل اصلــی آن، بی توجهی 
جامعه شهرنشــین و راننــدگان ترافیک بــه قانون، عدم 
اجرای مقررات و احترام به ســایر افراد در رانندگی است. 
وی تاکید کرد: باید نگرش و فرهنگ رانندگی خود و رفتار 

ترافیکی سایر شهروندان را تغییر داد و اصالح کرد که این 
امر میسر نخواهد شد؛ مگر آنکه هر فرد، خود پلیس خود 

باشد. 
در حوزه ترافیک مشــارکت عمومی چنــد متغیر وجود 
دارد و هرچقدر مشــارکت عمومی باال رود، اجرای قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی، انضباط ترافیکی، کاهش 
آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، بهره وری و استفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومی افزایــش می یابد که همه این 
اقدامات باعث می شــود تا به نقطه هــدف، یعنی »هوای 

اصفهان را داریم«، برسیم.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان عنوان داشــت: امروز 
معضالت ترافیکی شــهر اصفهان، پلیس را بر آن داشــته 
تا با بهره گیــری از ظرفیت های پویــش مردمی ترافیک 
شــهر اصفهــان و همچنیــن اســتفاده از ۳۰۰ بازرس 
نامحســوس و کنترل ترافیک، ۳۰۰ هزار همیار پلیس و 
 به کارگیری ۵۰پلیس افتخــاری، بتواند به این معضالت 

بپردازد.
وی بیان کرد: هدف از تشــکیل پلیس افتخاری ترافیک، 
بهره گیــری از ظرفیت های مردمی در راســتای تذکر به 
رانندگان و عابران بی توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، 
احیای روحیــه امر به معــروف و نهی از منکــر در زمینه 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آموزش شهروندان 
و کاربــران ترافیــک و توســعه آگاهــی و تغییــرات در 
ویژگی های شخصیت افراد اســت؛ چراکه آموزش کارآمد 
ســبب افزایش آگاهی مردم و کنار آمدن با واقعیت های 

زندگی از جمله ترافیک است.
سردار آقاخانی یادآور شد: پلیس انتظامی استان اصفهان، 
افتخار دارد که در ســال ۹۴ با به کارگیــری عناصری که 
اجتماع پلیس را تشــکیل خواهند داد، نسبت به کاهش 
تصادفات، خاصــه تصادفات فوتی درون و بیرون شــهر، 
گام های موثری بــردارد و پلیس  افتخــاری هم نمونه آن 

است. 
وی متذکر شــد: حاصل رصد کار پلیس در امور ترافیکی 
سال ۹۵، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار شاخص کار در به 
کارگیری پلیس های افتخاری، یعنی جمع نسل جوان در 

به کارگیری و استفاده بهینه در امور ترافیکی است. 
شهرداری اصفهان قدم های مثمرثمری برداشته و در همه 
زمینه ها، خاصه انتظام بخشی شهر اصفهان، تعامل خوبی 
با پلیــس دارد و این نویــد را خواهم داد کــه در گام های 
آینده، محکم تر از شــروع کار، بتوانیم انسجام خاصی در 
امور ترافیکی، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیکی در جمع 

همه مردم اصفهان داشته باشیم.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

آغاز به کار پلیس افتخاری ترافیک در اصفهان

حاصل رصد کار 
پلیس در امور 

ترافیکی سال 9۵، 
بالغ بر يک میلیون 
و 2۰۰ هزار شاخص 
کار در به کارگیری 

پلیس های 
افتخاری، يعنی 

جمع نسل جوان 
در به کارگیری و 

استفاده بهینه 
در امور ترافیکی، 

است. 

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: پلیس انتظامی اســتان، با به کارگیری 3۰۰ هــزار همیار پلیس و 
۵۰ پلیس افتخاری، به رفع معضالت ترافیکی می پردازد.
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پیشنهاد سردبیر: 
ایران تیم صبور یا تیم خوش شانس؟ 

سپاهان پس از سپری کردن یک سال ناموفق با چهره ای متحول 
شــده وارد فصل جدید فوتبال ایران شــد زیرا نه تنها بازیکنان 
زیادی به این تیم اضافه شــدند که در کادر فنــی هم تغییرات 

زیادی به وجود آمد.
نفرات تازه وارد ســپاهان اما ظاهــرا کار خیلی ســختی برای 
تطبیق دادن خود با شرایط جدید نداشــته اند و شواهد و قرائن 
 حاکی از آن اســت که خیلی زود با فضــای کار در تیم اصفهانی

 خو گرفته اند.
در همین راســتا، بدنساز برزیلی ســپاهان اخیرا تصویری را در 
کنار موســی کولیبالی، پدرو هنریکه، حســین فاضلی و مدیر 
رسانه ای این تیم منتشر کرده اســت تا نشان دهد صمیمت در 

اردوی طالیی پوشان موج می زند.

تازه واردهایی که 
با سپاهان خو گرفته اند

مستطیل سبز

بردن قطر به هر شکل ممکن دلچســب بود اما این برد سخت، 
بزرگ، حساس و مهم و کسب هر ســه امتیاز اولین بازی مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه نمی تواند دلیلی باشد برای 

پوشاندن عیب ها و نگفتن نقص های تیم ملی.
هرچند پس از چند سال همه یاد گرفته ایم برای تیم کی روش 
باید خیلی صبور بود و چه خوب کــه این برد لحظات آخری کم 
کم ظرفیت و شــکیبایی مان را در فوتبال بــاال ببرد.پس از یاد 
گرفتن صبر که شاید نشانی از ایمان داشــتن به تیم کی روش 
است باید حرفه ای گری را آموخت. جایی که همچنان به شدت 
در آن نیاز به آموزش داریم که در لحظات حســاس و پر التهاب 
درگیر حواشی بی نتیجه نشــویم. به خصوص اینکه همه هم از 
پیش می دانند که مقابل چه حریفی، با چه سابقه ای و چه شیوه 

ای قرار می گیرند.
یادمــان نرود ما در قاره آســیا هســتیم و رقبای همیشــگی و 
تکراریمان همین اعراب حاشیه خلیج فارس و انصافاً بازی مقابل 
این ها آســتانه تحمل باالیی را می طلبد. این مســاله در مورد 

داوری بازی ها مصداق دارد.
داور سریالنکایی هرچقدر بد و بی تجربه اما در حد کیفیت فنی 
مسابقه بود. داوری آســیایی برای مسابقه ای آســیایی. یعنی 
کولینای مشهور هم شــاید در چنین جو و شرایطی قرار نگرفته 
بود تا بداند باید چه کار کند چه برســد به این داور سریالنکایی 
که احتماالً تصورش از فوتبال در حد کشور خودش بود و ضعف 

های داوری اش هم مرتبط به همین موضوع ساده.
جشن و شادمانی برای کسب ســه امتیاز مقابل قطر سرسخت 
وقتی خیلی زود فروکــش می کند که راه طوالنــی روبرو را در 
نظر بگیریم. 9 بازی باقیمانده و همین چنــد روز آینده که باید 
در آن سوی قاره کهن به مصاف چین برویم.  پس باز بهتر است 
که پس از کلی باال و پائین پریدن بابت گل دقایق پایانی گوچی، 
احساســاتمان را کنترل کنیم و تمرکزمــان را روی بازی بعدی 

قرار دهیم.
هنوز خیلی زود اســت که با تنها یک بازی وضعیت تیم ملی را 
خیلی موشکافانه بررســی کرد اما این دلیلی برای انتقاد نکردن 
از شرایط فنی تیم و به خصوص تصمیمات )به نظر( اشتباه کی 
روش که حاال چند ســال اســت هدایت تیم فوتبال ایران را بر 
عهده دارد هم نیست. البته که نقدهایی از سر دلسوزی و با ارائه 
راهکار که شرایط تیم ملی فوتبال کشــورمان و بازی چند روز 
آینده را نیز در نظر بگیــرد. مثاًل در مورد اســتفاده از بازیکنان 
ناآماده، بدون تیم و تمرین که اثراتش را در بازی بی کیفیت تیم 
ملی شاهد بودیم. و باید اعتراف کرد که خوش شانس بودیم که 
خوش شانس بودیم! وگرنه فاصله کسب حداکثر و حداقل امتیاز 

برابر قطر اندازه اشتباه سنگربان قطری ها بود.
همان طور که وظیفه همه ماســت تا بدون هیچ بهانه ای از کی 
روش و شاگردانش )یا هر مربی و گروه بازیکنانی( برای رسیدن 
به جام جهانی حمایت کنیم، اعتقاد به اینکه تیم ملی برده است 
و باید بی خیال گشتن و پیدا کردن اشکاالت این تیم بود کاماًل 

اشتباه است.
باید بپذیریم هر کس دیگری جــای کی روش روی نیمکت تیم 
ملی می نشســت )به ویژه مربیــان داخلی( با این شــیوه بازی 
به شــدت مورد انتقاد قرار می گرفت که تیــم ملی هرچقدر در 
کارهای دفاعی عالی و بی نقص بود در کارهای تهاجمی منتظر 
اوت دســتی ها و ارســال)هایی که در بازی مقابل قطر همگی 
نامید کننده بودند( و ضربات آزاد و اشتباهات حریف بود و برنامه 
تاکتیکی مطلوبی در کارهای هجومی نداشــت. پس جایز است 
وقتی تیم کی روش خوب نیست بدون هیچ لکنتی این موضوع 

را یادآور شد. 
هر تیمی در روزهای شکســت و ناکامی نیاز به حامی دارد و در 
روزهای پیروزی نیازمند دلسوز اســت. پس همان قدر که حق 
داریم برای برد شــیرین مقابل قطر خوشــحال باشــیم باید به 

کارشناسان حق داد نمایش فنی ایران مقابل قطر را نقد کنند.

آقای کی روش متشکریم، اما انتقاد وارد است

ایران تیم صبور یا تیم خوش شانس؟ 

فضای مجازی

کاپیتان سابق و مربی فعلی تیم ملی که حکم 
»الگو« را دارد و باید حرفه ای رفتار کند، بعد 
از گل رضا قوچان نژاد و با یک شادی کنترل نشده، صحنه 
های عجیب و غریبی را در آزادی بــه وجود آورد. گفته می 
شــود نکونام که در لحظــه گل کنار کی روش به شــادی 
مشغول بود ، لحظاتی بعد با عبور از مقابل نیمکت قطر خود 
را به بازیکنان تیم ملی رســاند تا  انرژی فوران کرده خود را 
با هم تیمی ها تقســیم کند . او که معلوم نبود چرا به وسط 
زمین آمده با اعتراض سرمربی و سپس بازیکنان قطر مواجه 
شد . آنها حرکت نکونام و مشت های گره کرده او را توهینی 
به خود می دانستند . در این لحظه و با هجوم دسته جمعی 
قطری ها ، بازیکنان و اعضای کادر نیــز به درگیری اضافه 
می شــوند و البته غائله را می خوابانند ، اما این بار درگیری 
به ســمت مقابل می رود و قطری ها در حوالی وسط زمین 
به سمت اوسیانو کروز دســتیار کی روش یورش می برند. 
دعوایی که دخالت سردار آزمون و ضربه او به بازیکنان قطر و 
البته پاسخ آنها را به همراه داشت . تمامی این لحظات توسط 
رسانه ملی و کارگردان تلویونی سانسور شد. آقای کارگردان 
البد خیال می کرد اگر به جای صحنه های درگیری وسط 
میدان و کنار زمین،  به پخش نماهایی باز از ورزشگاه، تکرار 
صحنه های گل و اینسرت های بســته از هواداران مشغول 
باشد، کسی نمی فهمد درون زمین چه اتفاقاتی در حال رخ 
دادن است و توسط afc محروم نخواهیم شد!  آن هم پس از 
یک درگیری طوالنی 6،7 دقیقه ای که بی سابقه بوده است. 
یک طرف منتظری  ، حقیقی ، سید جالل و دژاگه برای ختم 
غائله تالش می کردند و آن طرف حسن حیدوس کاپیتان 
قطری برای شــعله ورترکردن آتش دعوا تمام توان خود را 
به کار گرفته بود. حیدوس که پس از بازی به ســبک لمپن 
های فیلم فارســی های قبل از انقالب وعده بازی برگشت 
در دوحه را داده بود و گفته بود : »بازی برگشــت تالفی می 
کنیم!« در واقع به هر تقالیی که بود، غائله خوابانده شد اما 
دو طرف ادامه درگیری را به دوحه موکول کردند!  میزبانی 
ایران باز هم تحت الشعاع »جوگیرشدن« کسانی قرار گرفت 
که »غیرت« را با »غیرحرفه ای بودن« و »احساسی شدن« 
اشــتباه می گیرند. ممکن اســت afc  رای به محرومیت 
ایران بدهد و آن وقت جناب مربــی تیم ملی که بدون طی 
مدارج علمی، یکشــبه به تیم ملی رسیده است، در صورت 
ضربه خوردن تیم، چگونه می خواهد پاســخگو باشــد؟ از 
حساســیتی که ایرانی ها نســبت به تیم های عربی دارند، 
باخبریم، اما این که به اســم »غیرت« بــه خودمان ضربه 
بزنیم و بساط شادی تیم های عربی را فراهم کنیم، یک نوع 

»خودزنی« است. 

