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آیت ا... العظمی لطف ا... صافی گلپایگانی در دیدار 
اعضای ســتاد کنگره نکوداشــت آیت ا... العظمی 
مظاهری گفت: حوزه اصفهان دارای سابقه و تاریخ 
برجســته ای اســت و این مقوله افتخار ارزشمندی 
 بــرای اصفهان به حســاب مــی آید. ایــن مرجع

عالی قدر جهان تشــیع افزود: از قدیم االیام  آثار و 
دست نوشته های تاریخی مختلفی از علمای بزرگ 
اصفهان مانند عالمه مجلســی وجود دارد. ایشــان 
خاطرنشــان کرد: هر قدر آثار علما و بزرگان احیا و 

تکریم شود، فضای مناسبی در شهر...

آیت ا... صافی گلپایگانی:

حوزه علمیه اصفهان
دارای سابقه تاریخی و برجسته ای است

فرمانده نيروي انتظامي استان:

فتای اصفهان برتمامی تحرکات فضای سایبری احاطه دارد

عمدی بود؟
شبی که خانه بيداری سوخت؛

نیروي انتظامي در امور فرهنگي هم وارد مي شود؛ چرا که با فرهنگ سازي مي توان آمار جرم را پایین آورد.
حدود هفت هزار پرونده از کل کالنتري ها به دادگستري انتقال داده مي شود که موضوع آنها، فساد، قتل، ضرب و جرح و... است.
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وزیر کشور: 

با برهم زنندگان جلسات، برخورد 
جدی می کنیم

12

امام جمعه اصفهان:

هزینه نکردن پول برای امور نظامی 
تفکر غلطی است

12

12

12

رییس دفتر مقام معظم رهبــری با بیان اینکه پیام رســای رهبر 
انقالب، مقدمه نابودی آل سعود اســت، گفت: آل سعود، فرزندان 
الت، عزی و طاغوت هســتند. بــه گزارش خبرگــزاری فارس از 
گلپایگان، حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی، 
پیش از ظهر دیروز در اختتامیه هشــتمین دوره آزمون سراسری 
حفظ قرآن بیان داشت: کدام خادم؟! حکام مکه، حرمین را غصب 
کرده اند. این چه خدمتی است که ماموران عربستانی سال گذشته، 
میهمان خدا و حجــاج را می گیرند و در حــرارت و گرمای باالی 
50 درجه، جرعــه ای آب به آنها نرســاندند تا تشــنه جان دادند.

حجت االسالم محمدی گلپایگانی با اشــاره به اینکه حدود 8هزار 
نفر در ایام حج جــان باختند، خاطرنشــان کرد: آیــا حکام مکه 
می توانند خادم الحرمین باشــند؟! آیا این جنایت کاران می توانند 
خدمتکار حجاج باشــند؟! وی در ادامه ســخنان خود با اشاره به 
اظهار نظر اخیر مفتی عربســتان تصریح کرد: شیخ عبدالعزیز در 
جواب پیام رســای مقام معظم رهبری که هیــچ چیزی برای آنها 
باقی نگذاشت و در تمام دنیا منعکس شد، گفت: ایرانی ها مسلمان 
نیســتند؛ مجوس و مجوس زاده انــد. رییس دفتــر مقام معظم 
رهبری ادامه داد: باید بدانند که خودشــان فرزندان طاغوت، الت 
و عزی هســتند؛ همان هایی که پس از اجدادتان شما نیز کمر به 
هدم اسالم بسته اید. حجت االسالم محمدی گلپایگانی با اشاره به 
اینکه دالرهای نفتی، متعلق به ملت بدبخت عربستان است، بیان 
داشت: آیا این دالرها باید این گونه صرف شــود؟ امنیت حجاج را 
به یهودی ها و اسرائیلی ها ســپردند، اقدامات آنها در سال گذشته 
و در ســال 66 فراموش شدنی نیســت. بین ما و اینها دریای خون 
است و این جنایات نباید فراموش شــود. حجت االسالم محمدی 
گلپایگانی خاطرنشان کرد: صحبت رسا، گویا و کوبنده مقام معظم 
رهبری، امیدواریم پیش درآمد نابودی آنهــا گردد. وی در بخش 
دیگر سخنان خود با اشــاره به جایگاه دو شهر گلپایگان و خوانسار 
تصریح کرد: این شهرها، عالم خیز و عالم پرور هستند، شهره آفاق 

بوده و مراجع و عرفای بزرگ از این دو شهر برخاسته اند.

واکنش قاطع ریيس دفتر رهبر انقالب به سخنان مفتی سعودی:

بین ایران و آل سعود
دریای خون است

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر: 
کنایه امام جمعه تهران به احمدی نژاد

در حاشیه

یادداشت

آیت ا... سید احمد خاتمی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری 
گفت:  در انتخابات آینده ریاســت جمهوری، مردم به کسانی رای می دهند که 
والیت مدار بوده و کمترین زاویه ای با والیت نداشــته باشــند. وی تاکید کرد: 
آنهایی که پیشینه ایســتادگی در برابر والیت داشــته اند، منتخب مردم قرار 
نخواهند گرفت؛ چراکه مشروعیت نظام اسالمی با والیت فقیه است. امام جمعه 
موقت تهران  یادآور شد: انقالبی کسی است که همراه با والیت است و زمانی که 

والیت، دستوری را صادر  کند، بی چون وچرا بدان عمل می کند.

نایب رییس مجلس در صفحه اینســتاگرام خود، نســبت به ســخنان آیت ا... 
علم الهدی که او را خائن خطاب کرده بود، واکنش نشان داد و نوشت: » اینها با 
کسانی مواجه نشده اند که وقتی نسبت به موضوعی، اطالعات صحیح و کامل 
 ندارند، با کمال شجاعت بگویند نمی دانم. اینها افرادی چون آقای احمدی نژاد

را دیده اند که از اقتصــاد و صنعت گرفته تا هنر و فرهنگ، ســر در می آورد و 
خودش را همه فن حریف می داند.«

 علم الهدی گفته بود: نماینده ای که می گوید من از FATF ســر در نمی آورم، 
فعل حرام انجام داده و خائن به مردم است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند روز پیش 
گفته بود: »اگر می بینید آلمــان و ژاپن این روزها محکم تریــن اقتصاد دنیا را 
دارند، برای این است که بعد از جنگ جهانی دوم، از اینکه نیروی نظامی داشته 

باشند، محروم شدند.«
سردار امیرعلی حاجی زاده، شــامگاه چهارشــنبه در یادواره شهدای کاشان، 
در واکنش به اظهارات هاشــمی با کنایه گفت: » می گویند اگر نیروی نظامی 
نداشــتیم، وضعمان خوب بود. اگر جرئت دارند، چنــد روز بدون محافظ تردد 

کنند؛ بعد بگویند کشور نیروی نظامی نمی خواهد.«

نایب رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی، با گالیه 
از وزارت کشــور در برخــورد بــه موقع بــا تبلیغات و 
ســخنرانی های انتخاباتی، تاکید کرد: سفرهای استانی 
احمدی نژاد، با توجه به اینکه رنگ و بوی انتخاباتی دارد، 
نیازمند دریافت مجوز از وزارت کشور است. پروانه مافی، 
با اشاره به تاکید معاون سیاسی استانداری تهران نسبت 
به برگزاری جلســات انتخاباتی بدون مجوز و زودهنگام 
گفت: در قانون به طور شفاف مصادیق جلسات انتخاباتی 
مشخص شده اســت؛ بنابراین تشــخیص و برخورد با 
این تخلف انتخاباتی به راحتی انجام می شــود. نماینده 
مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برابر قانون انتخابات، 
جلساتی که طی آن، افراد یا گروه هایی برای کسب رای 
فرد یا افراد مشخصی به اصطالح تبلیغ می کنند، حکم 
جلســات انتخاباتی را دارد؛ چراکــه درخصوص معرفی 
فردی برای کاندیداتوری صحبت شده است. وی گفت: 
جلســات انتخاباتی باید در زمان مجاز و با کسب مجوز 
از ســوی وزارت کشور برگزار شــود؛ در غیر این صورت 
تخلف انتخاباتی محسوب می شــود و باید طبق قانون، 

با این تخلف، برخورد انضباطی شود.

دستیار ویژه رییس مجلس شــورای اسالمی در امور 
 بین الملــل گفــت: آمریکایی ها و برخی از کشــورها،

عالقــه منــد بودنــد بعــد از توافــق هســته ای، در 
مســائل منطقــه ای توافقاتی صورت گیرد. حســین 
امیرعبداللهیان، دســتیار ویژه رییس مجلس شورای 
اسالمی در امور بین الملل گفت: روزی محمد حسنین 
هیکل، خبرنگار و روزنامه نگار برجســته مصری با من 
صحبت می کرد. من در این ســال ها، چهار، پنج بار با 
او مالقات داشــتم. به خوبی یاد دارم او همواره به من 
می گفت که شما باید قدر رهبر معظم انقالب را بدانید؛ 
چراکه ما چنین رهبری را در هیچ جای دنیا و در جهان 

معاصر نداریم. 
وی در ادامه بیان کرد: مسئله مدنظر من این است که 
در تمام این مراحل بحرانی، نکتــه  جالب، نوع هدایت 
رهبر انقالب در مســائل بود. در 2مرحلــه، دو جنگ 
تحمیلی با درایت مقام معظم رهبری از ســر کشــور 
کوتاه شــد. با این تصمیمات تاریخــی، ایران از فضای 
اشــتباهات طرف های مقابــل و بازیگــران پرمدعای 
خارجی، در راســتای تامین حداکثری امنیت کشور و 

منطقه استفاده کرد.

عضو حزب کارگزاران:

احمدی نژاد
باید مجوز بگیرد

دستیار ویژه الریجانی:

 با درایت رهبری، 2 جنگ
از سر کشور کوتاه شد

دیدگاهانتخابات دیدگاه
آیت ا... هاشمی:

 تیم اطالع رسانی دولت
ضعیف عمل می کند

سردار وحیدی:

سامانه اس 300 در هرجایی 
براساس نیاز استقرار می یابد

آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: همه ادعاها و ترس 
و نگرانی قدرت های جهانی، دسترسی ایران به بمب 
هســته ای بود؛ در حالی که رهبر ما از مدت ها قبل 
ساخت بمب هسته ای و هرگونه سالح کشتار جمعی 
را حرام کرده بود و هنر تیم مذاکره کننده ایرانی نیز  
این بود که این اعتقاد دینی رهبــر و مردم ایران را به 
اعتماد بین المللی تبدیل کرد کــه نتیجه آن برجام 

شد.
وی با بیــان برخــی از کارهایی که دولــت در ابعاد 
داخلــی و خارجی به دســت آورده، بــه موضوع کم 
شــدن تورم از 40درصد دولت ســابق بــه 8درصد 
اشاره کرد و گفت: متاســفانه به خاطر عدم همکاری 
صداوســیما، دولت نتوانســت برای مــردم توضیح 
دهد؛ ضمــن اینکه تیم اطــالع رســانی دولت هم 
 ضعیف بوده و در حد اقدامات و دســتاوردهای دولت 

نیست. 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت تاکیــد کرد: من 
دولت را بــا توجه به مجموعه موانــع ارثی، طبیعی و 

تحمیلی، موفق می دانم.

سردار ســرتیپ احمد وحیدی  درباره ادعاهای برخی 
رســانه های غربی مبنی بر استقرار ســامانه اس 300 
در اطراف تهران گفت: نظــام پدافند هوایی، یک نظام 
الیه ای اســت و بحث دفاع منطقه ای نیست؛ در واقع 
استقرار آن در قالب یک شــبکه مطرح است و بحثی 
کامال فنی اســت. وی ادامه داد: بر این اساس طبیعتا 
به برخی نقاط که دارای اهمیت بیشتری است، توجه 
بیشتری می شود؛ پس استقرار این سامانه در نقطه ای 
خاص خیلی موضوعیت ندارد و بحث اصلی کار نیست.  
رییس مرکز مطالعات راهبردی دفاعی، در پاســخ به 
این پرسش که آیا شما اســتقرار اس 300 را در اطراف 
تهران تایید می کنید، گفت: اصوال بحث اطراف تهران و 
غیر تهران نیست؛ بحث دفاع از مرزهای هوایی کشور 
 است و فقط شــامل اس 300 نمی شــود. وی افزود:

اس 300 و مجموعه ســامانه های پدافند هوایی ما، در 
یک معمــاری دفاع هوایی طراحی می شــود که همه 
هوای کشور، از مرزها تا عمق را شامل می شود؛ از این 
رو ممکن اســت اس 300 در هر جایی که نیاز باشد، 

استقرار یابد.

خبر

وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به گــزارش جدید آژانس 
از روند اجرای برجام تاکید کرد:  ایران بــه تعهداتش طبق توافق 
هسته ای پایبند مانده است. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا، در پاســخ به ســوالی درباره گزارش جدید 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمــی از روند اجرای برجام در 
ایران گفت:  این گزارش کامال محرمانه اســت؛ مگر اینکه آژانس 
آن را منتشــر کند؛ بنابراین من نمی توانم وارد جزییات آن شوم. 
با این حال همان طور که می دانید، این گزارش به طور مشــخص 
بازتاب دهنده وضعیت برنامه هســته ای ایران اســت و ما به آن 
اعتماد داریم؛ به عالوه همان طور که در این گزارش تایید شــده، 
ایران همچنان به تعهدات خود طبق برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( پایبند مانده اســت. بر اســاس گزارش پایگاه اینترنتی 
وزارت امــور خارجه آمریــکا افزود: مــا این گــزارش را ارزیابی 
می کنیم؛ بنابراین من قادر خواهم بود با جزئیات بیشتری درباره 

آن صحبت کنم.

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه کشور، به سخنان 
وزیر امور خارجه بحرین درخصوص سیاســی کردن حج از سوی 
ایران، واکنش نشــان داد. به گزارش انتخاب، قاسمی افزود: بهتر 
 اســت به جای یکســو نگری و اتخاد مواضع تکراری، دستوری و
 القــا شــده از جانــب برخــی بــه خطــا رفتــگان در منطقه،

دل مشغولی های خود را معطوف به معضالت داخلی کشور خود 
نمــوده و از پرداختن به مســائلی که مربوط به مهــم ترین آئین 
مسلمانان است )آن هم بدون اشاره به کشتار بی گناهان مسلمان 
حادثه منای سال گذشته(، خودداری و از پیگیری خط تفرقه در 

جهان اسالم پرهیز نماید.

رییس شورای عالی اســتان ها گفت: در حادثه متروی کیانشهر، 
ایستگاه ریزش کرده بود و تونل نبوده است.

مهدی چمران در جمع خبرنگاران، درباره غیبت طوالنی بعضی 
از اعضای شــورای عالی اســتان ها در جلســات اجالس اظهار 
داشت: کتبا این موضوع به اعضایی که غیبت زیادی دارند اعالم 

می شود و بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: برای برگزاری جلســات، از بیت المال هزینه می شود؛ 
ولی بعضی از اعضای عالی شورای اســتان ها در جلسات حضور 
پیــدا نمی کنند و قطعا اگر ایــن روند ادامه پیــدا کند، برخورد 
خواهد شد. چمران در پاسخ به پرسشــی مبنی بر ریزش تونل 
مترو در کیانشــهر اظهار داشــت: در این حادثه متاسفانه 4 نفر 
از کارگران جان خود را از دســت دادند که بنده به خانواده آنها 
تسلیت می گویم. وی افزود: این حادثه بر اثر ریزش تونل نبوده؛ 
بلکه ریزش از ایســتگاه در حال ساخت بوده اســت که با توجه 
به اینکه ایســتگاه ها طول زیادی دارند، نجات و امدادرسانی به 
کارگران به طول انجامید. رییس شــورای عالی استان ها اظهار 
داشــت: خاک آن منطقه سســت اســت و باید قبل از هرگونه 
اقدامی، مســائل ایمنی و بررســی های الزم انجام می شد؛ البته 
تمامی دستگاه ها تالش کردند چنین حوادثی رخ ندهد. چمران 
افزود: کمیته ای برای بررسی حادثه کیانشهر تشکیل شده است 
و امیدواریم با توجه به خاک تهران و مسئله آب، مسائل ایمنی را 

بیشتر رعایت کنند.

آیت ا... ایمانــی، عضو مجلس خبــرگان رهبری، با اشــاره به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری درخصوص حکام ســعودی و 
مســئله حج، اظهار کرد: امروز جهت گیری درباره مسئله حج و 
موضع جمهوری اسالمی درقبال آل سعود، در کالم رهبر معظم 
انقالب مشخص شده اســت که البته مطلب تازه ای هم نیست؛ 
زیرا از زمان امام خمینی)ره( این موضوع که حرمین شــریفین 
متعلق به عموم مســلمانان جهان اســت، مطرح و مورد توجه 
بوده اســت. عضو مجلس خبرگان رهبــری گفت: حرکت هایی 
که آل ســعود در طول ســالیان متمادی انجام داده، عمال آنها 
را به کارگزار آمریکا و اســرائیل تبدیل کرده اســت. امروز دیگر 
برای تمام دنیا هیچ شبهه ای وجود ندارد که سعودی ها کارگزار 
صهیونیست ها هســتند؛ بنابراین کارگزار آمریکا و صهیونیسم، 
صالحیت اداره مقدس ترین ســرزمین اسالمی را ندارد. آیت ا... 
ایمانی تصریح کرد: ممکن اســت آل ســعود لبخندی هم به ما 
بزند یا ســالم و علیکی هم بین ما رد و بدل شــود؛ اما ایده ها و 
تفکرات سعودی همان تفکرات شیطانی آمریکاست. وی گفت: 
صهیونیســت ها با ما یک اختــالف هویتی دارند و نژادپرســت 
هســتند؛ بنابراین ما نمی توانیم هیچ گفت و گویی با آنها داشته 
باشیم. عربستان هم امروز خود را در شرایط خاصی قرار داده که 

نمی تواند با ما طرف مذاکره قرار بگیرد.

وزارت خارجه آمریکا:

ایران به تعهداتش پایبند است

واکنش ایران به ادعای وزیر خارجه بحرین درباره حج؛

گزافه گویی های تکراری

چمران:

تونل مترو ریزش نکرده بود!

عربستان نمی تواند طرف مذاکره ما 
باشد

انقالبی کسی است که با والیت همراه است؛

کنایه امام جمعه تهران به احمدی نژاد
واکنش پزشکیان به خائن خوانده شدنش توسط علم الهدی؛

اینها فقط احمدی نژاد را دیده اند!
کنایه فرمانده نیروی هوافضای سپاه به رفسنجانی:

 اگر جرئت دارند، بدون محافظ تردد کنند

یادگار امــام)ره( با حضــور در بیت آیت ا... بهجت، درگذشــت 
همسر وی را به اعضای خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

دیدار یادگار امام )ره (
با اعضای بیت آیت ا... بهجت

عکس روز

بین الملل

»حافظ«، پسر بشــار اســد، رییس جمهور سوریه، 
قصد دارد در روســیه به تحصیل خــود ادامه دهد. 
به گزارش خبرگزاری روســی اســپوتنیک، اسماء 
اسد، همسر رییس جمهور ســوریه، طی سخنرانی 
در مراســم جشــن فارغ التحصیلی دانــش آموزان 
ســوریه، این مطلب را اعالم کرد.حافظ، پســر بشار 
اســد، از جمله دانش آموزان ممتاز بوده و در المپیاد 
ریاضیــات دانش آمــوزان ممتاز در مالــزی، مدال 
برنز گرفته اســت. ســایت life.ru نوشــت: خانم 
اسد در پاســخ به این ســوال که چرا دانش آموزان 
ممتاز ســوری برای ادامــه تحصیالت به روســیه 
می رونــد، گفت: در ســال 2005 یعنی 11 ســال 
قبل، هیئت ســوریه برای آشــنا شــدن با تجارب 
غنی و موفق روســیه، در زمینه کمک به کودکان با 
 استعداد به مسکو سفر کرد. اســماء اسد تاکید کرد

فارغ التحصیالن مدارس سوریه به روسیه می روند تا 
سوریه را به عنوان کشور متمدن و آزادی که در آنجا 

مردم شیفته علم و دانش هستند، معرفی کنند.

باراک اوباما، رییــس جمهوری آمریکا چنین گفت 
که هر بار دونالد ترامپ، زبان به ســخن می گشاید 
و حرفی می زنــد، این اعتقــاد او را تایید می کند 
که ترامپ صالحیت ندارد و مــردم آمریکا در روز 
انتخابات، ترامــپ را رد خواهند کــرد. به گزارش 
ایرنا، اوباما در پاسخ به سوالی در کنفرانس خبری 
 در الئوس افــزود: مهم این اســت کــه جامعه و

رســانه ها فقط به حرف های ترامــپ گوش کرده 
و از او درباره حرف های تناقــض آمیز، ناآگاهانه و 
بامزه اش بپرسند. پیشتر رییس جمهوری آمریکا، 
»دونالد ترامپ«، نامزد جمهــوری خواه انتخابات 
ریاســت جمهورِی این کشــور را »نامناســب« و 
»به شــدت غیرآماده« برای این مقام دانست و از 
نمایندگان حزب جمهوری خواه در کنگره خواست 
که از او پشــتیبانی نکنند. ترامپ، چهارشنبه شب 
به وقت نیویورک، با تعریــف و تمجید از والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه چنین اظهار کرد 

که پوتین نسبت به اوباما رهبر بهتری بوده است.

ادامه تحصیل 
پسر »بشار اسد« در روسیه

اوباما:

مردم ایده های بامزه ترامپ 
را رد می کنند در ادامه، اهم سخنان وی را می خوانید:

 خیال همه را راحت کنــم که گرایش سیاســی افراد، 
مالک انتخاب ما نیســت؛ البته اگر ببینیم کســی روش 
اعتدالی و سیاســت های  دولــت را اجرا نمی کنــد، او را 
تعویض می کنیــم. بعد از انتخابات هــم تغییر تعدادی از 

فرمانداران را در دستور کار قرار دادیم که اقدام شد.
 دنبال ریل گذاری جدیدی در عرصه اقتصادی هستیم. 
توانســتیم موانع تولید و ســرمایه گذاری را در سه استان 
کرمان، لرســتان و آذربایجان شرقی، ســاماندهی و حل 

کنیم و اکنون این الگو در سایر استان ها هم اجرا می شود.
 همیشه این گونه بوده که افراد سیاسی به طرق مختلف 
نظرات و انتقادات خــود را مطرح می کنند کــه ازنظر ما 
اشکالی ندارد. قدرت هاضمه جامعه ما هم به قدری قوی 
است که آنها همواره درباره این اظهارات تشخیص درست 

می دهند؛ پس ما در این زمینه نگرانی نداریم. 
 خارج از زمان قانونی تبلیغــات انتخاباتی، افراد نباید به 
گونه ای عمل کنند که رفتار آنها، شــائبه انتخاباتی داشته 
باشد؛ زیرا این امر خالف قانون است و در صورت مشاهده، 
تذکر داده و جلوی آن را می گیریــم؛ البته بعضی مواقع 

استدالل این است که سخنرانی ها به دلیل مناسبت های 
مذهبی در مســجد مجوز نمی خواهد؛ هیچ وقت هم الزم 
نبوده که مجوز گرفته شــود و برگزاری این مراسم ها یک 
امر جاری است. اما واقع قضیه این اســت که  افراد نباید 
بســترهای اجتماعی و فرهنگی را  بــه بهانه هایی، مجوز 
فعالیت های خود قرار دهنــد؛ زیرا این امر برای کشــور 

هزینه های زیادی دارد.
 ما برای اعطای مجوز به گروه ها و اشخاص سیاسی هیچ 
مشکلی نداریم. از قول وزیر کشــور بنویسید که هرکس 
در چارچوب قانون، از ما درخواست مجوز برای سخنرانی 
داشته باشد، ما هیچ محدودیتی نداریم و مجوز می دهیم. 
البته سخنرانی در مساجد و در مناسبت ها اشکال قانونی 
ندارد؛ اما اگر احســاس کنیم که ســخنرانی ها شــائبه 

تبلیغات انتخاباتی دارد، حتما تذکر می دهیم.
 یک جریان نســبت به دولت بی انصافی می کند که این 
بی انصافی باید پاسخ داده شــود. در هفته دولت، وزرا در 
حوزه مســئولیت خود به این بی انصافی ها پاســخ دادند؛ 
البته دولت اگر هم شــکایت داشــته، بایــد از طریق قوه 

قضاییه پیگیری کند.

 تعداد جلســاتی کــه در انتخابات قبلی بــه هم خورد، 
بســیار کم بود و تقریبا برهم زدن جلســات نداشــتیم. 
خوشبختانه در انتخابات پیشین، مشکل امنیتی نداشتیم 
و در اصطــالح از دماغ کســی هــم خون نیامــد. تقریبا 
 تمام جلســات برگزارشــد و قوه قضاییه، وزارت کشور و 

هیئت های اجرایی هم خیلی خوب عمل کردند.
 بعد از انتخابات، شــکایات متعددی از سوی کاندیداها 
مطرح شــد که پول های کثیف وارد انتخابات شده است. 
به هر حال دولت در این زمینه مصمم اســت و شــورای 
عالی مبارزه با پول شــویی هــم به جد وارد کار شــده و 

دستورالعمل های خوبی تهیه شده است.
 ما دربــاره موضوع منتخــب اصفهان از همــان ابتدا با 
شــورای نگهبان تفاوت دیدگاه داشــتیم کــه در پایان، 
هیئت حل اختــالف قوا به نفع شــورای نگهبان رای داد. 
اما همزمان با آن موضوع، ما استفســاریه ای را به مجلس 
فرستاده بودیم که اکنون نمایندگان مجلس آن را تصویب 
کردند که اگر شــورای نگهبان آن را تائیــد کرد و قانونی 

شد، حتما آن را اجرا می کنیم.
 وزارت کشور مســئول تامین امنیت بوده و هیچ نقشی 
در محتوای کنســرت ها نــدارد و دراین مــدت هم هیچ 
مســئله امنیتی رخ نداده که ما مقصر باشــیم. اما وقتی 
دادســتانی حکم قضایی می دهد، نمــی توانیم مقابل آن 
بایستیم و فرمانداران ما نمی توانند از اجرای آن استنکاف 
کنند. قاضی تشخیص داده که کنسرتی اگر برگزار شود، 
ناامنی ایجاد می کند. باوجود اینکــه نظر ما مخالف بوده، 
به هر حال قاضی حکــم داده و ما نمــی توانیم در مقابل 
حکم قضایی بایســتیم و آنرا لغو کنیم. ولی بهتر است در 
این مواقع، موضوع به فرمانداری ارجاع شــود تا به عنوان 

متولی امنیت، موضوع را بررسی و اقدام نماید.
 ما باید کشــور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده 
و همه تابع قانون اساســی باشــیم . قانون می گوید تائید 
محتوای کنســرت ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم 
با وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر 
هم مالک، نظر فقهی است، باید در چارچوب قانون تجلی 
پیدا کند. در عرصه فردی مردم می توانند تابع مرجع خود 
باشــند؛ اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه 
هم می خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشــد، آن فقه، 
فقهی اســت که ولی فقیه آن را مطرح می کند، نه مراجع 

محترم دیگر.
 رییس جمهــور بابت لغو کنســرت ها از وزیر ارشــاد 

ناراحت نیست وفقط به وی توصیه هایی داشته است.

وزیر کشور: 

بابرهمزنندگانجلسات،برخوردجدیمیکنیم

عبدالرضا رحمانی فضلی، با حضور در خبرگزاری دانشــجویان ایران، با بیان اینکه »اگر کســی بخواهد در 
انتخابات پیش رو، جلسه ای را بر هم بزند، با او برخورد می کنیم و با کســی تعارف نداریم«، اظهار کرد: برای 
مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات، مجلس سریع تر الیحه شفاف سازی منابع مالی و مقابله با پول های 

کثیف را در دستور کار خود قرار دهد.