وقتی با رفتار غیرحرفه ای، »خودزنی« می کنیم؛

غیرِت اشتباهی! 

منهای فوتبال

ذوب آهن اصفهان ، مادر صنعت فوالد کشــور وپرافتخار 
ترین صنعت ایران در امر ورزش ، طی مراســمی با حضور 
مسئوالن استانی و کشوری از قهرمانان و تیم های ورزشی 
خود در ســطوح المپیک ، جهان ، آســیا و ایران تجلیل به 

عمل آورد .
به گزارش زاینده رود؛ در این مراســم که با حضور رســول 
زرگرپور اســتاندار اصفهان، حمیدرضــا فوالدگر نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ، محســن کوهکن نماینده مردم 
لنجان در مجلــس، احمد صادقی مدیرعامــل و جمعی از 
دیگر مسئوالن ذوب آهن  ، شاهرخ شهنازی رییس کمیته 
المپیک ، محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان، هراتیان رییس هیئت فوتبــال اصفهان، هیئت 
 مدیره باشــگاه ذوب آهن، علی مرادی رییس فدراســیون 
وزنه برداری و چند نفر دیگر از مســئوالن استان اصفهان 
و شهرســتان لنجان همراه بــود ، از قهرمانان ورزشــی و 
افتخارآفرینان ذوب آهن از جمله سهراب مرادی و کیانوش 
رســتمی دو وزنه بردار طالیی ایــران در المپیک ریو ، تیم 
فوتبال ذوب آهن به عنــوان قهرمان دو ســال اخیر جام 
حذفی ، ســوپرلیگ و تیم اخالق مدار کشــور ، تیم وزنه 
برداری ذوب آهن به عنوان قهرمان لیگ برتر ، تیم والیبال 
نشسته بانوان ذوب آهن به عنوان قهرمان سوپر لیگ، تیم 
تنیس روی میز بانوان به عنــوان قهرمانان لیگ، تیم های 

پایه این باشــگاه از جمله قهرمانان نونهال و ورزشــکاران 
قهرمان تحت پوشــش کمیته امداد با اهدا  لوح ، تندیس و 

جوایز ویژه تجلیل شد.
 استاندار اصفهان در این مراسم ذوب آهن اصفهان را یکی از 
کانون های اصلی فعالیت های صنعتی و ورزشــی کشــور 
دانست. وی ضمن قدردانی از مسئوالن و قهرمانان ورزشی 
ذوب آهن اصفهان ، گفت: این ورزشکاران با کسب عناوین 
مختلف به ویــژه با دریافت دو مدال طــال در المپیک ریو ، 
همچون گذشته برای ورزش کشور و استان اصفهان افتخار 

آفریدند و دل مردم را شاد کردند .
ایجاد کمپ بین المللی ورزشی در چادگان

مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان که 
سخنران ویژه این مراسم بود ، اظهار داشت: ذوب آهن نماد 
پیوند صنعت و ورزش است و ما تالش داریم به رسالت های 
خود در عرصه اجتماعــی عمل کنیم.فاطمــه علمداری 
افزود : مقوله ورزش یکی از میادین بســیار مهمی است که 
باید روز به روز در راستای توســعه آن اقدام کنیم. در حال 
حاضر کشور ما تحت فشــارهای اقتصادی و سیاسی است 
اما جوانان ایرانی در ســنگر ورزش، علــم و هنر نام آفرین 
هستند و بر ســکوهای جهانی می ایســتند و نام ایران را با 
عزت و افتخار عجین می کنند.این فعــال فرهنگی گفت: 
اگر می خواهیم جامعه سالمی داشته باشیم باید به سالمت 

جسم بپردازیم و اگر ورزش را توســعه دهیم، از پیامدها و 
معضــالت فرهنگی در امــان می مانیم.مشــاور فرهنگی 
و اجتماعــی مدیرعامل ذوب آهن بیان داشــت: باشــگاه 
ذوب آهن، امســال موفق به دریافت نشــان اخالق شد که 
حاصل پول حالل اســت و ما با تمام وجود مدافع توســعه 

ورزش قهرمانی هستیم.
وی با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن توسعه فضاهای ورزشی 
را از دو سال گذشته از سر گرفته اســت ادامه داد: احداث 
سالن حســینعلی توصیفیان، احداث ســالن های شهرک 
واحد، بازســازی ســالن چندمنظوره حجاب فوالدشهر، 
احداث چمن مصنوعی در مجموعه شــفق و تجهیز زمین 
چمن ورزشــگاه ملت به سیســتم نور از جملــه اقدامات 

ذوب آهن در توسعه فضاهای ورزشی بوده است.
وی اضافه کرد: ایجاد مجموعه ورزش های آبی و ایجاد کمپ 
ورزشی در ورزشــگاه ملت، احداث پارک بزرگ آبی و هتل 

در فوالدشهر نیز از جمله اقدامات در دست اجرای ماست.
مشــاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامــل ذوب آهن ایجاد 
کمپ ورزشــی بین المللی در شهرســتان های چادگان و 
فوالدشهر را نیز از جمله اقدامات کارخانه ذوب آهن برشمرد 

که در انتظار کسب مجوز هستند.
ذوب آهن؛ طالیه دار فوتبال ایران در آسیا

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نیز در این مراسم 
اظهار داشــت: با وجود مشکالتی که در ســال های اخیر 
گریبانگیر صنعت فوالد کشــور بوده، باشــگاه ذوب آهن 
همچنان تالش کرده که در خدمت رسانی در عرصه ورزش 

یکی از بهترین باشگاه های فرهنگی ورزشی کشور باشد.
وی با تقدیر از حمایت هــای مدیرعامل کارخانه ذوب آهن 
افــزود: ایــن موفقیت ها حاصــل تالش تمــام مجموعه 
ذوب آهــن از جمله پرســنل و کارگــران زحمتکش این 
مجموعه اســت که با زحمات خود زمینه را برای موفقیت 
باشگاه فراهم می کنند.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: 
در سال های اخیر موفقیت های بسیاری به دست آورده ایم؛ 
تیمی که در حال سقوط به دسته یک و در مشکالت مالی 
غوطه ور بود اکنون به اخالق مدارترین باشــگاه و طالیه دار 
فوتبال ایران تبدیل شــده و امســال هم دو ورزشکار ما در 

المپیک درخشیدند که بسیار برای ما مایه افتخار بود.
وی با اشاره به تجلیل از کیانوش رستمی و سهراب مرادی 
دو ورزشــکار طالیی المپیــک در این مراســم بیان کرد: 
وزنه برداری رشــته ای است که نخســتین مدال المپیک 
و نخستین مدال آسیایی را برای کشــور و نخستین مدال 
طالی المپیک را در تاریخ ورزش اصفهان به ارمغان آورد و 

امیدواریم این موفقیت ها همچنان ادامه یابد.

در مراسم تجلیل از قهرمانان و تیم های ورزشی ذوب آهن مطرح شد:

ذوب آهن اصفهان  نماد پیوند صنعت و ورزش

.

.

  ماجرای انتخابــات هیئت فوتبــال دارای پیچیدگی خاصی شــده و کاندیداها 
شکایتی را به فدراســیون فوتبال ارائه کرده اند. آنها بر اساس این شکایت اعتقاد 
دارند مسعود هراتیان اصال مقیم اصفهان نیست و در بندرعباس زندگی می کند. 
این یک مشــکل قانونی برای رییس هیئت فوتبال اصفهان محســوب می شود و 

فدراسیون نیز در حال پیگیری این موضوع است.
کاظم طالقانی، عضو هیئت رییســه فدراســیون فوتبال گفت: این شکایت که از 
ســوی کاندیداهای انتخاباتی اســت، از مقیم نبودن رییس جدید حکایت دارند 
اما من بعید می دانم که مورد قبول باشــد. به هر حال کمیته 3 نفره ای اســامی 
کاندیداها را بررسی کردند که یکی از آنها دبیرکل و دیگری نماینده وزارت ورزش 
محسوب می شــوند. اگر قرار بود اشکال قانونی در شــرکت این فرد در انتخابات 

وجود داشته باشد، باید همان موقع این اتفاق می افتاد. 

مهدی تــاج در نامه ای به AFC بدون آنکه نامی از عربســتان ببــرد تاکید کرد که 
تیم های ملی و باشــگاهی ایران به هیچ وجه تن به برگزاری دیدارهای خانگی خود 
در کشورهای ثالث نخواهند داد. رییس فدراســیون فوتبال طی نامه ای به دبیرکل 
کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی ایران را برای میزبانی هرگونه مسابقه بین المللی 
اعم از ملی و باشــگاهی اعالم و تاکید نمود که تیم های ملی و باشــگاهی ایران به 
هیچ وجه حاضر نیســتند از این پس دیدارهای خانگی خود را خارج از خاک کشور 
برگزار نمایند.اشــاره مهدی تاج به شرایطی اســت که AFC در فصل جاری لیگ 
قهرمانان با اجابت درخواست سعودی ها مبنی بر برگزاری دیدارهای تیم های ایرانی 
و عربســتانی در زمین بی طرف به فوتبال ایران تحمیل نمود.ایران و عربســتان در 
دور ســوم انتخابی جام جهانی در 2 گروه مجزا قرار گرفتند و تنها در صورتی به هم 

برخورد خواهند کرد که هر 2 در پایان این مرحله در گروه های خود سوم شوند.

شکایت کشی بعد از انتخاب رییس هیئت اصفهان؛

انتخابات ابطال می شود؟

هشدار پیشاپیش تاج؛

 در خارج بازی نمی کنیم

قاب روز

رونمایی از بزرگ ترین پرچم جهان 
در بازی ایران و قطر

پرچم 30 در70 در بازی ایران و قطر رونمایی شــد. این پرچم با چنین ابعادی، 
بزرگ ترین پرچم یک تیم ملی در جهان اســت که در استادیوم آزادی رونمایی 

شد. 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان  ) ارقام برآوردوتضمین به ریال (

*- محل دریافت اسناد مناقصه : اداره امور حقوقي و قراردادهاي شرکت آب وفاضالب روستایي استان اصفهان 
واقع درمیدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پیشــنهاد قیمت : دبیرخانه شــرکت آبفار اصفهان تلفن  32363066  دورنگار 
 32369023

* - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ 14 /95/06  لغایت 95/06/18

* -  آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  28 /95/06

* - تاریخ جلسه مناقصه : دوشنبه مورخ  29 /95/06ساعت 9 صبح درمحل سالن جلسات شرکت

ضمناً آگهي درسایت شرکت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir   و پایگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني 
IETS.MPORG.IR درج گردیده است . 

ف
محلمبلغ  تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردی

 تامین اعتبار

1

اجرای خط انتقال آب به مجتمع 
مشهد اردهال- محور بعد 
از اسحاق آباد تا چاه مشهد 

اردهال95-912

حداقل رتبه 5  
حقوقي در رشته 

آب 
عمرانی3.132.195.367157.000.000

2
  اجرای فاز اول شبکه توزیع 

آب روستای رهق کاشان
95-913

حداقل رتبه 5  
حقوقي در رشته 

آب 
عمرانی2.905.843.857145.500.000

 آگهی مناقصه عمومی شماره 95-913 
و 912-95  » يك مرحله اى«

شرکت آب و فاضالب روستائی استان اصفهان

كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي 
استان اصفهان

م الف4733

سمیه
یوسفیان
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
ماست ها را کیسه کرد

19
49

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

19
48

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

ب 
جوا

سودوکو

6   9     7 
2 9 5   3    

 1 7   6  2  
1  8  4    3 

  6  7  8   
4    3  1  2 

 5  1   7 3  
   8   2 6 1 
8     7   9 

 

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

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

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

 

دانستنی ها

آیا می دانید خطر ابتال به آنفلوآنزای مرغی ۱ بر ۱۰۰ میلیون است.
آیا می دانید که دوران حاملگی کرگدن ۴۹۰ روز است.

آیا می دانید پســتانداران به غیر از انســان و میمون، رنگ ها را به درستی 
تشخیص نمی دهند.

آیا می دانید مونالیزا فاقد ابرو می باشد زیرا در دوران رنسانس تراشیدن ابرو 
مد بوده است.

آیا می دانید تقریبا نیمی از کل نشــریات جهان در دو کشور آمریکا و کانادا 
منتشر می شوند.

آیا می دانید نوشــابه های زرد رنگ، زیان بارتر از نوشــابه های سیاه رنگ 
هستند.

آیا می دانید شش چپ اندکی از شش راست کوچک تر است تا فضای کافی 
برای قرارگیری قلب فراهم آید.

آیا می دانید هر چشم مگس، دارای ۱۰ هزار عدسی می باشد.
آیا می دانید مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر می باشد.

آیا می دانید جمعیت میمون های هند بالغ بر ۵۰ میلیون است.
آیا می دانید تعداد چشمان عقرب ها به ۱۲ عدد می رسد.

آیا می دانید اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـــراد در شـب بـیشـتر از 
قـهــوه و کافئین است.

آیا می دانید فاصله سطح کره زمـیـن تـــا مـرکز آن حدود ۶۳۷۰ کیلومتر 
است.

آیا می دانید اغلب ماتیک ها حاوی فلس های ماهی می باشند.

ارثیه مادری 

7- فرزندان نباید همواره انتظارات و آرزوهای والدین را در 
مورد خود دنبال کنند

مادرم مرا پــرورش داد، تربیت کرد و در شــکل گیری شــخصیتم 
نقش بسیار مهمی داشته اســت؛ اما هرگز سعی نکرده که مرا تغییر 
دهد یا اینکه انســان متفاوتی از من بســازد و من بــه خاطر فهم و 
خردمندی اش بی نهایت از او سپاسگزارم. حتی اگر زمانی تصمیم ها 
و انتخاب هایم با وی متفاوت بود، مادرم بــا کمال میل می پذیرفت. 
مثال او همیشه آرزو داشت من در رشته پزشکی درس بخوانم، چون 
این رشته رویای او در کودکی بود اما من مســیر دیگری را انتخاب 
کردم و او این موضوع را پذیرفت. در زندگی من مادرم تنها کســی 
بوده اســت که ضمن اینکه مرا باور کرده همواره مشــوق من برای 

انجام کارهایم بوده است. 
8- چهره و لباس اهمیتی ندارند 

در حقیقت زیبایی و شــیک پوشــی افراد در بســیاری اوقات اصال 
اهمیتی ندارد؛ چرا که شــما می توانید یک فرد را از طریق گفتار و 

کردارش تعریف کنید. 
در واقع اگر چــه مادر مــن یک خانــم بســیار زیبا، بــا ذوق و با 
ســلیقه اســت، اما اغلــب افــراد ســیرت و خصوصیــات و خلق 
و خــوی خــوب او را تحســین مــی کنند. مــن طی ســال ها، 
 افــراد زیــادی را مالقــات کــرده و مطالب مهمــی هــم از آنان

 آموخته ام؛ اما می توانم با اطمینان بگویم مــادرم بهترین آموزگار 
بهترین دوست و حامی همیشگی من بوده و خواهد بود و من در هر 
زمانی که احساس اضطراب و آشفتگی داشــته باشم، کالم و گفتار 
خردمندانه او را به خاطر می آورم و در آن صورت است که همه چیز 

برایم بهتر خواهد شد. 

دیروز اتاقم را جدا کردند، آیا همانطــوری که ناظم وعده داد من 
حاال به کلی معالجه شــده ام و هفته  دیگر آزاد خواهم شــد؟ آیا 
ناخوش بوده ام؟ یک سال است، در تمام این مدت هرچه التماس 
می کردم کاغذ و قلم می خواستم به من نمی دادند. همیشه پیش 
خودم گمان می کردم هرســاعتی که قلم و کاغذ به دستم بیفتد 
چقدر چیزها که خواهم نوشــت ولی دیروز بدون اینکه خواسته 
باشم کاغذ و قلم را برایم آوردند. چیزی که آن قدر آرزو می کردم، 
چیزی که آن قدر انتظارش را داشــتم...! اما چــه فایده،از دیروز 
تا حاال هرچه فکر مــی کنم چیزی ندارم که بنویســم. مثل این 
است که کســی دســت مرا می گیرد یا بازویم بی حس می شود. 
حاال که دقت می کنــم مابین خط هــای درهــم و برهمی که 
 روی کاغذ کشــیده ام تنها چیزی که خوانده می شود این است: 

»سه قطره خون.«
 آســمان الجوردی، باغچه  ســبز و گل های روی تپه باز شــده، 
نســیم آرامی بوی گل ها را تا اینجا می آورد. ولی چه فایده؟ من 
دیگر از چیزی نمی توانم کیف بکنم، همه اینها برای شــاعرها و 
بچه ها و کســانی که تا آخر عمرشــان بچه می مانند خوب است. 
یک سال اســت که اینجا هستم، شــب ها تا صبح از صدای گربه 
بیدارم، این ناله های ترسناك، این حنجره خراشیده که جانم را 
به لب رسانیده، صبح هم هنوز چشممان باز نشده که انژکسیون 
بی کردار...! چه روزهای دراز و ســاعت های ترســناکی که اینجا 
گذرانیده ام، با پیراهن و شلوار زرد روزهای تابستان در زیرزمین 
 دور هم جمع می شــویم و در زمســتان کنار باغچه جلو آفتاب

 می نشینیم، یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب 
زندگی می کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست، من از زمین تا 
آسمان با آنها فرق دارم . ولی ناله ها، سکوت ها، فحش ها، گریه ها و 

خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پراز کابوس خواهد کرد.
هنوز یک ســاعت دیگر مانده تا شــاممان را بخوریــم، از همان 
خوراکی های چاپی: آش ماست، شــیر برنج، چلو، نان و پنیر، آن 
هم به قدر بخور ونمیر... حسن همه  آرزویش این است یک دیگ 
اشکنه را با چهار تا نان سنگک بخورد، وقت مرخصی او که برسد 

عوض کاغذ و قلــم باید برایش دیگ اشــکنه بیاورند. او هم یکی 
از آدم های خوشبخت اینجاست، با آن قد کوتاه، خنده  احمقانه، 
گردن کلفت، سر طاس و دست هایی که  برای ناوه کشی آفریده 
شده، همه ذرات تنش گواهی می دهند و آن نگاه احمقانه او هم 
جار می زند که برای ناوه کشی آفریده شده. اگر محمدعلی آنجا 
سر ناهار و شام نمی ایستاد حســن همه  ماها را به خدا رسانیده 
بود، ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیاســت، چون 
اینجا را هرچــه می خواهند بگویند ولی یک دنیای دیگر اســت 
ورای دنیای مردمان معمولی. یک دکتر داریم که چیزی سرش 
نمی شود، من اگر به جای او بودم یک شــب توی شام همه زهر 
می ریختم می دادم بخورند، آن وقت صبح توی باغ می ایســتادم 
دستم را به کمر می زدم، مرده ها را که می بردند تماشا می کردم. 
اول که مرا اینجــا آوردند همین وســواس را داشــتم که مبادا 
 به من زهر بخورانند، دست به شــام و ناهار نمی زدم تا وقتی که

 محمد علی از آن می چشید آن وقت می خوردم.شب ها هراسان از 
خواب می پریدم، به خیالم که آمده اند مرا بکشند. همه  اینها چقدر 
دور و محو شده ! همیشــه همان آدم ها، همان خوراك ها ، همان 

اتاق آبی که تا کمرکش آن کبود است.
دو ماه پیش بود یک دیوانــه را در آن زندان پایین حیاط انداخته 
بودند، با تیله شکسته شــکم خودش را پاره کرد، روده هایش را 
بیرون کشیده بود با آنها بازی می کرد. می گفتند او قصاب بوده، به 
شکم پاره کردن عادت داشته؛ اما آن یکی دیگر که با ناخن چشم 
خودش را ترکانیده بود، دست هایش را از پشت بسته بودند. فریاد 
می کشید و خون به چشمش خشک شده بود. من می دانم همه  

اینها زیر سر ناظم است.
مردمــان اینجا همه هــم این طور نیســتند. خیلــی از آنها اگر 
معالجه بشوند و مرخص شــوند، بدبخت خواهند شد. مثال این 
صغرا سلطان که در زنانه است، دو ســه بار می خواست بگریزد، 
او را گرفتند. پیرزن اســت اما صورتش را گچ دیوار می مالد و گل 
شمعدانی هم ســرخابش اســت. خودش را دختر چهارده ساله 
می داند، اگر معالجه بشود و در آینه نگاه بکند سکته خواهد کرد، 

بدتر از همه تقی خودمان است که می خواســت دنیا را زیر و رو 
بکند و با آنکه عقیده اش این اســت که زن باعث بدبختی مردم 
شده و برای اصالح دنیا هر چه زن است باید کشت، عاشق همین 

صغرا سلطان شده بود.
همه  اینها زیر سر ناظم خودمان اســت. او دست تمام دیوانه ها را 
از پشت بسته، همیشــه با آن دماغ بزرگ و چشم های کوچک به 
 شــکل وافوری ها ته باغ زیر درخت کاج قــدم می زند. گاهی خم 
می شود پایین درخت را نگاه می کند، هر که او را ببیند می گوید 
چه آدم بی آزار بیچاره ای که گیر یک دسته دیوانه افتاده؛ اما من 
او را می شناسم. من می دانم آنجا زیر درخت سه قطره خون روی 
زمین چکیده. یک قفس جلو پنجره اش آویزان است، قفس خالی 
اســت، چون گربه قناریش را گرفت، ولی او قفس را گذاشــته تا 

گربه ها به هوای قفس بیایند و آنها را بکشد.
دیروز بود دنبال یک گربه  گل باقالی کــرد، همین که حیوان از 
درخت کاج جلو پنجره اش باال رفت، به قراول دم در گفت حیوان 
را با تیر بزند. این ســه قطره خون مال گربه است، ولی از خودش 

که بپرسند می گوید مال مرغ حق است.
از همه  اینها غریب تر رفیق و همســایه ام عباس اســت، دو هفته 
نیســت که او را آورده اند، بــا من خیلی گرم گرفتــه، خودش را 
پیغمبر و شــاعر می دانــد. می گوید که هــر کاری، به خصوص 

پیغمبری، بسته به بخت و طالع است.
هر کسی پیشانیش بلند باشد، اگر چیزی هم بارش نباشد، کارش 
می گیرد و اگر عالمه  دهر باشد و پیشــانی نداشته باشد به روز او 
می افتد. عباس خودش را تارزن ماهر هم می داند. روی یک تخته 
سیم کشــیده به خیال خودش تار درســت کرده و یک شعر هم 
گفته که روزی هشت بار برایم می خواند. گویا برای همین شعر او 

را به اینجا آورده اند، شعر یا تصنیف غریبی گفته :
دریغا که بار دگر شام شد                  

سراپای گیتی سیه فام شد
همه خلق را گاه آرام شد               

 مگر من، که رنج و غمم شد فزون
جهان را نباشد خوشی در مزاج       

به جز مرگ نبود غمم را عالج
ولیکن در آن گوشه در پای کاج     

چکیده ست بر خاك سه قطره خون 

1- ابروهای نرم، کم پشت و باریک 
نشانه ناپختگی و بی تجربگی فرد اســت. این افراد دارای 
اعتماد به نفس اندکی می باشــند؛ مخصوصا اگر باریک، 

باال و گرد نیز باشد.
 کم حرف، محتاط، دوســت داشــتنی، خودخواه و تنبل 
بــوده و از خالقیــت کمــی برخوردارند. اکثرا مشــکل 
 کوچکی در ســالمتی دارند که دردراز مدت آنها را اذیت 

می کند. 