اخبار
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يادداشت ويژه

در آستانه عید قربان صورت گرفت؛

صادرات دام زنده متوقف شد

قیمت انواع
هدفون

پیشنهاد سردبیر:
صادرات دام زنده متوقف شد

در حالی که  دو روز بیشتر تا عید قربان باقی  نمانده، رییس مجمع 
صادرکنندگان دام زنــده، از توقف صادرات دام تــا دهم مهرماه 
امسال خبر داد و گفت: طی سال جاری، ۵۸۰ هزار رأس گوسفند 

صادر شده است.
منصور پوریان اظهار کرد: امســال حدود ۵۸۰ هــزار رأس دام 
زنده )گوسفند(  به عمان صادر شده است و البته از این کشور به 
قطر، کویت و دیگر کشورهای حاشــیه نشین خلیج فارس صادر 
می شود. چرا که پس از اختالف ایران با عربستان، دام زنده ایرانی 
تنها به عمان صادر می شــود و از آنجا به نام این کشور مجددا به 
کشورهای دیگر صادر خواهد شــد. وی افزود: هزینه تمام شده 
برای هر کیلوگرم گوسفند زنده صادراتی، ۲۳ هزار تومان بوده و 
هر کیلوگرم از آن حدود ۳۳ هزار تومان صادر می شود و بسته به 
نوع نژاد و کیفیت آن، از ۶۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان، قیمت هر رأس 
گوسفند صادراتی متفاوت اســت. رییس مجمع صادرکنندگان 
دام زنده با بیان اینکه هر رأس گوســفند صادراتی بین ۴۵ تا ۵۵ 
کیلوگرم اســت، گفت: صادرات گوســاله به عراق انجام می شد؛ 
اما امســال به دلیل باالتر بودن قیمت گوســاله ایرانی نسبت به 
برزیلی، صادرات این محصول نیز به عراق متوقف و تنها در سال 

جاری ۱۰۰ رأس گوساله به این کشور صادر شد.
پوریان ادامه داد: هر کیلوگرم گوساله از ایران چهار دالر به عراق 
صادر می شــود؛ در حالی که نمونه مشــابه آن از برزیل در بنادر 

عراق ۳/۵دالر تحویل داده می شود.
وی تصریح کرد: به دلیل کاهش قیمت دام زنــده ایرانی در بازار 
عمان و ایجاد شــائبه از ســوی برخی که تصور می کردند قیمت 
گوشــت قرمز به دلیل صادرات دام زنده افزایش بی رویه داشته 
اســت، تصمیم گرفتیم تا صادرات دام زنده را از ۱۰ شــهریور تا 
۱۰ مهرماه متوقف کنیم؛ در حالی که خود نیز می دانســتیم این 
صادرات هیچ تاثیری در قیمت تمام شــده گوشــت قرمز ندارد؛ 
چرا که در ســال ۱۳۹۳ که بیش از یک میلیــون رأس دام زنده 
صادر شد و تجارت این محصول در اوج خود قرار داشت، نهایتا دو 

درصد تولیدات را شامل می شد.

175،000
تومان

200،000
تومان

SONY SBH60 سونی

بازار

زمزمه های حذف کارت ســوخت در حالی به گوش 
می رسد که برخی کارشناســان نیز ضرورتی بر ادامه 

عرضه بنزین با کارت نمی بینند.
 بیش از ۸ ســال از زمان اجباری شــدن اســتفاده از 
کارت های ســوخت می گذرد؛ کارت هایی که از سال 
۱۳۸۶ به منظور جلوگیری از افزایش مصرف و قاچاق 

بنزین در کشور ایجاد شد. 
امروز قیمت بنزین نســبت به ۸ ســال پیش ۱۰ برابر 
شــده که با توجه به قیمت کنونی، به نظر می رســد 
دولت به اهــداف مورد نظر خود دســت یافته، قیمت 
مناســب بنزین انگیزه قاچاق را کاهــش داده و چند 
برابر شــدن قیمت آن، مدیریــت خودکارمردم برای 

مصرف سوخت را رقم زده است.
تک نرخی شــدن قیمــت بنزین، اســتفاده از کارت 
 ســوخت را به دست فراموشــی ســپرده و به خاطر

بی اعتقادی دولت به حفظ کارت ســوخت، وزیر نفت 
پشــنهادی مبنی بر حذف کارت ســوخت به مجلس 
ارائه داد کــه با وجود مخالفت برخــی نمایندگان، در 
اصالح قانون بودجه ســال ۹۵، الزام دولت برای حفظ 

کارت سوخت برداشته شد.
حسن مرادی، اســتاد حقوق و انرژی دانشگاه تهران، 
 در مورد حذف کارت های ســوخت افزود: استفاده از

کارت های سوخت در مقطعی بســیار ضروری بود و 
باتوجه به کارکردهای مناسب، موجب مدیریت توزیع 
بنزین در سطح کشور شــد؛ اما در شرایط فعلی حذف 
کارت سوخت مشکل جدی ایجاد نمی کند؛ چراکه در 
عمل استفاده ای از آن نمی شــود. وی در ادامه افزود: 
البته با حفظ زیرساخت ها و دســتگاه های این طرح 
می توان در صــورت نیاز مجدد از آن اســتفاده کرد؛ 
ضمن اینکه وزارت نفــت برای ارائه گــزارش میزان 
مصرف ســوخت کشــور و آمارهای دیگــر، نیازمند 
سیستمی به روز است. مرادی با اشاره به کارکردهای 
مثبت کارت ســوخت در مقطع مورد استفاده گفت: 
این سیســتم ضمن هزینه دار بودن، بهره دهی الزم 
 را نــدارد. بیــژن حــاج محمدرضا، رییــس اتحادیه

جایــگاه داران ســوخت، در خصوص حــذف کارت 
ســوخت ابراز داشــت: این طرح کارشناســی نشده 
و عجوالنه، در کمتریــن زمان ممکن اجرایی شــد؛ 
درحالی که کمتر به خروجی و مسائل ایمنی و امنیتی 
آن توجه شــده بود که جایــگاه داران ســوخت را با 

مشکالت عدیده ای مواجه کرد.

 حکايت کارت سوختی
که خیلی عمر نکرد

نگاه روز

 به گزارش صاحب نیوز، مســائل بانکــی و مالی و احداث
بی رویه کارخانجات تولید کاشی و سرامیک و تولید بدون 
در نظر گرفتن نیــاز بازار را می تــوان از مهم ترین دالیل 
رکود در این بازار دانســت. تولید کننده باید تسهیالتش 
را با نرخ سود باال پرداخت کند و در عین حال محصولش 
فروش نرود.حال سرمایه ثابتش را هم که در نظر بگیریم، 
 رقم بســیار باالیی صــرف ضرر و زیــان تولیــد کننده

می شود. نداشتن شــناخت کافی از کشورهای همسایه و 
بازارهای هدف صادراتی و نبود بســترها و زیرساخت های 
الزم در گمرکات و همچنین ضعــف امکانات حمل و نقل 
ریلی و جاده ای و دریایی هم مانع بزرگی برای خروج مازاد 
تولید محصول از کارخانجات از طریق صادرات اســت. از 
ســویی یکی از عوامل بحران در صنعت کاشی و سرامیک 
کشــور را می توان در رکود ساخت و ســازها، تولید مازاد 
بر مصرف و عدم کشــش بازار داخلی و موانع و مشکالت 
 در حوزه صادرات جســت و جو کرد. این سه عامل باال را

می توان ســه ضلع بیمــاری رکود در صنعت کاشــی و 
سرامیک دانست.

با گشــت و گذاری در بازار این صنف و پرس و جو از تعداد 
کارخانجات فعال کاشــی و ســرامیک، متوجه شدیم در 

استان چیزی حدود ۲۰ کارخانه وجود دارد و از این تعداد، 
حدود پنــچ کارخانه به حالت تعطیل بودند و کســی هم 

پاسخگوی تعطیلیشان نبود.
از چند کارخانه ای که در شــهر اصفهان فعال بودند، تنها 

موفق به گفت و گو با مدیر دو کارخانه شدیم.
مدیر کارخانه اول، مشــکالت و معضالت را ناشی از رکود 
در بازار ساخت و ســاز می داند و می گوید: »کارگری که 
ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان دریافــت می کند و یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومــان هزینه دارد، قطعا نمی تواند نســبت 
به ساخت و ســاز مســکن اقدام کند.« متاسفانه در زمان 
حاضر، تولیدکنندگان داخلی به جای تالش و برنامه ریزی 
برای آینده این صنعت، سعی می کنند در مقابل تغییرات 
مقاومت کنند؛ در حالی که باید قبول کرد شرایط طالیی 
گذشته این صنعت ســپری شــده و امکان بازگشتی نیز 
وجود ندارد؛ بلکــه باید با تالش، جدیــت، برنامه ریزی و 
مدیریت صحیح، از فرصت های جدید به خوبی اســتفاده 
و برای توســعه صادرات این صنعت تالش کرد تا صدمات 

ناشی از شرایط جدید به حداقل برسد.
معادن خاک و مواد اولیه را می توان بخش دیگری از این 

پازل دانست.

معادن خاک و مواد اولیه ای که در کشــور وجود دارد، به 
صورت فله ای و غیرفرآوری شده، به دست تولیدکنندگان 
می رســد که این موضوع، باعث پایین آمــدن کیفیت و 
 افزایــش هزینه های تولیــد و در نتیجــه افزایش قیمت

تمام شده محصوالت کاشــی و سرامیک می شود. حمل و 
نقل مواد اولیــه را هم می توان دلیل دیگــری بر افزایش 
قیمت ها دانســت که به صورت غیرمســتقیم بر فروش 

محصوالت تاثیر می گذارد.
علی حمیدپور هم در ایــن گفت و گو تصریح کرد: خاک و 
مواد اولیه را هر کیلوگرم ۳۰ تومــان خریداری می کنیم 
و ۵۰ تومان هزینه انتقال آن به اصفهــان را می دهیم؛ از 
طرفی در یزد خاک را ۲۰ تومان مــی خریم؛ ولی به ازای 

هر کیلوگرم، ۳۱ تومان کرایه انتقال می دهیم.
صدور موافقت اصولی هــای بی رویه هم باعــث افزایش 
تعداد کارخانجات تولیدی، ایجاد رقابت ناسالم و درنهایت 

کاهش کیفیت محصوالت کاشی و سرامیک خواهد شد.
به عنوان مثال برخــی تولیدکنندگان برای کاهش قیمت 
تمام شــده محصــوالت، یا از لعــاب نامرغوب اســتفاده 
می کنند کــه در تولید آنهــا از مواد واســطه ای به اندازه 
کافی استفاده نشــده یا اینکه درصد مواد گران قیمت را 
کاهش می دهند تا با کاهش قیمت بتوانند خود را در بازار 
جای دهند؛ غافل از اینکه این عمل باعث کاهش کیفیت 
محصوالت کاشی و ســرامیک و بروز معضل جدی در این 

صنعت می شود.
مدیر عامــل کارخانه کاوه نجــف آباد، در گفــت و گو با 
 خبرنگار ما، فرضیه اســتفاده از مواد نامرغوب را در تولید

کاشــی های خود رد کرد و گفت: همین امر باعث شــده 
است که فروش ما نسبت  به ســایر همکاران، در وضعیت 

بهتری قرار داشته باشد.
 حــاال وضعیت بازار کاشــی بــه گونه ای شــده که همه

کارخانه ها انبــار بزرگــی از محصــوالت تولیدی خود 
دارند و منتظر  رســیدن مشــتری هســتند. مدیرعامل 
کاشــی کاوه می گوید: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار متر مربع 
محصول دپو شــده در انبارهای کارخانه ذخیره شــده و 
دیگر جایی بــرای محصول جدیدتر نداریــم. حال با این 
شرایط، مســئوالن و همچنین تولیدکنندگان باید فکری 
 به حال ایــن صنعت در حــال اغما کننــد. تولیدکننده

با تغییر در روش تولید و مســئوالن با تســهیل شرایط، 
صادرات ایــن محصوالت و ارائه تســهیالت بانکی با بهره 
پایین را برای چرخش چرخ این صنعت، در صدر امور قرار 

دهند.

گزارشی از وضعیت تولید کاشی و سرامیک در نصف جهان؛

چرخ صنعت کاشی و سرامیک در اصفهان می لنگد

حاال وضعیت بازار 
کاشی به گونه ای 

 شده که همه
 کارخانه ها

انبار بزرگی 
از محصوالت 

تولیدی خود دارند 
و منتظر  رسیدن 
مشتری هستند

چند صباحی است که صنعت کاشی و سرامیک کشور بیمار اســت و اين رکود، گريبانگیر کارخانجات کاشی و 
سرامیک اصفهان هم شده است.

Steelseries 7H استیل سريز

230،
000

تومان

 Steelseries Guild Wars 2  استیل سريز
Gaming

130،
000

تومان

فارس: بازارهای مالی اصفهان در آخریــن روز کاری هفته، 
رمق روز قبلی را از خود نشــان نداده و بــه  نوعی، تب  و تاب 
روزهای گذشــته فرونشســت و در معامالت روز پنجشنبه 

بازارهای مالی مشاهده نشد.
مهم تریــن اخبار رســانه های اقتصــادی، به دســتگیری 
مدیرعامل سابق بانک دی، حذف هدف 7 درصدی بیکاری 
در برنامه ششم توسط دولت، صحبت های طیب نیا در مورد 
FATF و اختالف اعضای اوپک بر ســر مدیریــت بازار نفت 

اختصاص داشت و در پی آن، بازار سرمایه رشد کرد، قیمت 
دالر ثابت ماند و قیمت سکه باز هم رشد کرد.

کاهش هیجان و بازگشت دوباره رکود
در معامالت ابتدای صبح پنجشــنبه بــورس، رنگ و بوی 
معامالت روز قبل مشاهده می شد؛ اما این هیجان پایداری 
الزم را نداشت و به  سرعت فروکش کرد. به گفته فعاالن بازار 
و همان گونه که روز قبل نیز اشاره شد، مثبت روز قبل ناشی 
از ورود نهادهای حامی بورس، ازجمله صندوق توسعه بازار 
ســرمایه، به معامالت بود که ادامه نیافت و از این رو، کاهش 
تقاضا به  ســرعت در مقابــل افزایش عرضه هــا نمود یافت. 
معامالت با صف خرید در گروه پاالیشگاهی و تقویت تقاضا 
در گروه خودرویی آغاز شــد؛ اما با گذر زمان، تمامی صفوف 

خرید مهم بازار عرضه شد و خودرویی ها نیز به صفر قیمتی 
بازگشــتند.  بیشــترین حجم معامالت به بانک پاســارگاد 
اختصاص داشت که ناشی از معامالت بلوکی بود و بیشترین 

حجم معامالت خرد نیز در سایپا ثبت شد.
تثبیت قیمت دوروزه شد

بازار ارز، معامالت کم تحرکی را تجربه کرد و قیمت دالر در 
بازار آزاد اصفهان در ۳ هــزار و ۵۵۵ تومان باقی ماند. این در 
حالی اســت که قیمت ارز مبادله ای در سامانه بانک مرکزی 
به ۳ هزار و ۱۲۸ تومان رســید و با این درجا زدن دالر آزاد، 
شــکاف قیمتی دالر آزاد و مبادله ای، بار دیگر کاهش یافت.