2- ابروهای پرپشت، ضخیم، براق
این نوع ابرو که معموال روشــن تر از موی ســر است جزو 
ابروهای ایده آل اســت. طول آن بیشــتر از چشــم و در 
عریض ترین قسمت به اندازه نیم سانتی متر و فاصله آن تا 

چشم یک سانتی متر است.
ابتدای ابرو ضخیم و منحنی و انتهای آن با انحنای زیبایی 
باریک می شــود. نشــانه تحرك زیاد، پر انــرژی بودن، 
شخصیت قوی و فعال اســت. اگر کمی مربع باشد، فردی 

مغرور، خشن و سرسخت است. 
3- ابروهای بلند 

نشانه ثبات شــخصیت، تالش وکوشــش فراوان و اراده 
باالست. 

4- ابروهای کوتاه 
نشــانه بداخالقی، بی صبری، زود رنجی، عدم اســتواری 
 و خیاالتی بودن اســت. معموال آنها به دوستانشان پشت 

می کنند. 

اگر بخواهیم اعتماد به نفس را واقعا در خود 
حفظ کنیم باید: 

5- بر تمرکز فکری خود مسلط باشیم 
همیشه در انتظار بهترین پیشــامدها باشیم. ویرجینیا ولف 
می گوید: آنچه را در ســر راهتان قرار می گیــرد به زیبایی 
بیارایید. به هیچ اتفاق و پیشامدی با فکر و ذهنیت منفی نگاه 
نکنید؛ چرا که با این کار آن پیشــامد را بدان سمت هدایت 
کرده اید. حال که انرژی فکری ما مــی تواند هدایت کننده 

پیشامدها باشد پس چه زیباست که مثبت فکر کنیم. 
اصول اعتماد به نفس 

اعتماد به نفس مانند بســیاری از موضوعــات علمی دارای 
اصول است. جالب اینجاست که اگر موضوعات علمی شامل 
۳ یا ۴ یا حتی ۱۰ اصل باشند اعتماد به نفس در تکنولوژی 
فکر شامل ۳۰ اصل است. این اصول که قبال فکر نمی کردیم 
 کوچــک ترین ارتباطی با اعتماد به نفس داشــته باشــند، 
 جزو پایه هــا و اصــول اصلی اعتمــاد به نفس به شــمار

 می آیند. 
اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

1- اصول یاد و اعتماد به خداوند 
در ســایه  توکل به خدا و ارتباط با او وقتی در راستای تالش 
خود همه چیز را به خدا می سپاریم نیروی معنوی و عظیمی 
به ما دســت می دهد و اعتماد به نفس بیشتری را در  وجود 
خود تجربه می کنیم. یاد خدا قدرت و اعتماد را در دل خلق 

می کند و ترس و اضطراب را از آن بیرون می ریزد. 

- این شما هستیدکه به مردم می آموزید که چگونه با شما 
برخورد کنند. 

- اشک ریختن، اغلب مایه  نجات است. بعضی وقت ها اگر 
گریه نکنیم به قیمت جانمان تمام می شود. 

- رفتــار حکیمانه یا وضــع جاهالنه همچــون بیماری از 
شخصی به شخص دیگر سرایت می کند، پس الزم است که 

انسان ها مواظب انتخاب معاشران خود باشند. 
- من این راز را کشف کرده ام که فرد بعد از باال رفتن از یک 
تپه بلند تازه متوجه می شود تپه های زیادی برای باال رفتن 

وجود دارد. 
- خوشبختی من در این اســت که بر خوشبختی دیگران 
بیفزایم، برای خوشــبخت بــودن نیازمند خوشــبختی 

همگانم. 
- نه ســاله که بودم در دفتر خاطراتم، مقابل نام خودم نام 
کارپوف و کاسپاروف را می نوشــتم و در بازی های خیالی 

برنده می شدم که باالخره برنده شدم. 
- زندگی یک مشــکل نیســت که برایش دنبــال راه حل 

باشیم؛ زندگی یک واقعیت است که باید تجربه شود. 

اعتماد به نفس

هایالیت

فردی با یک مرد نابینــا هم اتاق 
شدند و قرار شــد تا وقتی در کنار 
هم زندگی می کنند بــا یکدیگر 
صادقانه رفتار کننــد. دریخچال 
را بــاز کردند و ســبدی گیالس 
آوردند تا بخورند اما بعد از دقایقی 
نابینا گفت: مگر شــرط نکردیم از 
گیالس های این ســبد،یکی یکی 

بخوریم؟
بینا گفت: آری.

نابینا: پس تو با چه عذری ســه تا 

سه تا می خوری؟
بینا: تو حقیقتا نابینایی؟!

نابینا: بله من مادرزاد کور هستم!
بینا: چگونه فهمیدی من ســه تا 

سه تا می خورم؟
نابینا: از آن جهت که من دو تا دوتا 
می خــوردم و تو هیــچ اعتراضی 

نمی کنی.
 تنها کســانی در مقابل فســاد و 
بــی قانونی  می ایســتند که خود 

فاسد نباشند!

مردی در تیسفون زندگی می کرد که بسیار میهمان نواز  
و شغلش آب فروشی بود.

روزی بهرام پنجم شاهنشــاه ایران )ساســانی( با لباسی 
مبدل، به در خانه این مرد می رود و مــی گوید که از راه 
دوری آمــده و دو روز جا می خواهد . آن مــرد بهرام را با 
شادی می پذیرد و می گوید بمان تا بروم و پول در بیاورم. 
مرد می رود و تا می تواند آب می فروشد و سپس با میوه 
و خوراك نزد بهرام باز می گردد. بهرام به میهمان نوازی 
مرد اطمینان پیدا مــی کند ولی می خواهــد آن مرد را 

بیشتر امتحان کند.
 بنابراین تا قبــل از آمدن مرد به دربار رجــوع می کند و 

می گوید دستور دهید که هیچ کس حق ندارد از این مرد 
در سطح شهر آب بخرد. فردای آن روز مرد آب فروش به 
بهرام می گوید که بمان تا بروم و قــدری پول در بیاورم. 
مرد آب فروش هرچه در بازار گشــت هیچ کس از او آب 
نخرید. در آخــر مرد آب فروش که دید نمــی تواند برای 
میهمان خویش آب تهیه کند مشــک آبش را فروخت و 

میوه و خوراك نزد بهرام برد.
بهرام او را گفت: تو چگونه پــول در آوردی . مگر نگفتی 
که کســی از تو آب نخرید. مرد گفت : مشک آب خویش 
را فروختم. تو نگران نبــاش و میل کن فردا، برای خویش 
فکری خواهم کرد. بهرام پــس از این واقعه فردای آن روز 
به دربار رجوع کرد و باز با لباســی مبدل نزد پولدارترین 
تاجر شهر که از اشــراف نیز بود رجوع نمود و گفت: من 

میهمانم و امشــب را جا می خواهم . مرد نه تنها بهرام را 
نپذیرفت بلکه با ضرب تازیانــه او را از منزل بیرون کرد. 
فردای آن روز بهرام در حالی که بر تخت سلطنت جلوس 
کرده بود آن دو مرد یعنی تاجر و آب فروش را اظهار کرد. 
هر دوی آنان که دیدند آن مرد شــاه شاهان ، امپراتوری 

ایران بوده بسیار هراسیدند.
بهرام از مرد آب فروش بسیار تشکر و سپاسگزاری کرد و 

او را به سبب رفتار نیکویش با مهربانی پذیرفت.
سپس دســتور داد که تمام اموال مرد تاجر را بگیرند و به 

مرد آب فروش بدهند.
تا یاد بگیرد که انســان حتی اگر در اوج تنگدستی و فقر 
باشد باید شــرافت ، مردانگی و میهمان نوازی خویش را 

حفظ کند.

مرد بینا و نابینا
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مرد آب فروش

اصطالح ماســت ها را کیســه کرد کنایه از جا خوردن، ترســیدن، 
از تهدید کســی غالف کردن و دم در کشــیدن و یا دست از کار خود 

برداشتن است.
فی المثل گفته می شود:فالنی چون ســنبه را پرزور دید ماست ها را 
کیسه کرد. یا به عبارت دیگر به محض اینکه صدای مدیر یا ناظم بلند 

شد بچه ها ماست ها را کیسه کردند .
اکنون ببینیم وقتی که ماست داخل کیســه می شود چه ارتباطی با 

ترس و تسلیم و جا خوردگی پیدا می کند.
ژنرال کریم خان ملقب به مختارالســلطنه ســردار منصوب در اواخر 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار مدتی رییس فوج فتحیه اصفهان بود 
و زیر نظر ظل الســلطان فرزند ارشد ناصرالدین شــاه انجام وظیفه 
می کرد. پــارك مختارالســلطنه در اصفهان که اکنــون گویا محل 

کنسولگری انگلیس است به او تعلق داشته است.
مختارالســلطنه پس از چنــدی از اصفهان به تهران آمــد و به علت 
ناامنی و گرانی کــه در تهران بروز کرده بود حســب االمر ناصرالدین 
شــاه حکومت پایتخت را برعهده گرفت.در آن زمان که هنوز اصول 
دموکراسی در ایران برقرار نشده و شــهرداری )بلدیه( وجود نداشته 
است حکام وقت با اختیارات تامه و کلیه امور و شئون قلمرو حکومتی 
من جمله امر خــوار بار و تثبیت نــرخ ها و قیمت هــا نظارت کامله 
داشته اند و محتکران و گران فروشان را شــدیدا مجازات می کردند.

گدایان و بیکاره ها در زمان حکومت مختارالســلطنه به سبب گرانی 
و نابسامانی شــهر، ضمن عبور از کنار دکان ها چیزی برمی داشتند 
و به اصطالح ناخنک می زدند. مختارالســطنه برای جلوگیری از این 
بی نظمی دســتور داد گوش چند نفر از گدایان متجاوز و ناخنک زن 
را با میخ های کوچک بــه درخت نارون در کوچه هــا و خیابان های 
تهران میخکوب کردند و بدین وســیله از گدایان و بیکاره ها دفع شر 
و رفع مزاحمت شــد.روزی به مختارالســلطنه اطالع دادند که نرخ 
 ماست در تهران خیلی گران شده طبقات پایین از این ماده غذایی که

 ارزان تریــن چاشــنی آنهاســت نمــی تواننــد اســتفاده کنند. 
 مختارالســلطنه اوامــر و دســتورات غالظ و شــداد صــادر کرد و

 ماست فروشان را از گران فروشی برحذر داشت.
چون چندی بدین منوال گذشــت بــرای اطمینان خاطر شــخصا 
با قیافه ناشــناخته و متنکر بــه یکی از دکان های لبنیات فروشــی 

رفت و مقداری ماســت خواست.ماســت فروش که مختارالسلطنه 
 را نشــناخته و فقط نامش را شــنیده بود پرســید:»چه جور ماست 
می خواهی؟« مختارالســلطنه گفت:»مگر چند جور ماست داریم؟« 
ماســت فروش جواب داد:»معلوم می شــود تازه به تهران آمده ای 
و نمی دانی که دو جور ماســت داریم: یکی ماست معمولی، دیگری 
ماست مختارالسلطنه!« مختارالسلطنه با حیرت و شگفتی از ترکیب 
و خاصیت این دو نوع ماســت پرسید. ماســت فروش گفت:»ماست 
معمولی همان ماســتی است که از شــیر می گیرند و بدون آنکه آب 
داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان 
می خواست به مشــتری می فروختیم. االن هم در پستوی دکان از 
آن ماست موجود دارم که اگر مایل باشــید می توانید ببینید و البته 
به قیمتی که برایم صرف می کند بخرید!اما ماســت مختارالسلطنه 
همین ظرف دوغ است که در جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد 
و از یک ثلث ماست و دو ثلث آب ترکیب شده است! از آنجایی که این 
ماست را به نرخ مختارالسلطنه می فروشــیم به این جهت ما لبنیات 
فروش ها این جور ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده ایم! حاال 
از کدام ماست می خواهی؟ این یا آن؟!« مختارالسلطنه که تا آن موقع 
خونســردیش را حفظ کرده بود بیش از این طاقت نیاورده به فراشان 
حکومتی که دورادور شاهد صحنه و گوش به فرمان خان حاکم بودند 
امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کردند و 
بند تنبانش را محکم بستند.سپس  ظرف  دوغ را از باال داخل دو لنگه 
شلوارش سرازیر کردند و شــلوار را از باال به مچ پاهایش بستند. بعد از 
آنکه فرمانش اجرا شد آنگاه رو به ماســت فروش کرد و گفت:»آنقدر 
باید به این شکل آویزان باشــی تا تمام آب هایی که داخل این ماست 
کردی از خشتک تو خارج شــود و لباس ها و ســر صورت تورا آلوده 
کند تا دیگر جرأت نکنی آب داخل ماست بکنی!« چون سایر لبنیات 
فروش ها از مجازات شدید مختارالسلطنه نسبت به ماست فروش یاد 
شده آگاه گردیدند همه و همه ماســت ها را کیسه کردند تا آب هایی 
که داخلش کرده بودند خارج شــود و مثل همکارشان گرفتار قهر و 

غضب مختارالسلطنه نشوند.
آری، عبارت مثلی ماست ها را کیســه کرد از آن تاریخ یعنی یک صد 
سال قبل ضرب المثل شد و در موارد مشابه که حاکی از ترس و تسلیم 

و جاخوردگی باشد مجازا مورد استفاده قرار می گیرد.

ماست ها را کیسه کرد
کاریکاتورضرب المثل

سه قطره خون )قسمت اول(
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مرد ســالخورده افغان که به اتهام تعرض جنســی به یک دختر 
عقب مانده ذهنی زندانی شــده اســت در شــعبه پنجم دادگاه 
کیفری تهران محاکمه شــد. ســوم بهمن 93 وقتی صاحب یک 
خانه متوجه شد ســرایدار منزل به دختر عقب مانده20 ساله وی 
 تجاوز کرده است علیه او شــکایت کرد و این ســرایدار60 ساله 
با دستور بازپرس روانه زندان شــد تا اینکه چهارشنبه او را برای 
محاکمه به شــعبه پنجم دادگاه کیفری منتقــل کردند. این مرد 
در دادگاه گفت: چنین اتهامی را قبول ندارد، اما پزشــکی قانونی 
گزارش داده بود دختر جوان بارها مورد تعرض قرار گرفته است. 
 اگرچه ثابت نشده که تعرض توسط این سرایدار انجام شده است.

 قضات نیز براســاس شــواهد موجــود در پرونده مــرد افغان را 
به 3 ســال حبــس و اخــراج از کشــور محکوم کردنــد. قاضی 
بابایی نیــز در این باره گفــت: هر چند این مــرد افغان به حبس 
 محکوم شــده، اما پدر دختر نیز باید قبول کنــد روش نگهداری 
از دخترشــان صحیح نبوده که او را به یک مرد60 ساله بسپارد. 

بنابراین وی نیز زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده است.

مرد میانســالی که در اثر ضربــه چاقوی برادر خــود در ناحیه 
گردن زخمی شده بود، دقایقی پیش از رسیدن عوامل اورژانس 
بیمارســتان ضیاییان جان خود را از دســت داد. ساعت9:30 
دقیقه سه شنبه گذشــته خبر قتل مرد میانســالی در خیابان 
سپیده جنوبی شــهرک ولیعصر از سوی ماموران کالنتری ۱۵3 
شهرک ولیعصر به بازپرس کشیک پایتخت اعالم شد. بالفاصله 
 پس از این اتفاق بازپــرس ویژه قتل پایتخت بــه همراه تیمی 
از کارآگاهان اداره دهم و تشــخیص هویت در صحنه وقوع جرم 
 حاضر شــدند. مرد جوانی که شــاهد صحنه قتل مرد ۵2 ساله 
در کوچه بود در اظهاراتش به افسر بازجو گفت: زمان وقوع قتل 
مرد جوانی با چاقو مقتول را از ناحیه گردن مورد هدف قرار داد و 

گریخت. صبح بود که قصد رفتن به سرکارم را داشتم. 
 مرد همســایه پس از اینکه در پارکینگ را باز کرد سوار ماشین 
و آن را از پارکینگ خارج کرد و دوباره پیاده شد تا در پارکینگ 
را ببندد کــه یک دفعه ضــارب حمله کرد و چاقــو را در گردن 

مقتول فرو کرد و سریعا از محل دور شد.
 مرد همســایه نیز در حالی که خــون از گردنش فــواره میزد 

بعد از طی کردن دو سه متر به سمت برادرش، روی زمین افتاد.
همسر این مرد زمانی که در برابر بازپرس قرار گرفت اعالم کرد 
 به هیچ کس شــک ندارد و این مرد بســیار آرام بود. با این حال 
پس از بررســی دوربیــن های مدار بســته موجــود در محل، 

مشخص شد ضارب برادر مقتول با هویت اسد بوده است.
تحقیقات در این زمینه بــه زودی به جریان افتاد و مشــخص 
 شــد برادر او پس از ارتکاب این جنایت از تهران به شهرســتان 
گریخته است. جسد مقتول به دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت 
به پزشــکی قانونی انتقال پیدا کرد و تحقیقات برای شناسایی 

متهم این پرونده ادامه دارد.

مرد تراشکار با چاقوی برادر کینه ای 
به قتل رسید

ســردار عزیراله ملکی گفت: در دی ماه ســال گذشــته 
 تعدادی افراد مســلح و شــرور اقــدام به ربــودن فردی 
34 ساله به نام » ح – غ « از شهرستان بندرعباس و انتقال 
 به نقطه ای نامعلوم کــرده و از خانواده وی درخواســت

300 میلیون تومان وجــه نقد در قبــال آزادی گروگان 
کردند که وقتی به خواســته خود نمی رسند، فرد مذکور 

را به قتل می رسانند.
 وی با اشــاره به اینکــه متهمان تصاویر جســد مقتول را 
در فضای مجازی منتشــر کردند، افزود: خانواده مقتول 
پس از رویــت و شناســایی تصویر فرزندشــان موضوع 
 را بــا ماموران پلیــس آگاهــی درمیان مــی گذارند که 
 پس از بررســی هــای الزم مشــخص شــد ربایندگان، 
جسد مقتول را در مســجدی در یکی از شهرستان های 
 استان سیســتان و بلوچســتان رها کرده اند که با توجه 
به اهمیت و حساســیت موضوع، پرونده مربوطه با دستور 
بازپرس شعبه دهم بندرعباس به صورت جدی در دستور 
 کار قرار گرفت و تیمی مجرب از مامــوران پلیس آگاهی 

تشکیل شد.
ســردار ملکی اظهار داشــت: فعالیت های پلیس تشدید 
 پیدا کــرد تــا اینکــه در دور اول تحقیقات، ســرنخی 
 از متهمــان در اســتان تهران به دســت آمــد و با توجه 

به بررســی ســوابق آنها، پرونده به پلیس امنیت عمومی 
استان ارجاع و موضوع تحت پوشش اطالعاتی قرار گرفت.

وی با تاکید براینکه چون اشرار متواری، به واسطه ارتکاب 
به جرایم مختلف و تحمل سال ها حبس از مهارت بسیار 
 باالیی در جابه جایــی، اخفاء و جلوگیری از شناســایی 
 و دســتگیری برخــوردار بودنــد، افزود: بر این اســاس، 
به صورت بسیار نامحسوس و با استفاده از شگردهای فنی 
پیچیده، تحرکات آنــان رصد و در نهایــت مخفیگاه آنها 

شناسایی شد.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه پس از شناسایی 
 متهمــان ، شــرور » م – الــف « در رودان و » ص – الف 
و ذ- پ  « در بندرعبــاس در یک عملیات ویژه پلیســی 
دســتگیر شــدند، اضافــه کــرد: بعــد از دســتگیری، 
تحقیقــات همچنــان بــر روی این ســه متهــم ادامه 
داشــت و مشــخص شــد، یکــی از اعضــای پنهــان 
ایــن باند فعــال در امــر آدم ربایــی در ســطح منطقه 
 جنــوب شــرق کشــور، فــردی بــه نــام » ج - د «

3۵ ســاله شــاغل در یکــی از ادارات دولتی شــهرهای 
 استان کرمان است و شگرد هوشــمندانه و نحوه کار آنان 
 به این صورت اســت که با وســایل نقلیــه متعلق به وی 
 و همراهی این فــرد اقدام بــه آدم ربایی مــی کردند تا 

در صورت شناسایی باتوجه به اشــتغال نامبرده در اداره 
دولتی و ارایه یک چهره موجه از وی، ظن پلیس و دستگاه 
قضایی مرتفع شــود و در این پوشــش زیرکانه دست به 
اقدامات مجرمانه مــی زدند که وی نیز بــا یک عملیات 

پلیسی دستگیر شد.
  ایــن مقــام انتظامــی اســتان خاطــر نشــان کــرد: 
بازجویی های فنی بسیاری شد تا اینکه با اقرار و اعترافات 
اشرار و متهمان دستگیر شــده زوایای دیگری از موضوع 
آشکار و مشــخص شــد اعضای این باند در آبان ماه سال 
گذشته نیز در یکی از شهرستان های استان کرمان اقدام 
به ربایــش فردی به نــام » الف – ب « کــرده اند و تحت 
تعقیب هستند که با بررسی های تخصصی صورت گرفته 
 یکی دیگر از اعضــای این باند فعــال در زمینه آدم ربایی 
به نام » ع – ت « 34 ساله که یکی از سرکردگان ترانزیت 
 مــواد مخدر در منطقه شــرق اســتان هرمزگان اســت 
و ســوابق مجرمانه متعددی در این زمینه دارد، شناسایی 
 و زیر چتر اطالعاتــی پلیس امنیت عمومــی قرار گرفت 
و ماموران موفق شــدند متهم را که به اســتان خراسان 
 رضوی متواری شده بود با شــگردهای خاص و هدفمند 

به بندرعباس هدایت و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامــی هرمزگان بیان کــرد: در ادامه با انجام 
 اقدامات اطالعاتی یکــی دیگر از اعضای ایــن باند فعال 
در زمینه آدم ربایی به نام » ق- د « 3۱ ســاله اهل کرمان 
 نیز شناســایی و مشخص شــد که وی به ســبب تبحر 
 در رانندگی بــه عنوان راننده در این باند فعالیت داشــته 
و هنگام ربایش مقتول راننده خودرو بوده است، از این رو، 
وی نیز با کار وســیع اطالعاتی و شیوه های خاص پلیسی 

از کرمان به بندرعباس هدایت و دستگیر شد.
 ســردار ملکی با اشــاره به انهــدام کامل ایــن باند فعال 
در زمینه شــرارت، آدم ربائی، گروگانگیری، قتل و حمل 
مســلحانه مواد مخدر در منطقه جنوب و جنوب شــرق 
کشــور تصریح کرد: اعضای شــش نفره این باند مخوف 
دســتگیر و چهار دســتگاه خودرو، شــامل یک دستگاه 
BMW، دو دســتگاه پژو 40۵ و یک دســتگاه پژو پارس 
که همگی در اقدامات مجرمانه اســتفاده می شد، توقیف 
و یک قبضه ســالح شــکاری به کار رفته در جرایم از این 

باند کشف شد. 
به گفته وی، متهمان طی بازجویی هــای فنی به جرایم 
ارتکابی اقــرار و اعتــراف و پــس از مواجهــه حضوری 
 با اولیــاء دم و ســیر مراحل قانونــی مربوطه بــا صدور 

قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

یک نوجــوان ۱7 ســاله که در حــال ریختــن زباله روی 
 یکــی از دســتگاه های ایســتگاه راه آهــن ســیدنی بود 
بــه روی مردی که ســعی کرد جلــوی او را بگیــرد، چاقو 
 کشــید. قربانی این حادثــه یک مــرد 43 ســاله بود که 
در ایســتگاه راه آهن کیراوی در ســیدنی بعد از نیمه شب 
یکشنبه این پسر ۱7 ســاله را دید که داشت روی دستگاه 
بلیت ایســتگاه قطار زباله می ریخت و هنگامی که ســعی 
 کرد جلــوی او را بگیــرد، چندین بــار از طــرف نوجوان 
مورد اصابت چاقو قــرار گرفت. به گــزارش دیلی تلگراف، 
فرد مضروب قبــل از اینکه به بیمارســتان منتقل شــود 
 موفق شــده بود خود را بــه خانه برســاند. ایــن نوجوان 
 ۱7 ســاله کــه تصاویــر او در هنــگام چاقو فــرو کردن 
 در بدن فرد 43 ساله توســط دوربین های مداربسته ضبط 
 شــده بود خــود را در ســاعت ۱0 صبــح روز دوشــنبه 
به پلیس تحویل داد. این پسر به جرم چاقوکشی عمد متهم 
شــد و در دادگاه کودکان به جرم او رســیدگی خواهد شد. 
 گفتنی است حال فرد مضروب بعد از آن حادثه خوب است 

و از بیمارستانی که در آن بستری بود، مرخص شده است.