یورو این بار روند صعودی به خود گرفت و قیمت آن از ۴هزار 
تومان فراتر رفــت. قیمت پوند نیز بــدون تغییر در ۴هزار و 

77۵ تومان باقی ماند. در حال حاضر ســقف قیمتی دالر در 
۳ هزار و ۵۶۵ تومان قرار دارد و به گفتــه فعاالن بازار، طی 

روزهای آتی این سقف مانع از رشد کوتاه مدت خواهد شد.
حرکت معکوس سکه و ترس از ايجاد حباب

باوجود تثبیت قیمت دالر در معامــالت و کاهش ۲دالری 
قیمت طالی جهانی، بازهم قیمت ســکه در بــازار افزایش 
یافــت و این بار ســکه نقــدی با ۳ هــزار تومان رشــد، به 
یک میلیون و ۱۲۶ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه با هزار 
تومان رشد به ۵7۴هزار تومان رســید و رشد ۲هزارتومانی 
قیمت در ربع ســکه، موجب ثبت قیمــت ۳۰۲ هزارتومانی 
شــد. قیمت هر گرم طالی ۲۴ عیار نیز با ۵۰۰ تومان رشد، 

۱۵۳ هزار و ۶۰۰ تومان گزارش شد.

رشد بورس تداوم نیافت؛

 بازگشت مجدد سايه رکود
بر بازار مالی اصفهان

صدیقه ترابی، در نشســت هم اندیشــی طرح انتقال 
آب خلیج فــارس و دریــای عمان به فــالت مرکزی 
ایران، بیان داشــت: در تدوین برنامــه های اقتصادی، 
در مــورد نیاز آبی بخــش های صنعت،کشــاورزی و 
خدمــات، مطالعات دقیقــی صورت نگرفتــه و طرح 
مطالعاتی انتقال آب از خلیج فــارس به فالت مرکزی 
ایران، نخســتین طرح مطالعاتی در این راستاســت. 
وی تصریح کرد: وزارت صنعــت، معدن و تجارت برای 
دست یافتن به رشــد اقتصادی، ۸ درصد برنامه های 
کلی ســرمایه گذاری ارائه می دهد؛ ولی برای تامین 
نیاز آبی واحدهایی که این رشد را محقق سازند، برنامه 

یا مطالعات راهبردی ارائه نکرده است.
ترابی با بیان اینکــه انتقال بین حوضه ای در کشــور 
چالش برانگیز است، گفت: پیامدهای اجتماعی انتقال 
آب بین حوضه ای برای اســتان ها بســیار زیاده شده 
است. وی مطالعه آثار محیط زیســتی برداشت آب از 
خلیج فارس و دریای عمان را مهم ارزیابی کرد و افزود: 
اتاق بازرگانی اصفهان طی این مطالعه می تواند برآورد 
میزان آب مورد مصرف صنعت و شــرب را برای آینده 

اصفهان مشخص کند.

حمیدرضــا فوالدگر با اشــاره به تغییر نــگاه در اجرای 
تعاون دولتی اظهار داشت: ما این انتظار را از بخش های 
حکومتی داریم کــه باید تعاون را دولــت راهوری کند؛ 
درصورتی که نباید به ایــن موضوع از دیدگاه دولتی نگاه 
کنیم. تجربه ناموفق وزارت تعاون کــه بعد با وزارت کار 
و رفاه اجتماعی ادغام شــد، به خوبی این حرف را تائید 
می کند. وی افزود: تعاون در قانون تجارت کشــور ما به 
عنوان یک شرکت یاد شده مانند دیگر شرکت هایی است 
که در این قانون به آن اشاره شده است. در قانون اساسی 
گفته شده که تعاون در کنار بخش خصوصی باید صورت 
بگیرد و دولت حداکثر ۲۰درصــد در تعاونی ها دخالت 
داشته باشد و بیشتر نقش نظارتی در تعاون ها را بر عهده 
بگیرد. وی افــزود: وام بدون بهــره در تعاونی ها یکی از 
اهداف قانون اساسی اســت؛ ولی ما تاکنون نتوانسته ایم 
بسیاری از اهداف قانون اساســی را اجرایی کنیم که این 
موضوع را نیز شــامل می شود. ما در کشــورمان تجربه 
تورم ۳۰ و ۲۰ درصد را داریم؛ با این حســاب، نمی توان 
از بانک ها خواســت وامی بــا بهره یک درصــد بدهند. 
اکنون دولت توانسته با کم کردن بهره بانکی و به صورت 

تدریجی، حرکت خوبی داشته باشد.

مشاور معاونت آب و آبفای وزارت نیرو:

انتقال بین حوضه ای آب 
چالش برانگیز است

نماينده اصفهان در مجلس:

 اعطای وام بدون بهره
به تعاونی ها ممکن نیست

پارلمانشوراآبفا
عضو شورای اسالمی استان اصفهان:

 اتاق ترويج کشاورزی
در استان تشکیل شود

ارث رنو از روسیه به ايران رسید؛

 رفع مشکالت تندر ۹۰
در استپ وی

عضو شورای اســالمی اســتان اصفهان گفت: باید در هر 
بخش اســتان، اتاق ترویج کشاورزی تشــکیل شود تا به 
کشــاورزان، درخصوص اینکه چه گیاهانی پرورش داده 
و چگونه آب را مدیریــت کنند، آموزش هــای الزم ارائه 
شــود. حســن الماســی درخصوص برخی از مشکالت 
آب کاشــان اظهار داشــت: پروژه گالب ۲ بــرای تامین 
آب  شهرستان های شــمالی اســتان در نظر گرفته شده 
و در همین راســتا باید بودجه الزم برای اتمام این پروژه 
تخصیص داده و تا پایان امســال این آبرسانی انجام شود. 
وی گفت: پروژه گالب ۲ باید هر چه سریع تر تکمیل شود 
تا به شهرهای اطراف آبرســانی کند. انجام این کار، عالوه 
بر تامین آب شرب جامعه، می تواند تاثیر خوبی بر توسعه 

شهرهای اطراف و حتی خود اصفهان داشته باشد.
عضو شــورای اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به مشکل 
دیگر کاشــان افــزود: اســتفاده از تصفیه خانه هایی که 
در برخــی از شهرســتان های اســتان احداث شــده، از 
دیگر مشــکالت کاشــان اســت. وی همچنیــن اظهار 
کرد: هزینه هایی که در این راســتا وجــود دارد، به عهده 

شهروندان است.

امین برقی، مدیرمهندســی محصول رنو پارس، درباره این 
محصول گفت:  گروه رنو با ســه برند رنوسامسونگ، داچیا و 
رنو در کشــورهای مختلف حضور دارد. لوگــوی داچیا در 
کشورهای اروپای شرقی و لوگوی رنوسامسونگ نیز در کره 
استفاده می شود. رنو ساندرو استپ وی با لوگوی داچیا تولید 
شده و چون مورد استقبال قرار گرفت، با لوگوی خود رنو در 
بازارهای مختلف حضور پیدا کرد. وی ادامه داد:  اســتپ وی 
دو نسل دارد که نســل جدید آن تحت عنوان لوگان جدید 
در مرحله تولید قرار دارد و استپ وی که به تازگی رونمایی 
شده، حاصل نسل اول اســت که در دوران تحریم و در سال 
۲۰۱۲ طی تفاهم نامه ای میان ســایپا و رنــو پارس، پروژه 
تولید آن کلید خورد و دو ســال بعد از اینکه پروژه آغاز شده 
بود، به دنیا ارائه شد. برقی با تاکید بر اینکه برگشت به عقب 
امکان نداشت، تصریح کرد:  »شــیفت کردن پروژه به سمت 
نسل جدید به دلیل هزینه های باالی مالی امکان پذیر نبود؛ 
بنابراین برنامه داریم که در سال های آینده، نسل جدید آن 
را به بازار ارائه دهیم. طبق گفته مدیرمهندسی محصول رنو 
پارس، تولید این محصول در همه کشــورها متوقف شده و 

فقط در ایران تولید خواهد شد.

خبر
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پیشنهاد  سردبیر:
احیای گاوخونی با برنامه جامع مورد توافق ذی نفعان، ممکن می شود

قاب روز

ويژهيادداشت

 تالش بین المللی
 برای ممنوعیت شکار پانگولین ها

مرال ها هم عاشق می شوند؛

 آوای عاشقانه گوزن ها
 در جنگل های هیرکانی

در کنگره جهانی محیط زیســت از دولت ها و ســازمان های مردم نهاد 
خواســته شــد تجارت پانگولین  را که بیشترین پســتاندار قاچاق شده 
در جهان است، منع کنند. دولت ها و ســازمان های مردم نهاد در کنگره 
جهانی حفاظت از محیط زیست که در هاوایی برگزار شد از تمامی اعضای 
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( خواســتند تا از انتقال تمام 
هشت گونه پانگولین از »پیوست دو« به »پیوست یک« در »کنوانسیون 
جهانی منع تجارت گونه هــای گیاهی و جانــوری در معرض انقراض« 
حمایت کنند. این کنوانسیون معاهده ای چندوجهی است که از گونه های 
در معرض خطر انقراض حفاظت می کند. پیوست یک به این مفهوم است 
که گونه ها به هیچ وجه نمی توانند به لحاظ تجاری خرید و فروش شوند در 
حالی که تجارت گونه های فهرست شده در »پیوست دو« باید به طوری 
جدی تحت کنترل قرار گیرند. »الی پپر« جانشــین مدیر برنامه تجارت 
حیات وحش شــورای دفاع از منابع طبیعی )NRDC( در این باره گفت: 
تعداد پانگولین هایی که به دلیل اســتفاده از گوشــت و پوستشان تلف 
می شــوند قابل قبول نیســت. این حیوانات نباید برای اقدامات درمانی 
مورد استفاده قرار گیرند، آنها جاندارانی هستند که اگر محافظت نشوند 
دیگر وجود نخواهند داشت. ضرورت دارد فعاالن محیط زیست در جهان، 
اقدامات جدی را برای حفاظت از هشــت گونه پانگولین موجود افزایش 
دهند.  تقاضاها برای شــکار این حیوانات همچنان باالست و ۱۴ درصد 
مردم ویتنام از گوشت آن مصرف کرده و پنج درصد دیگر از پوست آن به 

عنوان دارو استفاده می کند.

  آوای رجزخوانــی و عاشــقی گوزن هــا در جنگل هــای هیرکانی
 به گوش می رسد و چتر حفاظتی برای حمایت ازاین گونه های زیبا و 

منحصربه فرد در چادرهای گاوبانگی گسترده شده است.
گاو بانگی را می توان فصل عاشقی گوزن ها نام نهاد، رقابت عاشقانه 
بین گوزن های نر برای تعیین قلمرو و بیرون راندن رقیب. هنوز نبض 
مرال ها و گوزن های عاشق در جنگل های شمال می زند و دیدن نماد 

طبیعت مازندران به رویا تبدیل نشده است.
هرســاله هنگام پاییــز، شــکارچیان و دالالن به مناطــق ییالقی 
می آیند تا اقدام به خرید شــاخ گوزن کنند و بهایی که در این زمینه 
پرداخت می کنند بسیار ناچیز اســت. مرال یا گوزن قرمز که به آن 
گاو کوهی نیز می گویند، بزرگ ترین پســتاندار علفخوار کشــور و 
از گونه های جانوری حمایت شــده اســت که پراکنش آن در کشور 
محدود به استان های شــمالی به ویژه استان مازندران و بخش هایی 
از جنگل های جنوبی استان سمنان و شرقی استان خراسان شمالی 

است.
 همزمــان با شــروع فصــل پاییــز فصــل جفت گیری مــرال ها 
)گوزن قرمز( نیز آغاز می شود، در این زمان گوزن های نر برای تعیین 
قلمرو به جنگ با دیگر نرها پرداخته و با ایجاد صدایی شبیه صدای 
گاو اهلی، گوزن های ماده را در محدوده قلمرو خود جمع می کنند، 
به این زمان گاو بانگی می گویند که همه ســاله از اواسط شهریورماه 

آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.
مرال ها هرساله  بسته به شــرایط اقلیمی از اواسط شهریورماه که به 
مرحله گاو بانگی معروف است از زیســتگاه های انبوه جنگلی خارج  
و در عرصه ها و فضاهای بــاز داخل جنگل تجمع یافته و تشــکیل 

گله های جنسی می دهند.
معموال یک مرال نــر هدایت گله را بر عهده می گیــرد و این مرحله 
از دوران زیســتی مرال که حدود یک ماه به طول می انجامد با بروز 
بانگ یا نعره از سوی مرال نر همراه اســت که برای حفاظت از گله و 
دور کردن گوزن های نر رقیب، بروز می دهد . طول دوران آبســتنی 
مرال حدود هشت ماه و نیم بوده و اواخر فصل بهار گوساله ها به دنیا 

می آیند.
منطقه حفاظت شــده البرز مرکزی شــمالی، پناهگاه حیات وحش 
دودانگه و چهاردانگــه کیاســر و نواحی جنگلــی هزارجریب نکا 
 و بهشــهر، مهم ترین زیســتگاه های مــرال در اســتان مازندران 
به شمار می روند. به تاکید کارشناسان محیط زیست برای حفظ گونه 
گوزن، تمام دوستداران طبیعت باید تالش کنند تا از شکار این گونه 
خودداری شــود و عالقه مندان طبیعت بدانند که شکار این حیوان 

باعث می شود در مدت زمان کمی منقرض شود.
مناطق جنگلــی هزارجریب بهشــهر و نکا، پناهــگاه حیات وحش 
دودانگه و چهاردانگه، کیاســر و محدوده امن منطقه حفاظت شده 

البرز مرکزی، از مهم ترین زیستگاه های مرال در کشور است.
 بــه دلیــل آســیب پذیر شــدن گوزن هــا در فصــل گاو بانگی، 
محیط بانان زیستگاه های مرال در مناطق جنگلی شمال کشور اقدام 
به برپایی پست های موقت گاو بانگی به وسیله چادر در نقاط حساس 
کرده و حفاظت از گوزن ها را تشــدید می کنند. در ســایر ایام سال 
شکار مرال به دلیل پوشــش انبوه زیستگاه های جنگلی و هوشیاری 
گوزن ها چندان ســاده نیست.مدیرکل محیط زیســت مازندران با 
اشاره به شروع فصل گاو بانگی افزود: بیش از ۲۵ چادرگاوبانگی برای 

جلوگیری از شکار گوزن ها در این فصل برپاشده است.
ناصر مهردادی ادامه داد: در فصل گاو بانگی اگر گوزن نر صدای گوزن 
نر دیگری را در محدوده قلمرو خود بشــنود با سرعت به سمت صدا 
حرکت می کند تا گوزن مهاجم را از قلمرو خود خارج کند. وی اظهار 
داشت: در این زمان شــکارچیان در نقطه ای کمین کرده و به وسیله 
ابزارهایی همچون شــاخ قوچ، کدو و غیره صدای گوزن ها را تقلید 
می کنند. به دنبال تقلید صدای گوزن توســط شــکارچیان، گوزن 
نری که شــکارچیان در قلمرو آن حضور دارند بالفاصله به ســمت 
صدا حرکت کرده و در مقابل شکارچیان ظاهرشده و به راحتی شکار 

می شود.
وی ادامه می دهد: عرصه های جنگلی اســتان مازنــدران بار دیگر 
شاهد تالش شبانه روزی محیط بانانی است که سعی دارند محیطی 
امن برای زاد و ولد این گونه باارزش فراهم آورند و به منظور حفاظت 
از مرال هــا و انجام اقدامــات حفاظتی در مناطق جنگلی اســتان، 
چادرهای گاو بانگی را به مــدت یک ماه از اواخر شــهریور تا اواخر 

مهرماه برپا می دارند.
مهردادی با اشاره به تالش های شــکارچیان غیرمجاز و سودجویان 
برای شکار گوزن ها در فصل گاو بانگی می گوید: شکارچیان متخلف 
با تقلید صدای گوزن ها ســعی در شــکار آنها دارند کــه با برپایی 
چادرهای گاو بانگی تالش داریم ازاین گونه باارزش و حمایت شــده 

حفاظت کنیم.
در حــال حاضر حدود هــزار رأس گــوزن در جنگل های شــمال 
شمارش شده اند و پیش بینی کارشناســان بر این است که نفس این 

نماد جنگل های خزری تا نیم قرن دیگر به شماره خواهد افتاد.

معصومه ابتکار در نشســت با شــهرداران همــدان و اصفهان، 
همچنین مدیــر مجموعه گردشــگری، تفریحــی و خدماتی 
اصفهان )سی تی ســنتر( اصفهان با اشاره به انتخاب اصفهان به 
عنوان میزبان اختتامیه نخســتین جشنواره ملی موسیقی سبز 
همزمان با دوم اردیبهشــت ماه ســال آینده روز جهانی زمین، 
گفت: همکاری شــهرداری و سی تی ســنتر اصفهان در اجرای 
این جشنواره و سایر اقدامات محیط زیستی اصفهان قابل تقدیر 

است.
 معــاون رییس جمهــوری با بیــان اینکــه هم افزایــی هنر و 
محیط زیســت منجر به ایجــاد فرصتی مغتنم بــرای فرهنگ 
 سازی در این حوزه شده اســت، تاکید کرد: بازگویی پیام های 
محیط زیســتی از زبان هنر با توجه به تاثیرگذاری موســیقی 
 برمخاطب مــی توانــد گامــی مهم بــرای حفــظ طبیعت، 

محیط زیســت و ایجاد جریــان فرهنگی و اجتماعــی در این 
حوزه در اصفهان باشد. رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
از شــهردار، مدیرکل حفاظت محیط زیســت و سایرمسئوالن 
اصفهان خواست تا با انجام اقدامات گســترده در حوزه محیط 
زیست اصفهان همزمان با برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره 
ملی موســیقی سبز،نمایشــی از نتایج و دســتاوردهای مثبت 

محیط زیست استان برای مخاطبان داشته باشند.
 به گفته وی، اصفهان به عنوان مهد تاریــخ، هنر و تمدن ایرانی

 می تواند به پایگاهی مناسب برای اشــاعه فرهنگ حفاظت از 
محیط زیست در کشور نیز تبدیل شود.

همچنین ســید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی 
و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز در نشست 
با شــهرداران اصفهان و همدان و مدیر مجموعه سی تی سنتر 

اصفهان، از اقدامات آنها برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی 
در حوزه حفاظت از محیط زیســت کشــور تقدیر کرد و گفت: 
اقدامات شــهرداری اصفهان در حوزه محیط زیست به ویژه در 
ارتباط با از رده خارج کــردن خودروهای فرســوده با توجه به 

وسعت باالی این شهر قابل تقدیر است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر در شــیوه مدیریت شــهری، 
تصریح کرد: یکی از معیارهای مهم شــهرها سکونت و آرامش 
اســت ولی امروز تقریبا می توانیم بگوییم ایــن ویژگی مهم در 
شهرها از بین رفته و با حذف تاریکی و آرامش شب ها، به صورت 

مداوم شاهد روشنایی و روز هستیم.
مجابی با بیان اینکه این موضوع می تواند تاثیرات منفی زیادی 
 در شهرها داشــته باشــد، گفت: به طور نمونه در تهران شاهد 
۱۵ میلیون نفر سفر، طی روز هستیم که کمتر از 30 درصد آن 
با استفاده از وســایل حمل و نقل عمومی و در نتیجه 80 درصد 

آالیندگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است.
وی با اشاره به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
محیط زیســت، همچنین برگزاری اجالس جهانی هبیتات 3 
طی دو ماه آینده، گفت: از مهم ترین محورهای هر دو فرصت و 

رویداد ملی و جهانی، محیط زیست و حفظ آن است.
مجابی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین رویکردهای هبیتات 3 ، 
شکوفایی شهری به ویژه در حوزه محیط زیست با تاکید بر محور 
حمل و نقل عمومی و مشارکت مردمی است، اظهار کرد: ایران با 
توجه به سابقه فرهنگی خود در حوزه محیط زیست باید پیشگام 

این عرصه در جهان باشد.
وی از شــهرداران اصفهان و همدان خواســت به صورت جدی 
مباحث و شــاخص های شکوفایی شــهری را مورد پی گیری و 

اجرا قرار دهند.
مجابی همچنین به موضوع شــهر اســالمی و ضــرورت ایجاد 
الگوهای مناســب برای آن اشــاره کرد و گفت : پس از جلسات 
 متعدد در ســازمان ملل و ایجاد دبیرخانه شــهرهای اسالمی

 هم اکنون نیازمند هم افزایی شهرهای اسالمی و ایجاد رویکرد 
مشترک در این حوزه هستیم.

محمد درویش مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست، مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان، سید 
مصطفی رسولی شهردار همدان، مسعود صارمی مدیرمجموعه 
گردشــگری، تفریحی و خدماتی اصفهان ) ســی تی سنتر( و 
کارآفرین برتر استان و موســس اولین دانشگاه سبز در اصفهان 
از جمله حاضران در این جلســه بودند که گزارشــی از اقدامات 
مختلف خود در حوزه محیط زیست همچنین برنامه های آتی 

خود  را ارائه دادند.

اصفهان به عنوان 
مهد تاريخ، هنر و 

 تمدن ايرانی
 می تواند به 

پايگاهی   مناسب 
برای اشاعه 

فرهنگ  حفاظت 
از محیط زيست 

در کشور نیز 
تبديل شود

دانستنی ها

ایــن مارمولک کــه در دو 
رنگ قهــوه ای و زرد پیدا 
می شــود از عجیب ترین 
اســت  هایی  مارمولــک 
 کــه روی زمیــن زندگی

 می کنــد و زادگاه اصلی 
آن نیز استرالیاســت.  این 
مارمولک در کنــاره های 
ســرش دارای بالــه های 
بســیار بزرگی است که در 
هنگام عصبانیت یا متوجه 
 شــدن خطــر آنهــا را باز 

می کند. این بادبزن ها گاهی می توانند تا 90 ســانتی متر طول داشته باشند. این موجود 
غالبا روی درخت ها زندگی می کند اما ممکن است روی زمین نیز دیده شود.

مــوش حیوانی ریــز، اما 
ترســناک اســت زیــرا 
تحقیقــات انجام شــده 
نشــان می دهد بیشــتر 
انســان ها از این موجود 
می ترســند. مــوش کور 
صحرایــی یکــی از انواع 
موش هایی اســت که در 
زندگی  آفریقــا   صحرای 
می کنــد اما چهــره آن 
بســیار عجیــب و غریب 
است.پوســت کش آمده، 

دندان های عجیب از جمله ویژگی های این موش هســتند. دانشمندان دریافت اند که 
این موش عجیب و زشت می تواند یک درمان موثر برای سرطان باشد.

یکی از شکارچیان کف 
دریاست که چند سال 
پیش، از عمــق ۲ هزار 
متــری آب پیدا شــد. 
دارای  شــکارچی   این 
چهره ای بســیار شبیه 
به یک حشــره خاکی 
اما غــول پیکر اســت 
که بــه عنــوان یکی از 
 موجوداتــی شــناخته

 می شــود که تنها در 
تاریکــی مطلق زیر آب 

زندگی می کنند. این آبزی عجیب از الشه حیوانات مرده یا مواد غذایی که در 
کف آب باقی مانده است تغذیه می کند.

مارمولک بادبزنی موش کور صحرايی ايسوپاد

 مدیرکل محیط زیســت اصفهان گفت:بدون برنامه جامع 
موردتوافق بخش های مختلف،احیــای گاوخونی ممکن 
نیســت وباید با برنامه ریزی  با حضور تمامــی ذی نفعان، 

برنامه جامع مدیریت تاالب تدوین شود.
 حمید ظهرابی، بــا توجه بــه برگزاری ســومین کارگاه

 هم اندیشــی طرح تدوین برنامه مدیریــت جامع حوضه 
آبریز تــاالب بین المللــی گاوخونــی در دانشــگاه آزاد 
اسالمی اصفهان اظهار داشت: این برنامه در ادامه سلسله 
کارگاه های برنامه ریزی مشــارکتی بــرای تدوین برنامه 
جامع مدیریــت تــاالب بین المللی گاوخونــی در حال 

برگزاری است.
وی افزود: در دو کارگاه قبلی بحث چشــم انداز، محدوده 

فعالیت برنامــه و تعییــن ذی نفعان را داشــتیم و بحث 
شناسایی مشــکالت و ارائه برنامه و راهکار برای رفع این 

معضالت مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
کارگاه اخیر ساختار سازمانی برای اجرا شدن این برنامه ها 
و نظارت بر اجرا و اصالح برنامه ها مــورد توجه قرار گرفته 
اســت، بیان داشــت: همچنین تدوین شــاخص ها برای 
پایش اقدامات و بررســی عملکرد و کارایی برنامه از جمله 

بخش های این کارگاه دو روزه بوده است.
وی در پاســخ به این ســوال که این برنامه ها تاکنون چه 
بازخورد عملی بــرای احیای تاالب داشــته و تالش های 
ملی برای احیــای گاوخونــی در چه  مرحله ای اســت، 

بیان داشــت: به طور کلی برای احیــای تاالب ها نیازمند 
 برنامه ریزی جامع هســتیم و بر این اساس با تاخیر نسبت 
به زمان احیای این تاالب ها، اکنون همــان برنامه ای که 
برای احیای تاالب های شــادگان و ارومیه در سطح کشور 
تهیه شــده بود اکنون در حوضه آبریز زاینده رود در حال 

تهیه است.
ظهرابی تاکید کــرد: اعتقاد ما بر این اســت که اگر برنامه 
جامع مــورد توافق بخش های مختلف نداشــته باشــیم 
دستیابی به احیای تاالب امکان پذیر نیست و بر این اساس 
با برنامه ریزی های مشارکتی با حضور تمامی ذی نفعان در 
حال تدوین برنامه ای هســتیم که به مراجع ذی ربط برای 

اجرا ارائه شود.
احیای تــاالب گاوخونی در گرو زنده ســازی 

زاينده رود است
وی درباره ارتباط احیای تاالب به وضعیت فعلی زاینده رود 

خشک و تاثیر احیای این رودخانه برای زنده کردن تاالب 
تصریح کــرد: راهکارها برای احیای حوضــه زاینده رود و 
تاالب بین المللی گاوخونی مشخص است، باید مصرف آب 
در بخش های مختلف کم شــود تا رودخانه جاری و تاالب 

نیز در ادامه این رویکرد احیا شود.
مدیر کل محیط زیســت اصفهان تاکید کرد: بر این اساس 
در تدوین طرح جامــع احیای گاوخونی تــالش داریم تا 
بخش های مختلف بخشی از مســئولیت ها را در راستای 
کاهش فشــار روی محیط زیســت برعهــده بگیرند تا به 

احیای تاالب و حوضه آبریز کمک شود.
 وی ادامــه داد: بدیــن ترتیــب برنامه هــای مهندســی 
 ماننــد انتقال آب کــه دارای گــزارش ارزیابی از ســوی 
 حفاظــت محیط زیســت اســت نیــز در برنامــه جامع

  مدیریت تــاالب بین المللــی گاوخونی جایــگاه قانونی 
پیدا می کند.