خواننده معروف از مردم خواست، در پیدا کردن قاتل 
خواهرزاده اش با پلیس همــکاری کنند. جاوونا گلوور 
 23 ســاله، خواهرزاده رپر معروف آمریکایی است که 
در یــک داروخانه در اوکاال رود در تاالهاســی فلوریدا 

کار می کرد.
 به گــزارش تاالهاســی دموکرات، این فرد 23 ســاله 
در صبــح زود روز سه شــنبه مورد اصابــت چاقو قرار 
گرفته بود و نیروهای پلیس ســاعت۱0:30 همان روز 
او را در حال خونریزی شــدید پیــدا کردند که پس از 
انتقال به بیمارســتان، دختر جان خود را از دست داد.

نیروهای پلیــس هنوز به دنبال مظنونی هســتند که 
تصاویر او توســط دوربین های مداربسته مغازه ای که 
دختر جوان در آن کار می کرد ثبت شده  است. گفتنی 
است، رپر آمریکایی، تی-پین به دنبال به قتل رسیدن 
خواهرزاده اش و انتشــار تصاویر قاتل توسط نیروهای 
پلیس با قرار دادن عکس این فرد در صفحات شخصی 
خود در شبکه های اجتماعی از مردم کمک خواست و 
نوشت: پلیس به دنبال این بزدل می گردد؛ اگر این فرد 
را در اطراف خود دیدید، سریع با پلیس تماس بگیرید.

 چاقوکشی نوجوان 17 ساله 
به خاطر شنیدن نصیحت

پیشنهاد سردبیر: 
چاقوکشی نوجوان 17 ساله به خاطر شنیدن نصیحت

قتل خواهرزاده خواننده 
معروف با ضربات چاقو

حوادث جهان

یکی از اعضای 
پنهان این باند 

 فعال در امر 
آدم ربایی در سطح 

منطقه جنوب 
شرق کشور، فردی 

به نام » ج - د « 
35 ساله شاغل 

در یکی از ادارات 
دولتی شهرهای 

استان کرمان است

سردار ملکی تشریح کرد؛

انهـدام باندآدم ربایان قاتـل دربندرعبـاس

باند بزرگ آدم ربایی که پس از ربودن افراد در بندر عباس از آنها اخاذی و مرتکب قتل گروگان خود شــده بودند، 
شناسایی و دستگیر شدند.

حوادث ایرانیادداشت

دختر عقب مانده 
در تله شیطانی مرد سالمند

اخطار اجرایی
6/212 شماره: 745/94 به موجب رای شــماره 46 تاریخ 94/1/22 حوزه 22 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجتبی رحیمی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل 
و یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال اصل خواســته و پرداخت ســیصد 
و ده هزار ریال خسارت دادرسی و هزینه نشــر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 
93/11/30 و نیم عشــر در حق محکوم له علیرضا عشق علی به نشانی خ وحید 
چهار راه رودکی ســاختمان جام جم طبقه دوم. 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 ترتیبــی 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:16557 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)177 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/213 شــماره: 808/94 به موجب رای شــماره 99 تاریخ 94/2/1 حوزه 22 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان در تاریخ 95/5/30 شعبه 22 دادگاه 
عمومی اصفهان(  که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا جانقلی فرزند قربان 
علی شغل آزد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال خسارت 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 94/2/30 و نیم عشر در حق 
 محکوم له زکیه حســین زاده فرزند محمد اسماعیل شــغل خانه دار به نشانی 
خ زینبیه محله منتظر المهدی کوی میالد پالک 135 کد شناسایی 4346200278 
، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر 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:16558 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/214 شماره صادره:1395/02/267956 چون تحدید حدود عمومی ششدانگ 
باغ پالک 6447- اصلی  واقع در بخش 2 حوزه ثبتی ثبت نائین که طبق پرونده 
ثبتی به نام خانم عصمت زمانی نایینی فرزند حســین  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  
چهارشنبه 1395/07/07  ســاعت 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 محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار:1395/06/13 م الف:181 اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین)175 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

6/215 نظر به اینکه در پرونده کالسه 940404 و 940405 این شعبه آقای قدرت 
اله محمدی فرزند علی و خانم شهین ابدام فرزند حسین متهم هستند به ارتکاب 
بزه کالهبرداری موضوع شــکایت آقای رضا افشــاری و با توجه به مجهول 
المکان بودن متهمان لذا به نامبردگان اخطار می گردد تا ظرف مهلت یک ماه پس 

از  تاریخ نشــر آ گهی جهت تصمیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی به نامبردگان 
در ساعت اداری رد شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خوانسار 
به نشانی خوانسار- خ 15 خرداد حاضر شــوند. بدیهی است در صورت عدم 
حضور وفق مقررات اقدام می گردد. م الف:169 شعبه اول دادسرای عمومی و 

انقالب  خوانسار)109 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

6/216 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950356 این شعبه آقایان سید مصطفی 
میر شاه ولدی و سید حسین میر شاه ولدی متهم هستند به ارتکاب بزه سرقت 
اثاثیه و خودرو موضوع شکایت آقای ســید حسن میر شاه ولدی و با توجه به 
مجهول المکان بودن متهمان، لذا به نامبردگان اخطار می گردد تا ظرف مهلت یک 
ماه پس از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در ساعت 
اداری و در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خوانسار به نشانی 
خ 15 خرداد دادگستری خوانسار حاضر شــوند. بدیهی است در صورت عدم 
حضور وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف:170 شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب خوانسار)113 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

6/217  آقای امیر امینی دارای شــماره شناســنامه 16  به شــرح دادخواست 
به کالســه 451/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان مرتضی امینی فرزند محمد مهدی به شماره 
شناسنامه 31 در تاریخ 95/05/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1-  خســرو امینی فرزند مرتضی، ش.ش 
21 صادره از خوانســار 2- امیر امینی فرزند مرتضــی، ش.ش 16 صادره از 
 خوانســار 3- زینب امینی فرزنــد مرتضی، ش.ش 956 صادره از خوانســار

 4- نرگس امینــی فرزند مرتضی، ش.ش 11 صادره از خوانســار 5- عصمت 
امینی فرزنــد اقا رضا، ش.ش 38 صادره از خوانســار. متوفــی ورثه دیگری 
 ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی

 می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای 
مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 171 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار) 170 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

6/218  آقای مصطفی نواب اصفهانی دارای شناســنامه شماره 911 به شرح 
دادخواست به کالســه  2900/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی محمــد نواب اصفهانی 
به شناســنامه 43561 در تاریخ 95/4/17 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 5 پسر و 4 دختر و یک همسر: 
1- محمد رضا نــواب اصفهانی، ش.ش 1654 پســر متوفی 2- حســین نواب 
اصفهانی، ش.ش 452 پســر متوفی 3- مهدی نواب اصفهانــی، ش.ش 1359 
پســر متوفی 4- مصطفی نواب اصفهانی، ش.ش 911 پسر متوفی 5- مرتضی 
نواب اصفهانی، ش.ش 912 پسر متوفی 6- فاطمه نواب اصفهانی، ش.ش 1027 
پســر متوفی 7- صدیقه نواب اصفهانی، ش.ش 50 پسر متوفی 8- بتول نواب 
اصفهانی، ش.ش 328 دختــر متوفی 9- صفیه نــواب اصفهانی، ش.ش 1187 
دختر متوفی 10- زهرا اعتصامی رنانی، ش.ش 218 همسر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16518 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/219  خانم رقیه اعرابی دارای شناســنامه شماره 63 به شرح دادخواست به 
کالسه  2901/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان عباس حاج هاشم خانی به شناسنامه 141 در 
تاریخ 95/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک دختر و یک همسر: 1- پرویز حاج هاشم 
خانی، ش.ش 438 فرزند پسر 2- محمدرضا حاج هاشم خانی، ش.ش 354 فرزند 
پسر 3- امید حاج هاشــم خانی، ش.ش 3127 فرزند پسر 4- مهدی حاج هاشم 
خانی، ش.ش 3144 فرزند پسر 5- پروین حاج هاشم خانی، ش.ش 965 دختر 
متوفی 6- رقیه اعرابی، ش.ش 63 دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16519 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/220  خانم عصمت زارعی خوابجانی دارای شناســنامه شــماره 2 به شرح 
دادخواست به کالســه  2902/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی زارعی باطانی به شناسنامه 
9 در تاریخ 95/5/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر و یک همسر: 1- محمد زارعی باطانی، 
ش.ش 219 فرزند پسر 2- مجید زارعی باطانی، ش.ش 7  فرزند پسر 3- ناهید 
زارعی باطانی، ش.ش 1002 فرزند دختر 4- مریــم زارعی باطانی، ش.ش 76 
فرزند دختر 5- زهره زارعی باطانی، ش.ش 224 فرزند دختر 6- عصمت زارعی 
خوابجانی، ش.ش 2 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16520 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/221 شماره صادره : 1395/43/266921 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 3288 فرعی از 25/536 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان بــه نام فاطمه 
جوانی جونی فرزند حیدر مفروز و در جریان ثبت است 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 دوشنبه مورخ 
95/07/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشــار: 1395/06/13  م الف: 17371 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 152 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

6/222  ســید محمدرضــا صانعی دارای شــماره شناســنامه 30  به شــرح 
دادخواست به کالسه 437/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد صانعی فرزند سید محمود 
به شماره شناسنامه 8 در تاریخ 94/07/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سید وهاب صانعی فرزند سید احمد، 
ش.ش 82 صادره از خوانسار 2- سید محمود صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 
12 صادره از خوانسار 3- ســید محمدرضا صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 
30 صادره از خوانسار 4- ســید فاطمه صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 416 
صادره از خوانسار 5- اکرم صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 494 صادره از 
 خوانســار6- اعظم صانعی فرزند ســید احمد، ش.ش 56 صادره از خوانسار

 7- ام البنین صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 14 صادره از خوانسار 8- مریم 

صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 690 صادره از خوانسار 9- حبیبه میر شفیعی 
فرزند سید محمد، ش.ش 260 صادره از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد. 
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای 
مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 148 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار) 224 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/223 شماره صادره : 1395/43/266870 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 599/1 فرعی از 17 اصلی که به شماره 17/1228 تبدیل شده است 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ورثه حسین 
مالئی رنانی فرزند مال غالمرضا شناسنامه 4154 فرستاده و ساکن رنان  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 تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/07/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 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: 1395/06/13 م الف: 17473 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 160 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/224  شــماره: 21702025012051/ 95 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک 3572 فرعی از پالک شــماره 40/299 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهری کیقبادی فرزند عباس در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/7/13 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/6/13 م الف: 17415 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/225  شــماره: 21702025010943/ 95 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 366 فرعی از پالک شماره 45 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام علی اکبر محمدی عبده وند فرزند محمد تقی در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 95/7/13 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/6/13 م الف: 17477 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)188 کلمه، 2 کادر(
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم برای تهیــه تارتلت گوجه 
فرنگی: آرد 175 گرم،كــره 85 گرم،پنیر 
چدار رنده كــرده  85 گرم،تخم مرغ همزده 
مـــینیاتوری250  1عدد،گوجه فرنگــــی 