خبر
مديرکل محیط زيست استان اصفهان:

احیای گاوخونی با برنامه جامع مورد توافق ذی نفعان، ممکن می شود

حیات وحش

دريچه

عضو کمیته پرنده نگری انجمن ســبز چیای مریوان گفت: 
حدود ۲ هزار لک لک مهاجر پس از دو روز حضور در دریاچه 

زریوار مریوان، به سمت مناطق گرمسیری کوچ کردند.
ناصح حســینی افزود: حضور لک لک ها در مریوان موقتی 
 و برای استراحت و تغذیه بوده اســت. وی اظهار کرد: حدود 
۱0 لک لک هم که از زمستان در مریوان ماندگار شده بودند 
به همراه لک لک های مهاجر به سمت مناطق گرمسیر کوچ 
کردند. به گفته حسینی لک لک ســیاه نیز برای نخستین 
 بار در میان لک لک های مهاجر دیده شــده است. لک لک 
۱0۲ ســانتی متر طول دارد و در زمره بزرگ ترین پرندگان 
کنار آبزی )خشــکی- آبزی( اســت. رنگ آمیزی پر و بال 
 آن به گونه ای اســت که از سایر پرندگان ســفید، متمایز 
می شــود. پاها و منقار بلنــد و قرمز رنگ و گــردن دراز و 
کشــیده، به رنگ سفید اســت. ســر، رو تنه و دم سفید و 
شاهپرهای اولیه و ثانویه ســیاه رنگ است. لک لک ها اغلب 
در کنار آب، روی یک پا، می ایســتند و با تأنــی راه رفته و 
 در پرواز، آهســته بــال زده و اغلب به صورت بــال باز، اوج  

می گیر ندو در ارتفاع باال پرواز می کنند.
لک لک ها به صورت گله های نامنظم مهاجرت می کنند و 
عمدتا از ماهی، دوزیستان، حشرات، نرم تنان و گاهی نیز از 
جوندگان کوچک و خزندگان تغذیــه می کنند. صدای این 
پرنده، در هنگام شــادمانی با برهم زدن منقار، در آشــیانه 
شنیده می شــود و بقیه اوقات ساکت اســت. این پرنده، در 
کشتزارها، تاالب ها، نزدیک مناطق مســکونی به سر برده 
 و روی پایه هــای برق و گاهــی نیز روی درختان آشــیانه

 می ســازد. تابســتان ها تعداد آنها فراوان است و بیشتر در 
مناطق غربی ایران تولید مثل می کنند. گزارش هایی مبنی 
بر وجود این لک لک در خراســان نیز وجود دارد. حفاظت از 
زیستگاه ها و محل های تولید مثل این پرنده، برای بقای آن، 
اهمیت بسزایی دارد. تاالب آب شــیرین زریبار یا زریوار در 
فاصله 3 کیلومتری غرب شهر مریوان، در استان کردستان 
و از مکان های دیدنی و گردشــگری این اســتان است. آب 
تاالب شیرین اســت و از تعدادی چشمه کف جوش و بارش 
تامین می شود. در بیشتر زمســتان ها سطح دریاچه کامال 
یخ می بندد.  این تاالب بزرگ ترین و زیباترین دریاچه آب 
شیرین باختر ایران و یکی از منحصربه فردترین دریاچه های 
آب شیرین در جهان به شــمار می رود و کلیه شرایط جامع 
یک تاالب بین المللی را داراســت و حتی مواردی از رفتار و 
عملکرد برخی از موجودات مشــاهده می گردد که تاکنون 
 مطالعه و یا اعالم نشــده اســت که نیاز به بررسی بیشتری 

دارد.

مهاجرت لک لک ها
 از درياچه زريوار مريوان 

ابتکار:

 اصفهـان می تواند پایگاه اشاعـه فرهنگ حفاظت
 ازمحیط زیست باشـد

 ريیس ســازمان حفاظت محیط زيســت با تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی شــهرداری ها در حوزه حفظ 
محیط زيست، گفت: به منظور ايجاد انگیزه و رقابت میان شهرداران در اين زمینه برگزاری جشنواره شهرداران 

محیط زيستی کشور در دستور کار قرار گیرد.
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پیشنهاد سردبیر: 
فروش لوازم التحریر در مدارس ممنوع

امروز حالم خوب نیست. ســراغ کمد لباس هایم می روم و مانتوی 
خاکستری و شال بنفش برمی دارم. 

حوصله ندارم خودم را توی آینه نــگاه کنم. از خانه می روم بیرون. 
حوصله هیچ کس را ندارم. دلم می خواهد نامرئی باشم. کسی مرا 

نبیند. امروز از همه گریزانم. از همه... 
 وقتی عزیــزان می روند، وقتــی دیگر هیچ وقــت برنمی گردند، 
بیشتر ما سیاه می پوشــیم، زرتشتی ها ســفید، اروپایی ها سیاه، 
ژاپنی ها سفید، عرب ها سیاه، هندی ها سفید، انگار سفید و سیاه 
نیز رنگ مرگ است. سفید رنگ عروسی هم هست و در کنار رنگ 

سرخ بیشترین طرفدار را در این مراسم دارد. 
خیلی از کســانی که لباس عزای سفید دارند، لباس عروسی شان 
سرخ است.آنها که لباس عروسی ســفید دارند لباس عزای شان 

سیاه است. رنگ ها با جامعه ما گویی پیوندی نا گسستنی دارند.
وقتی رنگ ها از درون می تراود

 زهرا محمــدی، جامعه شــناس اعتقــاد دارد رنگ ها نــه تنها 
حال و هوای یک شــخص را نشــان می دهند، بلکــه نمادهای 
اجتماعی را نیز تشــکیل می دهند که مثل یک نشان، یک گروه 

خاص را از دیگران مشخص می کند.
 وی با اشــاره بــه ســوابق تاریخی چــون قیام ســرخ جامگان 
یا سیاه جامگان یا استفاده از پرچم ســرخ، سبز یا سیاه در مراسم 
مذهبی و آیینی، رنگ را پیوسته با تاریخ و تمدن و مذهب جوامع 
 می داند و عــاوه برآن شــیوه ای برای نشــان دادن حس درونی 

یک شخص یا یک گروه.
این جامعه شناس با اشاره به رنگ های غیر متعارف گروهی به نام 

پانــک، تفکراتی چون هــرج و مرج 
و شــورش و نمایــش نارضایتی و 

مخالفت کردن را از مشترکات 
 آنــان می شــمارد و می گوید: 

 نا همرنگی آنــان با دیگران، اول 
از همه با رنگ هـــای غیر معمول 

موها و پوشش مشخص می شود.
چراغ زرد و جیغ بنفش
آدم های رنگارنــگ دور و بر ما 
حرکـت می کنند. پوست های 
برشته از ســوالریم و موهای 
ســوخته از دکلره یک ترکیب 
قهــوه ای و کاهــی را پدیــد 
آورده اند. در بخشــی که رنگ 
شــکاتی فریاد می زنــد تنها 
رنگ های شــب رنگ است که 

می تواند اثری داشته باشد.
بعضی ها برای ایــن که بهتر 
 دیــده شــوند یــک مانتو 

یا شــال رنگی جیغ هم می پوشــند. ایــن هم می شــود مد روز 
 خیلی از دخترهای امروزی که خیلی رنگارنگ دیده می شــوند، 

اما هر رنگارنگی قشنگ به نظر نمی رسد. 
بیشــتر مثل تابلوهای شــبرنگ راهنمایی رانندگی چشــم آدم 
 را تســخیر می کند. دکتر فریده دوکانه ای، روانشــناس و مشاور 
در مورد پوشش و انتخاب رنگ آن می گوید: بیشتر باید به کودکان 
و نوجوانان خود آموزش دهیم؛ نوع پوشش بخشی از هویت فردی 

و اجتماعی ماست و در انتخاب آن باید دقت کنند.
وی اعتقاد دارد در انتخاب رنگ پوشش نباید نوجوانان را محدود 
کرد، اما اگر نوجوانی رنگ های خیلی غیر متعارف انتخاب می کند، 

ممکن است دچار مشکات روانی باشد.
 دکتر دوکانه ای توصیه می کند: ضمن آمــوزش به این نوجوانان 
در خصوص پوشش، الزم است آنها را برای مشاوره نزد روانشناس 
ببرید. ممکن است نوجوان دچار مشکات و تنش های روانی بوده 

و به کمک نیاز داشته باشد.
این مشاور خانواده، اســاس آموزش را تقلید می داند و اعتقاد دارد 
 خانواده در درجه اول باید خود پوشــش مناســبی انتخاب کنند 
و حرمت ها و محافل مختلف را با پوشش های متفاوت از هم مجزا 

کنند.
وقتی دختر 18 ساله در خانه و میهمانی و خیابان یک نوع پوشش 
انتخاب می کند به این معناست که به حرمت ها احترام نمی گذارد 

و خود اجازه می دهد، دیگران نیز به حریمش احترام نگذارند.
وی اســتفاده از پوشــش و رنگ غیر متعارف را سبب انگشت نما 
شــدن و ایجاد مزاحمت برای نوجوانان می داند و تاکید می کند: 
 الگوپذیری نوجوانــان از فیلم هــا و شــخصیت های ماهواره ای 
به خصوص شــبکه های فارسی سبب پوشــش نامناسب تعداد 

زیادی از آنهاست، زیرا جامعه ایرانی روحیه تقلید پذیری دارد.

دکتر دوکانه ای پوشش اجتماعی مناسب را سبب امنیت اجتماعی 
مناســب و ســامت روان می داند و تاکید می کند: این موضوع 
ظریفی اســت که به جای زور و اجبار و فشار اجتماعی با آموزش 
و آگاهی بخشــی و رفتار عادالنه خانواده و نهادهای مجری قانون 

امکان پذیر است.
وقتی شما را رنگ می کنند

همیشه رنگ ها از درون به بیرون تراوش نمی کنند. فرق نمی کند 
چقدر حال تان خوب یا بد باشد. اگر بخواهید مد روز باشید کسانی 
 هستند که با رنگ ها هم، کارو کاســبی پررونقی برای خودشان 

راه بیندازند.
رنگ سال، دســتپخت همین گروه خاق است؛ موسسه ای به نام 
پنتون که برای هر سال مردم دنیا رنگ تعیین می کند. بر مبنای 
این رنگ ها دکوراســیون و لباس طراحی فروخته می شود و رنگ 
سال بعد باید کاما متفاوت باشد که کســی نتواند از محصوالت 

سال قبل با کمی تغییر استفاده کند و این یعنی تجارت رنگ.
مثال سال 2015 رنگ شکاتی و طیف های قهوه ای و رنگ سال 

2016 ترکیبی از صورتی و آبی معرفی شد.
این شــرکت رنگ های خود را با چنین توجیهاتی می فروشــد: 
 امســال جهــان بــه آرامــش و مایمت بیشــتری نیــاز دارد.

 برابری جنســیتی در ترکیب رنگ آبی و صورتی که یکی مردانه 
 و دیگــری زنانه تصور می شــود و آرامشــی کــه در این ترکیب 

نهفته است و ... .
وقتی در مورد دختــران صحبت می کنیم موضــوع جدی تر هم 
می شــود. طبق علم روانشناســی و اصول تحلیل رفتار متقابل، 
انســان در هر ارتباط متقابلی به دنبال کســب توجه اســت که 
ممکن اســت به صورت تماس جســمانی، نگاه یا کامی  باشــد 
و نیاز انســان به توجه و تایید را ارضا می کند و به خاطر سیستم 
مردســاالرانه جامعه و توجه به ظاهر زن، زنــان نیز به ظاهر خود 
بیشتر حساس هستند و وسواس بیشتری در زیبایی خود دارند، 
زیرا این خصوصیت همواره تشویق شده 
است.کمتر کســی می گوید چه 
پسر خوشــگلی، اما از همان 
 ابتدا این لفظ را برای دختران 

به کار می بریم. 
بــرای این که کــودکان 
افراطــی  نیــاز   دچــار 
به توجه نشوند، در دوران 
 کودکــی باید تعــادل را 
در مورد آنها رعایت کرد، 
نه بی توجهی و نه توجه 
مطلق، هیچ یک راهکار 
مناســبی برای تربیت 

کودک نیست. 
این تعــادل همچنین 
در راهنـمایی کودکان 
برای آمادگـی پذیرش 
پوشش مناسب نیز مهم 

است.

E-MAIL

رییس صنف لوازم التحریر و کتاب اســتان اصفهان ضمن اشاره 
به اینکه اتحادیه نظارت کامل بر فروشگاه های زیرنظر خود دارد 

گفت: ما در مقابل فروشگاه های متخلف مسئولیتی نداریم.
 آخرین روزهای تابستان است، بوی مهر می آید و حال و هوای 

شروع سال تحصیلی جدید.
 پــدر و مادران بــه همــراه فرزندان شــان در تکاپــوی خرید 
کیف و کتاب و لوازم التحریر و آماده شــدن برای سال تحصیلی 
جدید هســتند. بازار لوازم التحریر و بوی خــاص دفتر و کیف 
 نو، داغ اســت. بازاری که عــاوه بر رنگ و هیجان نوســتالژی،

افزایش قیمت را به دنبال دارد!
 ما نیز در این راســتا و بــه منظور اطــاع رســانی از وضعیت 
فروشــگاه های مجاز فروش لوازم التحریر گفت و گویی داشتیم 
با رییس صنف لوازم التحریر و کتاب استان اصفهان که شرح آن 

در ذیل آمده است:
 رییس صنف لــوازم التحریر و کتاب اســتان اصفهــان گفت: 
 این اتحادیه حدود30 ســال است که شــروع به فعالیت کرده 
 و از مجمــوع800 واحــد فروشــگاهی از جملــه: فتوکپــی، 
لوازم اداری و مهندسی، صحافی ها، کارت، کاغذ،350 فروشگاه 
کتاب و لوازم التحریر با مجوز و پروانه کسب مورد تایید مشغول 

به فعالیت هستند.
 اکبر چیت ســاز هدف از تاســیس ایــن اتحادیــه را نظارت، 
 بررســی و قانونمند کــردن این فروشــگاه ها بیــان و در مورد 
برپایی نمایشــگاه فروش لــوازم التحریر به مناســبت ســال 
 جدیــد تحصیلی گفت: به دلیل اســتقبال نکردن شــهروندان 
 از این نمایشــگاه ها، مدت 2 ســال است که نمایشــگاه بهاره 

و پاییزه برپا نمی شود.
 وی دلیــل این عــدم اســتقبال را تحمیل هزینه اجــازه غرفه 
و افزودن این هزینه به قیمت کتاب، لــوازم التحریر و همچنین 
 نداشــتن حق انتخــاب برای مشــتریان ذکــر کــرد و افزود: 
در فروشــگاه های تحت نظارت اتحادیه، لــوازم التحریر مورد 
نیاز دانش آموز به قیمت مناســب و حتی زیرقیمت درج شده بر 
 روی جلد است و شهروندان برای خرید کاال حق انتخاب دارند، 
به همین دلیل تمایل بیشتری به خرید از این فروشگاه ها نشان 

می دهند.
فروش لوازم التحریر در مدارس غیرقانونی است

چیت ســاز تاکید کرد: اگر فروشــگاهی تخلفــی در این مورد 
 انجام مــی دهد زیرنظر اتحادیه نیســت، چرا که ما به واســطه 
کد رهگیری امکان هرگونه تخلف را گرفته و با متخلف برخورد 

می کنیم.
وی ابراز تاســف کرد از کار تعداد معدودی از معلم های مدارس 
 که به صورت غیرقانونی و بدون توجه به مســئولیت های خود 
 در حوزه تعلیم و تربیت چندســالی اســت که اقــدام به فروش 
لــوازم التحریر و کتاب و جزوات درســی به اجبــار و ترغیب به 
استفاده از اجناس خارجی به جای لوازم مرغوب ایرانی می کنند 
 در صورتی که این افراد هیچ هزینه اضافی برای کارگر، عوارض 
 و ســایر موارد پرداخــت نمی کنند و ســود حاصــل از فروش 

این لوازم را مستقیم دریافت می کنند.