گرم،آویشن  به میزان الزم
روش تهیه تارتلــت گوجه فرنگی: فر را 
با دمای 180 درجه  ســانتی گراد گرم كنید. 
آرد، كره و پنیر چدار را در كاســه  دســتگاه 
غذاساز بریزید و دستگاه را روشن كنید تا مواد به شــكل خرده  نان درآید. آنگاه تخم مرغ 
همزده را بیفزایید و دوباره دســتگاه را روشــن كنید تا خمیر نرم و مناسبی به دست آید. 
حاال خمیر را در 6 قالب تارتلت، به قطر 10 ســانتی متر پهن كنید و قالب ها را 10 دقیقه، 

در یخچال نگه دارید.
ســپس روی خمیرها را با كاغذ روغنی و حبوبات بپوشــانید و 7تا10 دقیقه، در فر بپزید. 
حاال كاغذ روغنی و حبوبات را از روی خمیرها بردارید و 2تا3 دقیقه  دیگر، نان ها را بپزید 
تا طالیی رنگ شــوند. اكنون تارتلت ها را از فر درآورید و با گوجه فرنگی پر كنید، رویشان 

آویشن بپاشید و با كرم كاسترد بپوشانید.
آنگاه تارتلت ها را دوباره درون فر بگذارید و 10 دقیقه  دیگر بپزید. حاال دمای فر را به 130 
تا150 درجه  ســانتی گراد كاهش دهید و 15 دقیقه  دیگر، تارتلت ها را بپزید تا كاســترد 

ببندد. همین كه تارتلت ها خنك شدند، برای پذیرایی در ظرف مناسبی بچینید.
یادآوری: برای تهیه  كرم كاسترد، 2 عدد تخم مرغ، 2 قاشق سوپ خوری سس خردل و 4 

قاشق سوپ خوری خامه را در ظرف مناسبی بریزید و مخلوط كنید.

رمــان آرزوهای بــزرگ، اثــر خواندنــی »چارلز دیكنز« اســت كه 
 توســط »ابراهیم یونسی« ترجمه شــده و بعدها نیز مترجمانی دیگر 

نسخه های كوتاه شده از آن را به فارسی ترجمه كردند.
 یكی از رمان هایی كه توصیه می شود هر كسی یك بار هم شده آن را 

مطالعه كند، رمان آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیكنز است.
 داســتان، ماجرای زندگی یك پسر بچه روســتایی به نام »پیپ« را 
 بازگو می كند كه با خواهر بد اخالق و شــوهر خواهرمهربانش زندگی

 می كنــد و قرار می شــود برای ســرگرم كــردن زنی به نــام خانم 
»هاویشــام« به خانه او برود و اتفاقا در این خانه با دختری زیبارو كه 
 البته دختر خوانده خانم هاویشــام اســت، آشنا می شــود و به او دل 
می بندد و اینجاست كه آرزوهای بزرگ در دل پیپ شكل می گیرد  و 

سرنوشت، او را به مسیر تازه ای از زندگی رهنمون می سازد.
 درباره این كتاب گفته شده اســت كه :»آرزوهای بزرگ را می توان به 

نوعی زندگی نامه شــخص دیكنز نیز دانست كه همچون آثار دیگرش 
تجربیات تلخ و شیرین او از زندگی و مردم را نمایان می سازد.

داســتان آرزوهای بزرگ، شــرح كاملی از وضعیت سیاسی اجتماعی 
دوران خود اســت و نویســنده حقایق اجتماعی را با بیانی لطیف به 
تصویر كشیده اســت، در حقیقت همین وقایع هســتند كه به ارزش 

داستان می افزایند.«
 در برخی از جمالت زیبای این اثر می خوانیم:

»عمل رفتن از تصور آن آسان تر است .شیادان و فریب دهندگان عالم 
در مقام مقایسه با خودفریبان كسي نیستند .

آنچه كه روزي مصاحب شایســته آدم بوده یــك روز دیگر، مصاحب 
نامناسبي خواهد بود .

دري كه به ســوي زندگي باز مي شود به طرف انســان نمي آید بلكه 
انسان باید به سوي آن برود .«

راهکاری ساده برای مرتب کردن انباریتارتلت گوجه فرنگی

آرزوهای بزرگ 

شاید كمتر كســی بداند فیلم های مشــهور »پرندگان«، 
»3:10 به یوما« و »بنجامین باتن« بر اساس داستان های 

كوتاهی از نویسندگان صاحب نام ساخته شده اند.
داستان كوتاه، ژانری است برای زندگی مدرن. در تعریف 
آن آمده؛ »داستانی كه در یك نشست بتوان خواند«، این 
یعنی داستانی كه كوتاه اســت و نویسنده برای پروراندن 
شخصیت ها،  صحنه ها،  نقطه اوج،  ایجاد تعلیق و كشاندن 
خواننده به درون داســتان وقت زیادی ندارد. با این حال ، 
همیــن قصه هــای چندصفحه ای، دســتمایه ســاخت 
فیلم های بلندی شــده اند كه نامشــان در تاریخ سینما 

ماندگار شده است.  
هافینگتون پست در یكی از جدیدترین گزارش هایش از 
داستان های كوتاهی یاد كرده كه فیلم های معروفی چون 
»راشــومون«، »مورد عجیب بنجامین باتن« ،  »ادیســه 

فضایی« و »پرندگان« براساس آنها ساخته شده است.
نگهبان، آرتور سی. کالرک

با عرض پوزش از »كالرک« كه معتقد بود داســتان فیلم 
»ادیسه فضایی« به اندازه شــباهت یك دانه بلوط با یك 
درخت بلوط كامال رشدیافته، به كتابش ربط دارد، داستان 
»نگهبان« هسته اصلی فیلم كالسیك »استنلی كوبریك« 
است. در هر دوی این آثار، یك سازه ناشناخته از بیگانه ها 
روی ســطح ماه جامانده است. فیلم و داســتان هر دو به 

مفاهیمی شبیه به هم  پرداخته اند.
پرندگان، دافنه دو موریه

»دافنه دو موریه« و »آلفرد هیچكاک« دو روی سینمایی 
و ادبی سكه ژانر هنری وحشت هســتند؛ بنابراین نتیجه 
همكاری این دو مســلما چیز زیبایی از كار درمی آید. اگر 
هنوز داستان اصلی »پرندگان« هیچكاک را نخوانده اید، 
همین حاال دست به كار شــوید. بعد از خواندن این اثر از 
نویسنده »ربكا«، دیگر به پرنده ها مثل قبل نگاه نمی كنید.

در بیشه، ریونوسوکه آکوتاگاوا
»ریونوســوكه آكوتاگاوا« داســتان كوتاهی نوشــت به 
نام »راشــومون« و چند ســال بعد »آكی را كوروســاوا« 
المان هایی از آن را در فیلم كالســیك معروفش استفاده 
كرد. با این حال »كوروساوا« فیلمساز بزرگ ژاپنی، بن مایه 
»راشومون« را از داستان دیگری از این نویسنده به نام »در 
بیشه « قرض گرفت. این داستان به ســه روایت غیرقابل 

اطمینان حول محور مرگ یك سامورایی می پردازد.
»مگس« جورج النگالن

»مگس« فیلمی علمیـ  تخیلی و كامال ترسناک است كه 
براساس داستان كوتاهی از »جورج النگالن« ساخته شد. 
داستان درباره زنی است كه پس از كشتن همسرش با یك 
دســتگاه پرس هیدرولیك، در بیمارستان روانی بستری 
می شود، اما آیا این مســئله به مگس عجیبی كه پسرش 
بعدا در خانه مشاهده می كند و آزمایشاتی كه پدرش پیش 
از مرگ انجام می داده، ربطی دارد یا نه؟ »كورت نیومان« 
كارگردان این فیلم اقتباسی اســت كه در سال 1۹58 به 

روی پرده رفت.

داستان هایی که 
در سینما، گل کردند)1(

خواندنی

 دیتــرو گیلیتوكا، عكاســی اســت كــه توانســت وارد قبیله 
كایان در برمه شــود و از شــیوه ای كه زنان قبیله  برای زیباتر 

كردن خود از آن استفاده  می كنند ،عكاسی كند.
ســاكنان ایالت كایا در جنوب شــرقی میانمار-برمه سابق- در 

سال 2014 درب های خود را به روی توریست ها گشودند. 
 مفهوم زیبایی زنــان امــا از نظرمردمان كایــان چیز دیگری 
 اســت.زنان قبیله از حلقه های برنجی برای گردنشان استفاده 
می كنند و هرچه گردنشــان بلندتر باشــد زیباترند و در نهایت 

گردن زرافه ای نامیده می شوند.  
عكاس 28 ســاله اوكراینی كه از فرهنگ های مختلف جاری در 
كشورهای دنیا عكاســی می كند از زندگی روزمره زنان گردن 

زرافه ای تصویربرداری كرده است. 
 زنان قبیله از ســنین بسیاركم شروع به اســتفاده از حلقه های 
برنجی ســنگین می كنند تا عالوه بر زیبایی خــود را از قبایل 
 دیگر هم متمایز كنند،البته صدها داســتان دیگر هم درباره این 
حلقه های برنجی بیان می شود.  این رسم در برخی نقاط آفریقا 

و تایلند نیز دیده شده است.

خاص ترین زنان و دختران جهان 
همه اینجا هستند!

در این مطلب می خواهیم گام  هایی ســاده را 
به شــما آموزش دهیم تا از فضای انباری خود 

حداكثر بهره را ببرید.
در فضاهای مســكونی، انباری ها نقش بسیار 
مهمی را ایفا می كنند ولی اكثــر ما چون زیاد 
با این فضا ســر و كار نداریم، به نظم و چیدمان 

وسایل آنجا اهمیت نمی دهیم.
 1. با تفكیك وسایلی كه می خواهید و وسایلی 

كه الزم ندارید، شروع كنید!
در این فرآیند با خود روراست باشید. بسیاری از افراد وسایل زیادی را به امید اینكه یك روز از 
آنها استفاده كنند، نگه می دارند درصورتی كه ممكن است سال ها از آنها استفاده نكرده باشند. 
وقتی چیزی را انبار می كنید، حتما زمان اســتفاده  آن را مشــخص كنید و اگر نمی دانید چه 

زمانی ممكن است از آن استفاده كنید، حذفش كنید.
 2. تعیین كنید با وسایلی كه الزم ندارید چه باید بكنید!

ابتدا وسایل دورریختنی را از وسایلی كه نمی خواهید، تفكیك كنید. این وسایل شامل كاالهای 
آسیب دیده ای است كه قابلیت تعمیر شدن ندارند. پس هر چه زودتر از شر آنها خالص شوید.

حال نوبت به وســایلی می رســد كه می توانید بفروشــید. اگر زمان كافی و عالقه به این كار 
دارید، وسایل قابل اســتفاده ای را كه نمی خواهید، بفروشید و پولی به جیب بزنید. اگر وسایل 
فروشی تان كم است از طریق اپلیكیشن ها و ســایت های اینترنتی خرید و فروش اقدام كنید 
اما اگر تعداد آنها زیاد است، شاید الزم باشد از یك سمساری كمك بگیرید و در نهایت وسایل 

باقیمانده ای را كه نمی خواهید، وقف كنید.

چند محقق آماتور با استفاده از یك افشــانه محافظ اعجاب آور 
توانســتند هندوانه را به یك گوی نشكن تبدیل كنند كه پس از 

سقوط از ارتفاع 47 متری، صحیح و سالم باقی می ماند.
 این گروه در این تجربه از افشانه Line-X كه برای حفظ فضای 

بار وانت ها در برابر آسیب كاربرد دارد، استفاده كرده اند.
این هندوانه پوشــش داده شــده، نه تنها در برابر ضربه ناشی از 

سقوط دوام آورد، بلكه مانند توپ دوباره به باال پرید.
زمانی كه این هندوانه با استفاده از اره صنعتی به دو نیم تقسیم 
شد، مغزش به یك خمیر نرم تبدیل شــده اما پوست آن به طور 

خارق العاده ای سالم مانده بود.
این در حالی اســت كه در آزمایش مقایســه ای، هندوانه بدون 
پوششی كه از این ارتفاع پرتاب شد، به طور كامل متالشی شده 

و به قطعات فوق العاده كوچكی تبدیل شد.

یكی از مهم تریــن خطراتی كه افراد ســالمند را تهدید می كند 
خطر زمین  خوردن اســت.این تهدید، بیش از همه برای بانوان 
مسن كه خطر شكســتگی لگن خاصره در آنها می تواند منجر به 

مرگ شود اهمیت دارد.
اكنون دانشــمندان دانشــگاه میســوری موفق به ساخت یك 
سیستم حسگر شده اند كه تغییرات در سرعت راه رفتن و طول 
گام های ســالمندان را اندازه گیری كرده و با پیش بینی احتمال 

افتادن افراد مسن از وقوع آن جلوگیری می كند.
عالوه بر این مزیت مهم، این حســگر قادر اســت بــه كاركنان 
مراقبت های بهداشــتی، قبل از وقوع حادثه هشدار  دهد و آنها 

پیش از بروز یك آسیب می توانند از آن جلوگیری كنند.
براساس گزارش سایت انگجت، این حســگر می تواند با بررسی 
داده های به دست آمده از تغییر در نوع راه رفتن و اندازه گام ها تا 

3 هفته پیش از وقوع این اتفاق آن را پیش بینی كند.
ویژگی مهم ایــن نوآوری این اســت كه بر خالف بســیاری از 
حسگرهای حركتی، كاربران نیازی به پوشیدن چیزی ندارند و 

می توان این حسگر را در هر نقطه از خانه قرار داد.
با این اختراع، هم می توان جان افراد زیادی را نجات داد و هم با 

مراقبت از آنها به طول عمر افراد مسن افزود. 
مزیت بزرگ این فناوری جدید این اســت كه با وجود آن، افراد 
ســالمند می توانند با اعتماد به نفس بیشــتری قدم بردارند و 

زندگی سالم تری نسبت به گذشته داشته باشند.

این نوع لباس عــروس را تاكنون هیچ عروســی در آغاز زندگی 
خود نپوشیده اســت ، اما با ذوق یك هنرمند ، ساخت آن لباس 

عملی شد.
 ســیگالیت  النــدوی طــراح،  بــرای  تــازه ترین پــروژه اش

) عروس نمــك(  پیراهن ســیاهی  را  در آب تقریبــا پر نمك  
دریاچه  قرار داد، بعد  از گذشت  سه  ماه  نتیجه  فوق العاده بود.

ســیگالت،  در  این مدت چندین  بار  به  زیر  آب  رفت  تا  از  روند  
پیشرفت لباس  عكسبرداری  كند و البته نتیجه، رضایت  بخش  
بود. پیراهن سیاهی  كه  فقط  در عرض ســه  ماه  از  نمك  دریا  
ســفید شــده  بود!  اثر  این  هنرمند  در  گالری هنرهای مدرن 

لندن به نمایش درمی آید.

تبدیل هندوانه به گوی نشکن!

حسگری که مانع زمین خوردن 
سالمندان می شود

لباس عروس عجیب که تا به حال 
ندیده اید

کودک

 با فرزند پرتوقع خود
 این گونه برخورد کنید)2(

ما در این نوشتار بر آنیم كه نوع رفتاري والدین را مورد 
بررســي قرار دهیم. باید بدانیم كــه زندگي هر فردي 
وقتي موفقیت آمیز خواهد بود كه بتواند میان نیازهاي 
عاطفي خود، تعادل برقرار كند و به شیوه هاي مطلوب 
آنها را ارضا كند. از این رو، شناخت و ارضاي مطلوب این 

نیازها از وظایف مهم والدین است.
پدر و مادر خوب، كسي است كه عاقالنه خواهش هاي 
طفل را تعدیــل كند،یعنی هر جا خواســته كودک به 
صالح اوســت با مهرباني و عطوفت عمل كند و آنجا كه 
خواهش هاي كــودک به صالح وي نیســت، در كمال 
اقتدار با یك نگاه تنــد یا بي اعتنایي، او را از خواســته 

نابجایش منع كند.
بعضي از پدران و مادران ناآگاه، كمترین توجهي به خیر 
و مصلحت كودک ندارند. هدفشــان، تنها راضي كردن 
كودک و برآورد خواســته هاي اوست. آنان عمال خود را 
مطیع و فرمانبردار و كودک را مطاع و فرمانروا مي سازند 
و به این ترتیــب، هر روز كه از عمر كــودک مي گذرد، 
خودخواه تر مي شود و استبداد و خودستیزي در فكرش 

ریشه مي دواند.
این قبیــل والدیــن،  ناآگاهانه و با دوســتي و محبت ، 
ریشه هاي ســعادت فرزند خود را مي خشــكانند و با 
عواطف نابجا و محبت هاي بي حد و حصرشان، آنها را به 

سوی  بدبختي سوق مي دهند.
روانشناســان، راجع به محبت بیش از انــدازه والدین 
مي گویند كه زیــادي محبــت بیــش از نامهرباني و 
كم توجهي اثر زیانبخــش دارد. هرچه كودک بزرگ تر 
مي شود، والدین باید در عین ابراز محبت، به او بفهمانند 
كه این محبت و توجــه تا آخر زندگــي ادامه نخواهد 
داشــت و او در آینده باید خودش به حل مشــكالتش 

بپردازد و استقالل و اعتماد به نفس داشته باشد.
براي اینكه كودک به تدریج اســتقالل پیدا كند و خود 
را از وجود والدین بي نیاز سازد و بتواند مستقل زندگي 
كند، باید هر عمل كوچكي كه انجام مي دهد و اعتماد 
به نفس او را آشــكار مي كند، مورد تشویق والدین قرار 

گیرد.
آثار محبت زیاد

حس استقالل، مســئولیت پذیری و اعتماد به نفس، از 
بزرگ ترین اركان سعادت  افراد است كه نباید آن را در 

هم شكست.
والدین باید دقت داشــته باشــند كه یكي از نیازهاي 
كودكان و نوجوانان، نیاز به اســتقالل اســت و كودک 
این نیاز خود را وقتي آشــكار مي كنــد كه مي خواهد 
كفش هایش را خودش به پا كند،  لباســش را خودش 
بپوشــد و...، نوجوان مي خواهد خود راهنماي خویش 
باشــد و دیگر از طــرف والدین راهنمایي نشــود. او از 

دخالت  والدین در كارهایش عصباني مي شود.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســركامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، كوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است كه به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

شهامت و شجاعت
 شــخصی كــه اندیشــه پیــروزی را در دمــاغ خود 
مــی پروراند بایــد به حكم ضــرورت به ایــن مطلب 
اذعان داشــته باشــد كه هر نوع پیروزی در كارهای 
بازرگانــی، كشــاورزی، سیاســی و علمــی بــدون 
شــهامت صورت نمی گیــرد و اگر امــروز در جامعه 
ما اصالحات بــه كندی صــورت می پذیــرد، از این 
نظر اســت كه شــالوده زندگی مــا را محافظه كاری 
 تشكیل داده و افراد شــجاع و با شــهامت در میان ما 
انگشــت شــمارند. افراد بی شــهامت، همواره برای 
نگهداری وضــع موجود خود، دســت و پــا می زنند 
و هرگــز در كار و كســب و زندگی خــود اصالحی در 
نظر نمــی گیرند و اگــر در زندگی آنهــا نقطه عطفی 
پیدا شــد، هرگز درصدد اســتفاده از آن بر نمی آیند. 
هنگامی كه در زندگی افراد باشــهامت، امكان تحول 
رخ داد، فورا از آن امكانات با تحمل مشــقات و شدائد 
اســتفاده كرده و مصائب تحول را متحمل می گردند. 

این را باید دانســت كه در هر اصــالح و تحولی، رنج و 
زحمت وجــود دارد و در هر نقطه عطفــی از زندگی 
 آالم و ناراحتــی هایــی نهفتــه اســت. كودكــی كه 
مــی خواهد از جهــان جنینی بــه جهــان دیگر گام 
بگــذارد و نقطه عطفــی در زندگی خــود پدید آورد، 
باید از یك گذرگاه تنگ به ســختی بگــذرد تا در یك 
 افق وســیع تر بســاط زندگــی را پهن كنــد. مردان 
 با شــهامت هرگونه مشــقتی را با چهره بــاز تحمل 
می نمایند. دیده شده است بســیاری از افراد از وضع 
كســب و كار خود ناراضی هســتند  اما در اثر نبودن 
شهامت، سختی های تحول و اصالح، آنان را از هرگونه 
تغییر روش بــاز می دارد و عمری را بــا كمال دلتنگی 

می گذرانند.
- فداکاری و از خود گذشتگی

پیروزی و موفقیــت در اهداف و آرمــان های معنوی 
كــه ارزش آن در نظــر خردمنــدان بیــش از تن و 
جــان و مناصب و مقامات مادی اســت، از آن كســی 
اســت كه در راه هــدف، از زندگــی و موقعیت های 
موهوم مــادی بگذرد تا بــه هدف خــود جامه عمل 
بپوشــاند. یعنی اگر هــدف را برای جان و جســم و یا 
برای ارتقا بــه جایگاهی مادی می خواهــد، فداكاری 

 بــه معنــای دســت از زندگی شســتن و پــا زدن بر 
 موقعیــت هــای اجتماعــی، كاری جنــون آمیــز

 خواهد بود ولی اگر به قدری به هدف عشــق می ورزد 
كه آن را بیش از تن و زندگی مــادی خود می خواهد، 
در این صورت فداكاری و از دســت دادن جان و مال، 
اوالد و عشــیره و حیثیت و اعتبار مادی، رمز موفقیت 

خواهد بود.
كسانی كه با عینك مادیگری به صحنه پهناور زندگی 
می نگرند و همــه چیز را بــرای مــاده و مادیات می 
خواهند، نمــی توانند فداكاری پیامبران و پیشــوایان 
الهــی و رادمردان بزرگ و سیاســتمداران دلســوز و 
دارندگان آرمــان های معنوی و مكتب های فلســفی 

روحی روانی را درست تفسیر نمایند. 
چه بسا آنها را افسانه پندارند و اگر با دید مادی بنگرند، 
چنین جانبازانی را به جنون و صرع متهم سازند. كسی 
كه ارزش هدف و آرمان خود را باالتر از ماده و مادیات 
تشــخیص می دهد، آرامش و لذت خــود را در تحقق 
پذیرفتن آرمان خود می بیند. او بــا چهره باز  و عالقه 

فراوان ، خود را در كام حوادث خطرناک می اندازد. 
 )برگرفته از كتــاب رمز پیــروزی مردان بــزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ)31(    موفقیت

عکس نوشت

یک زن نقاش در آثارش موشی را به تصویر کشیده که با 
دو بال پروانه ای قادر به پرواز است. لیزا اریکسون، نقاشی 
است که همیشه در خیال خود تلفیقی از دو گونه جانوری 

را مجسم می کند.
اریکســون، تصمیم گرفت خیالــش را در دنیای واقعی 
به نقاشــی های جالب و زیبا تبدیل کند. وی در مورد این 
نقاشی ها می گوید: همیشه در ذهنم تصویر جانورانی را 
مجســم می کردم که در جنگل زندگی کرده و به نوعی با 
گسترش شهر نشینی فراموش شــده اند. به همین دلیل 

تصمیم گرفتم که آنها را روی کاغذ به تصویر بکشم.

موشی که تبدیل به پروانه شد
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امام صادق )علیه السالم(: 
کسى که مجردى را تزويج کند و امکان ازدواج او را فراهم نمايد 

از کسانى است که در قيامت  ، خداوند به آنان نظر لطف مى کند.
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