رییس صنف لوازم التحریر و کتاب استان اصفهان:

فروش لوازم التحریر 
در مدارس ممنوع

خبر ویژه

تحدید حدود اختصاصی
6/256 شــماره صادره : 1395/43/269907 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 45/370 واقــع در بخش 14 
ثبت اصفهان که بــه موجــب رای شــماره 139460302025054379-

1394/12/23 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مفروز و به نام حسین ترکان فرزند محمد 
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 چهارشــنبه مورخ 95/07/14 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 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: 1395/06/20 م الف: 17907 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/324  خانم فاطمه حاجی شریفی دارای شماره شناسنامه 723  به شرح 
دادخواست به کالسه 263/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نعمت اله حاجی شریفی فرزند 
محمد جعفر به شماره شناسنامه 230 در تاریخ 81/3/6 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیدرضا 
حاجی شــریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 24 صادره از خوانسار 2- جواد 
حاجی شریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 24 صادره از خوانسار 3- عبدالرضا 
حاجی شریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 17 صادره از خوانسار 4- ابراهیم 
حاجی شــریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 25 صادره از خوانسار 5- محمد 
حاجی شــریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 24 صادره ازخوانســار 6- زهرا 
حاجی شــریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 158 صادره از خوانسار 7- اعظم 
حاجی شــریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 23 صادره از خوانسار 8- اقدس 
حاجی شــریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 17 صادره از خوانســار 9- اختر 
حاجی شریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 150 صادره از خوانسار 10- افسانه 
حاجی شریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 13 صادره از خوانسار 11- اشرف 
حاجی شریفی فرزند نعمت اله، ش.ش 18 صادره از خوانسار 12- فاطمه 
حاجی شریفی فرزند محمد باقر، ش.ش 723 صادره از خوانسار. متوفی 
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 اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصــار وراثت صادر 
 خواهد شد. م الف: 174 شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار

) 265 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

6/328 شماره: 941435 به موجب رای شماره 444 تاریخ 95/3/9 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
کریم دهقانی بیژگردی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید 93/4/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان سید محمد علی 
عالم زاده به نشانی اصفهان خ فروغی کوچه برکتین پالک 9 و پرداخت نیم 
عشــر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:17741 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/329 شماره: 805/94 به موجب رای شماره 298 تاریخ 95/3/12 حوزه 
26 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 

علیه مهدی امیدی نژاد به نشانی مجهول المکان ضمن اعالم فسخ قرارداد 
عادی شماره 1505 مورخ 94/5/27 محکوم است به استرداد یک دستگاه 
خودروی سواری سانتافه نوک مدادی مدل 2008 به شماره انتظامی 13-

115 ن 29 و پرداخت مبلغ 615/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت خسارت وارده بر اساس تعرفه محکوم علیه و ظهر قرارداد در 
حق محکوم له علیرضا نوید بخــش به وکالت محمد باقــر مریخی پور به 
 نشــانی اصفهان خ ابوالحســنی اصفهانی ک 22 پ 9 و پرداخت نیم عشر

 حق االجرا. مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:17745 شــعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 214 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/330 شماره: 1072/94 به موجب رای شماره 198 تاریخ 95/3/1 حوزه 
16 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مهدی صالحی مورگانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 745/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
93/1/30 در حق خواهان صادق شیبانی به نشانی اصفهان خ کاوه مجتمع 
 گلها واحد 19 تا زمان وصــول و همچنین پرداخت نیم عشــر اجرایی در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که 
اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:17768 شــعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/331 شماره: 2099/94 به موجب رای شماره 384 تاریخ 95/3/8 حوزه 
32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه علیرضا صفری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
136/800/000 ریال بابت اصل خواسته ) بابت 2 فقره چک 261065/61-

93/11/27 و 261066/47-93/12/27( و مبلغ 2/037/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 93/12/27 و 93/11/27 لغایت اجرای حکم 
با احتساب نیم عشر دولتی در حق محکوم له میالد ربیعی با وکالت حسین 
صادقی به نشــانی اصفهان ابتدای چهار باغ باال مجتمع کوثر فاز یک طبقه 
سوم پالک 502، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:17767 شــعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/332 شماره: 786/94 به موجب رای شماره 1018 تاریخ 94/6/31 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سجاد رمضانی کهروئی فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سیصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ یکصد و 

هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
91/5/25 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له سید مجید عسگری فرزند 
سید رضا به نشــانی اصفهان زیار جنب مسجد امام ســجاد)ع( ایزوگام 
 عســگری و همچنین نیم عشــر حق اجرا در حق اجرای احکام شــورای

 حل اختالف. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید.
 م الف:17714 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/333 شماره: 785/94 به موجب رای شماره 1021 تاریخ 94/6/31 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
قنبر حسین پور فرزند حسن آقا به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و بیست 
هزار ریال بابت هزینه نشــر آگهی و مبلغ یکصد و هفتــاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 89/1/15 تا زمان اجرای حکم در 
حق محکوم له سید مجید عسگری فرزند سید رضا به نشانی اصفهان زیار 
جنب مسجد امام سجاد)ع( ایزوگام عسگری و همچنین نیم عشر حق اجرا 
در حق اجرای احکام شــورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:17713 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/334 شــماره: 241/94 به موجب رای شــماره 484 تاریــخ 94/4/31 
حوزه 31 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه آیت ا... مراد زاده فرزند قلی به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و 
 شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ
  سررســید 87/8/10 تا زمــان اجرای حکــم در حق خواهان ســید مجید

 عسگری فرزند سید رضا به نشانی اصفهان زیار جنب مسجد امام سجاد 
ایزوگام عســگری صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:17708 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 192 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/335 شماره: 242/94 به موجب رای شماره 385 تاریخ 94/4/31 حوزه 
31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
 علیه اصغر حسینی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت

 مبلــغ دو میلیــون و دویســت هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته 
و مبلــغ یکصــد و شــصت هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ سررســید 86/9/10 تا زمــان اجرای 
حکــم در حــق خواهــان ســید مجیــد عســگری بــه نشــانی اصفهان 
 زیــار جنب مســجد امــام ســجاد ایــزوگام عســگری صــادر و اعالم 
می گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت. مــاده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
 است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر 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:17705 شعبه 31 حقوقی

 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 188 کلمه، 
2 کادر(

اجرایيه
شــماره   9510420350900363 اجراییــه: شــماره   6 /337
پرونــده:9409980350900439 شــماره بایگانــی شــعبه:940485 
 بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطــه و شــماره دادنامــه

 غیابــی 9409970350901988 محکوم علیه راهله زاهدی مزرعه شــور 
به نشــانی اصفهان خ فجر 2 خ 24 متری ک فرهاد پ 205 محکوم است به 
پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/915/000 
ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان زهرا تیموری فرزند سخی به 
نشــانی اصفهان اتوبان فرودگاه حصه کوچه شــهید بهشتی پالک 29 و 
خسارت تاخیر تادیه وفق آخرین شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/5/14 در زمان اجرا محاســبه می شود و نیم عشر 
دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
 برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
 هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز

 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نــوع تغییر دیگر در امــوال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
 به دیگری به هــر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده

 اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری درجه 
 شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود

 )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
 به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه
  خواهــد بــود )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت

 مالی 1394(.  م الف: 17730 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان) 407 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
6/354 شــماره صادره : 1395/43/271002 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 1805 فرعی از 19/790 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبــق رای قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان  به نام فاطمه درخشــان زاده فرزند عبداله مفــروز 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 یکشــنبه مورخ 95/07/11 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 این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: 1395/06/20 م الف: 18450 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 152 کلمه، 2 کادر(

سریال های ماهواره ای ســعی دارند با ترویج لذت جویی، 
فردگرایی، بی بندوباری، بدحجابی و شکستن قبح خیانت، 
 روابط خانوادگی را سســت کننــد تا کانــون خانواده ها 
 از هم فرو بپاشد. قاسم قاضی روانشــناس، با اشاره به تاثیر 
 ســریال های ماهــواره ای بــر بنیــان خانــواده گفت: 
 در کشــور مــا بیشــتر زمانــی مســئله خیانــت مطرح 
می شود که فردی با وجود داشتن همســر، با فرد دیگری 

رابطه غیراخاقی داشته باشد.
 وی بــا اشــاره بــه هــدف هــای دنبــال شــده در این 
شــرم  تقــوا،  زدودن  د:  کــر  اذعــان  هــا،   ســریال 
 و حیا، عفــاف زدایــی از میان بــردن نــگاه عفیفانه مرد 
و زن در خانواده، نابودســازی وفاداری، تعهد، احســاس 
مســئولیت و پایداری افراد خانواده نســبت بــه یکدیگر، 
ترویــج تفکــر آزاد اندیشــی مطلــق و ایجــاد فضــای 
 آزادی مطلــق در خانــواده، پایبنــد نبــودن بــه اصول 
بی شــمار  ترویــج طاق هــای  و  مشــترک   زندگــی 
 بر اثــر آشــنایی بــا جنــس مخالــف از جملــه اهداف 
این سریال ها هســتند. قاضی با اشاره به نوع سبک زندگی 
 در این گونه ســریال ها، تصریح کرد: سبک زندگی ای که 
 در ســریال هــای ماهــواره ای ترویــج مــی شــود 
 باعث بی هویتی و ســردرگمی دختران و پســران جوان 
می شود که خواســتار آزادی در حد شخصیت های نشان 

داده شده در فیلم ها هستند. 
 حتــی ممکــن اســت درآینــده ای نــه چنــدان دور 
 روی فرزنــدان ایــن جوانــان کــه امــروز خــود را 
با فیلم ها و سریال های ماهواره ای مشغول کرده اند تاثیر 
منفی بگذارد. وی در ادامه با بیان اینکه به سســت شــدن 
 بنیان خانواده که در پی مشــاهده مداوم این ســریال ها 
 بــه وجــود مــی آیــد، تصریــح کــرد: ترویــج خیانت 
 در خانــواده باعــث از بیــن رفتــن فضــای اعتمــاد، 
 سســت شــدن تعهد، دلبســتگی و عاقه زن و شــوهر 
بــه یکدیگــر، تبدیــل روابــط خانوادگــی بــه روابطی 
 ســرد، بی مفهوم، گنــگ و خالــی از احســاس و عاطفه 
و رواج بی بندوباری  می شود و در نتیجه شاهد تغییر روابط 

خانوادگی و سست شدن بنیان خانواده هستیم.

 تخریب بنیان خانواده 
با سریال های ماهواره ای

روانشناسی

آیا ما همان هستيم که می پوشيم؟
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

تئاتر دغدغه مردم را به نمايش بگذارد

 نمایش » پرســه های مــوازی « بر اســاس داســتان واقعی 
روی صحنه تئاتر مولوی می رود.

 پیام الریــان کارگــردان نمایش » پرســه های مــوازی «؛ 
در خصوص نمایش خود گفت: این نمایش بر اســاس داستان 
واقعی شــکل گرفته کــه در دهــه80 اتفاق افتاده اســت. 

خودکشی دسته جمعی که برای همه ما حیرت آور بود. 
وی افزود: در واقــع این اثــر در دل خود برای تماشــاگران 
هشــداری را به همراه دارد که به عنوان یکــی از انگیزه های 

انتخاب این موضوع محسوب می شود. 
همچنین تا جایی که امکان داشته از داستان خود افرادی که 

خودکشی کرده اند در دل نمایش استفاده کرده ایم. 
 الریان در راســتای شــیوه اجرایی نمایش خــود بیان کرد: 
 در واقع داســتان در اجرا با یک مهندسی پیچیده جلو می رود 

و یک آیینی بازی مردن به شمار می آید. 
این نمایش به گونه ای داســتان پردازی شــده که مخاطبان 
وارد ماجرا نمی شوند زیرا خود کشــی به نوبه خود یک اتفاق 

ناخوشایند است. 
این کارگردان با بیان اینکه این نمایش بعد از هشــت ســال 
روی صحنه می رود، مطرح کرد: نمایشــنامه این اثر سال 57 
نوشته شد و تمرین های گروه سال 87 شــروع شد، اما مجوز 
اجرا ندادند تا به امروز که 8 ســال از آن سال می گذرد. اما در 
 کشورهای دیگر روی صحنه رفته و برای آنها هم یک موضوع 
تعجب برانگیزی بوده اســت. وی عنوان کرد: اگر تالش های 
 پدرم نبــود هیچ وقــت این نمایشــنامه شــکل نمی گرفت 
تا بخواهد ســرانجام بعد از هشت ســال روی صحنه برود، اما 
 متاســفانه در بین ما نیســت که نظاره گر باشــد ولی کتاب 
و اجرای این نمایش را بــه او تقدیم می کنم. گفتنی اســت؛ 
نمایش » پرسه های موازی « از 19 شــهریور الی 13 مهر ماه 

ساعت20:30 در تاالر مولوی روی  صحنه  می رود.

 اولین تیزر طراحی شــده برای فیلم ســینمایی » هیهات « 
با صدای حامد بهداد رونمایی شد.

اولین تیــزر فیلم ســینمایی » هیهات « بــه تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی توسط حمید نجفی راد رونمایی شد. 

طبق آخریــن برنامه ریزی ها، این اثــر بعد از پایــان اکران 
 فیلم ناردون در ســینماهای تهران و شهرســتان روی پرده 

می رود. 
 » هیهــات « بــا نــام بیــن المللــی Never اولیــن فیلم 
چهار اپیزودی ســینمای ایران به نویســندگی و کارگردانی 
 هــادی نائیجــی، دانــش اقباشــاوی، روح الــه حجــازی 
و هادی مقدم دوســت با مفاهیم عاشــورایی و شهدای حرم 
ساخته شده است. حامد بهداد، حمید فرخ نژاد،  مینا ساداتی، 
بابک حمیدیان، آال نجم، بهاران بنی احمدی، خســرو شهراز 

و... در این پروژه اپیزودیک ایفای نقش کردند. 
فیلم محرم 95 ســینمای ایران که محصول سازمان هنری 
رسانه ای اوج است همزمان با اکران در جشنواره مقاومت نیز 

به رقابت با دیگر آثار این جشنواره می پردازد.
عوامل فیلم ســینمایی » هیهات « عبارتنــد از عوامل تولید 
 ایــن فیلم عبارتنــد از؛ مدیــر فیلمبرداری: امیر موســوی، 
 مدیــر صدابــرداری: شــهرام متولی باشــی، مدیــر تولید: 
فرشــید رئوفی، مدیــر برنامه ریزی: ســعید بیــات، طراح 
چهره پــردازی: مهــرداد میرکیانی، طراح صحنــه و لباس: 
عباس بلوندی، دســتیار تهیه کننده: سید سجاد طباطبایی، 
تدوینگــر: خشــایار موحدیان و ســودابه ســعیدنیا، مدیر 
صداگذاری: امین شریفی و بابک شــکیبا، آهنگساز مسعود 
سخاوت دوست، مدیر تدارکات: سعید نظری، جلوه های ویژه 
بصری و ناظر پس از تولید: وحید قطبی زاده، عکاس: حســن 
هندی، مشاور رسانه ای: فائزه آقابابائی و مجری طرح: موسسه 

فرهنگی وصف صبا، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج.

روايت داستانی واقعی
 در تاالر مولوی

رونمايی از اولین تیزر » هیهات «
با صدای حامد بهداد 

يادداشت

نمایشگاهی از آثار طراحی نسرین پناهی در نقش خانه برگزار می شود.
 آثارارایه شده در این نمایشگاه، توسط نسرین پناهی خلق شده است.

موضوع ایــن نمایشــگاه طراحی چهــره و فیگوراتیو اســت و آثار آن 
 حالت اکسپرســیون دارند. این نمایشگاه دومین نمایشــگاه انفرادی 
 نسرین پناهی است که اکثرا بر روی کاغذ کاهی با سایزA3 و برخی نیز 
بر روی کاغذهای70×100 طراحی شــده اند. این نمایشــگاه شــامل 
بیش از50 اثر طراحی است که بعد از ســال 92 خلق شده اند. نسرین 
پناهی متولد1360 و دارای مدرک فیزیک کاربردی اســت. وی یکی از 
هنرمندان نقاش و طراح و یکی از مدرســین واحد آموزش حوزه هنری 
از سال 91 به بعد است که طراحی و نقاشــی را به صورت حرفه ای زیر 
نظر علی قطبی آموزش دیده اســت. عالقه مندان می توانند 18 تا 24 
 شــهریورماه صبح ها ســاعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها ساعت 16 تا20 
 از این نمایشــگاه واقع در خیابان آمــادگاه، رو به روی هتل عباســی، 

گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان بازدید کنند.

 جلسه کرســی تالوت با هدف گرامیداشت شــهدای قرآنی فاجعه منا 
 در روز عید ســعید قربــان در اصفهــان برگزار می شــود. یک ســال 
از حادثه تلخ و دلخراش منا در مناسک حج 94 می گذرد ولی هنوز غم از 

دست دادن بزرگان کشورمان از دل های مردم پاک نشده است. 
 در این بین از دســت دادن بزرگان قرآنی و فرهنگی کشور نیز حادثه ای

تلخ تر اســت. در جهت گرامیداشــت شــهدای قرآنی منــا و به همت 
 جمعی از خادمان قرآنی شــهر اصفهان، اولین کرســی تالوت همزمان 
با ایام فاجعه منا در روز عید ســعید قربان برگزار می شود. در این جلسه 
اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی کشــور و استان همچون استاد حاج 
حســین وفایی، حمیدرضا مقدسی، امیر حســین صالحی و همچنین 
 حاج مهــدی علی بابایی شــهید زنده حادثــه منا که با جرعــه ای آب 
از جمــع قرآنی کاروان مکه ســالم به وطن بازگشــت به تــالوت قرآن 
 خواهنــد پرداخت و یکــی از گروه های تواشــیح ملی نیز در بخشــی 
 از برنامه به مناســبت عیــد قربان به اجــرا می پردازنــد. عالقه مندان 
به شرکت در جلسه گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا می توانند روز 
دوشنبه 22 شهریورماه از ساعت 21 در محل دارالسیاده حضرت زهرای 
مرضیه ) س ( واقع در خیابان خواجــو، خیابان عافیت ، کوی قیام حضور 

پیدا کنند.

 پویان عطایی گفــت: تئاتر » زندگی در ســال صفــر « از نمایش های 
 راه پیــدا کرده بــه یازدهمین جشــنواره سراســری تئاتــر رضوی،

در حوزه هنری اصفهان به صحنه رفته است.
پویان عطایی، کارگردان این تئاتر؛ با اشــاره به اینکه نمایش » زندگی 
در سال صفر « تنها نماینده اصفهان در جشنواره سراسری تئاتر رضوی 
بوده است، اظهار داشــت: این نمایش روایت آدم هایی است که در سال 

صفر زندگی می کنند؛ سالی که همه اخالقیات از میان رفته است.
 وی افزود: سرنوشــت ایــن آدم ها به شــکل ناخودآگاه و ناخواســته 
 در برهه ای از زندگــی و از قبل به یکدیگر گره خورده اســت، این افراد 

در ادامه داستان یا به دست خود یا نیروی باالتری نجات پیدا می کنند.
 کارگــردان » زندگی در ســال صفر « با بیــان اینکه ایــن تئاتر از 15 
تا 24 شهریورماه در سالن حوزه هنری ابتدای خیابان  آمادگاه از ساعت 
هشت به صحنه می رود، ابرازداشــت:  زمان اجرای این نمایش در روز 

دوشنبه ساعت 21 و در روز سه شنبه از ساعت18:30 خواهد بود.
 وی در ارتباط بــا بازیگران این نمایش اظهار داشــت: مریم دشــتی، 
 رحیــم ملکی، ســعید رضایی، ســعید مصلحــی، آرزو رضــا کرمی، 
علی محمودی، مهدی خلیلیان و میثم کلباســی در » زندگی در سال 
صفر « به ایفای نقش پرداخته اند و نویســندگی ایــن نمایش برعهده 

محمدرضا قاسمی بوده است. 
عطایی با اشاره به اینکه نویسنده این نمایش جنوبی است، بیان داشت: 
این نمایش برای نخستین بار در جشــنواره رضوی اجرا شد، اما با توجه 
به اینکه رســالت ما اجرای کار برای عموم است، تصمیم گرفتیم پس از 

جشنواره نیز این تئاتر را به صحنه تاالر سوره حوزه هنری ببریم.

نخســتین گام برای خرید و حفظ خانه » هوشــنگ ابتهاج « با تالش 
جمعی و تشکیل یک تشکل مردم نهاد در رشت برداشته شد.

 عضو شورای اسالمی شهر رشــت که چندی پیش موضوع خرید خانه 
اســتاد هوشــنگ ابتهاج را در این شــورا برای اولین بار مطرح کرده 
 بــود، درباره روند خریــداری و حفظ ایــن بنا گفت: بــا گردهم آمدن 
چند فرهیخته و اســتقبال اســتاد ابتهاج از تشــکیل چنین جمعی، 

نخستین گام ها برای خرید و حفظ خانه استاد برداشته شده است.
رضا رســولی با بیان اینکه نهادی با عنوان » خانه شــعر سایه « به ثبت 
رســیده اســت، افزود: تالش این جمع با حضور نمایندگانی از ســوی 
 استاد ابتهاج، خرید و حفظ خانه اســتاد در رشت و تبدیل آن به فضای 
موزه ای دربــاره آثار و متعلقات وی اســت. وی تصریــح کرد: مطمئنا 
نهادهای مردمی با تکیه به ســرمایه های اجتماعی قــادر خواهند بود 
که در حوزه های مختلف تاثیرات بسزایی داشــته باشند بنابراین این 
نهاد نیز با هدایت اســتاد ابتهاج که برای همه شــهروندان رشتی مایه 
افتخار است، به اهداف بلندی دســت پیدا می کند. رسولی تاکید کرد: 
شــهر رشــت در حوزه ادبیات معاصر افراد مطرحی را به کشور معرفی 
 کرده است و حفظ میراث آن ها و آثاری که از خود بر جای می گذارند، 

کم ترین کاری است که می توان برای این بزرگان انجام داد.
تا 24 شهريورماه برپاست؛

نمايشگاه طراحی در نقش خانه

همزمان با عید سعید قربان در اصفهان برگزار می شود؛

گرامیداشت شهدای قرآنی فاجعه منا 

 تئاتر » زندگی در سال صفر « 
در حوزه هنری به صحنه رفت

منزل » هوشنگ ابتهاج « 
موزه می شود

ادبیات

کتاب زندگی نامــه داســتانی حضــرت آدم ) ع ( برای گــروه کودک 
 و نوجوان بــه زودی وارد بــازار می شــود. جعفر ابراهیمی نویســنده؛  
 در خصــوص آخریــن فعالیــت خــود، گفت: نــــگارش کتــــاب 
 زندگی نامه حضرت آدم ) ع ( را به اتمام رسانده ام. این کتاب از انتشارات 

علمی فرهنگی در دست چاپ است و به زودی منتشر می شود. 
وی  افزود: رمان دیگری نیــز برای نوجوانان نگارش کــرده ام که علمی 
تخیلی و در عین حال طنزآمیز است و در شرف چاپ است. نام این رمان 
نویسنده و جادوگر اســت. الزم به ذکر است؛ بازنویسی قصه های شیرین 
مثنوی در ســه جلد، پروین ) زندگینامه پروین اعتصامی (، زندگینامه 
 حضرت علــی ) ع (، حکایت اردیبهشــت ) زندگینامــه حضرت فاطمه  
 ) س ( ( از جمله کتاب هایی اســت که از این نویســنده بــرای نوجوانان 

به چاپ رسیده است.

 زندگی نامه حضرت آدم ) ع ( 
منتشر می شود

چهره ها

وی، روحانی  زاده است و ســبک زندگی  و مرامش نشان می دهد، 
 آموزه های دینی را به درســتی آموخته و درگیر افــراط و تفریط 
نشده است. شــاید همین اعتدال و میانه روی است که باعث شده 

اقبال واحدی سال ها به عنوان مجری در تلویزیون فعالیت کند.
 او به شهرهای مختلف ایران می رود و در کنار مردم از اتفاقات آنجا 
گزارش تهیه می کند. با این مجری قدیمی همراه شدیم تا از سبک 

زندگی  اش برای مان بگوید.
متولد سنقر، شــهری محروم در استان کرمانشاه 

هستید، اقبال واحدی چگونه از اين شهر 
آمد و تبديل به يکی از قديمی ترين 

مجريان تلويزيون شد؟
پدرم روحانی و یکی از مبارزین رژیم 

شــاه بود. عموهایم عبدالحمید و 
محمد واحدی هم درگیر مسائل 
سیاسی بودند. هر ســـه برادر 
بعد از دســتگیری بــه تهران 
منتقل شدند، عموهایم را که از 
یاران شهید نواب صفوی بودند، 
اعدام کردند. پدرم بعد از آزادی 
از زندان در تهران ماندگار شد 
و ما هم وقتی من دو ســاله 

بودم، به تـهران آمدیم. 
نارمک  مسـجد 

که ساخته 
شـــد 
پدرم 

امام جماعت این مسجد شد و ما  در این منطقه ماندگار شدیم.
خانواده ای با پشتوانه محکمی داريد. خانواده چه تاثیری در 
انتخاب آدم ها دارد و چقدر می تواند مسیر زندگی افراد را 

شکل دهد؟
اگر بچه ای در هندوستان متولد شود، با فلفل و غذای تند مشکلی 
ندارد چون به این نوع غذا عادت کرده اســت. این موضوع نشــان 

می دهد تربیت اولیه از سر سفره پدر و مادر شروع می شود. 
اگر بچه ای در خانواده ای عالم متولد شــود و از همان اول 
در گوشــه خانه، کتابخانه ببیند حتما با علم، 
دین، کتاب و... آشنا شده و اینها وارد سبک 

زندگی اش می شود. 
 هر چنــد وقتــی بزرگ می شــود 
 و بــه جامعــه راه پیــدا می کند 
در معرض افراد پیرامونش قرار 
گرفته و از آنها متاثر می شود، 
 شــاید در چنین شــرایطی 
در انتخاب هایش تجدید نظر 
کند. اما نمی توان ایـن نکته را 
 نادیده گرفت که ســبک زندگی 
و نــوع تربیت خانــواده، اولین 

معلم هر انسانی است.

این نگرش به نوعی جبرگرایی هم هست، این که هر آدمی معموال 
به راهی می رود که خانواده اش برایش تعیین کرده اند.

این دست آدم  نیست که مثال در سوئیس متولد شود یا بورکینافاسو! 
خداوند مقدر می کند که هر آدمی در کدام کشور، شهر، خانواده و... 
به دنیا بیاید، اما این که هر فردی زندگــی اش را چگونه ادامه دهد، 
دست خودش اســت. اما جبرها می تواند برای فرد بازدارنده باشد و 

جلوی پیشرفت او را بگیرد.
برای رهایــی از این جبرهــا بهترین کار این اســت کــه زندگی 
 افراد موفــق دنیــا را مطالعه کنیم. نــود درصد آدم هــای موفق، 
در خانواده  های فقیر متولد شده اند، اما زندگی خود را تغییر داده اند. 
چارلی چاپلین زندگی خیلی ســختی را در کودکی سپری کرده. 

دکتر حسابی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده و...
آدم هايی که شــما را از بیرون نگاه می کنند، اقبال واحدی 
می بینند که خوشبخت است، مدام به سفر می رود، اوضاع 
 مالی خوبی دارد و... آيا آقای واحدی به ســادگی به همه 

اين ها رسیده است؟
از نظر مالی شرایط خیلی خوبی نداریم، زندگی مان کامال معمولی 
است. اما خدا را شکر اعتبار خوبی دارم آن هم به این دلیل که برای 
 دیده و مطرح شــدن به هر دری نزدم، فقط تــالش کردم صادقانه 
 و خوب کار کنم. وقتی از من می پرســند چه کار کردی که سال ها 
در رســانه دوام آوردی؟ این را صادقانه می گویم به جاهایی ســفر 
 کردیم کــه برای خیلی هــا رفتن بــه آنجاها خیلی ســخت بود. 
االن در چابهار و کنارک هســتیم. در گرمایی کــه دوربین را از کار 
می اندازد، اما ما به اینجا آمدیم تا درباره خیرین مدرسه ساز برنامه 
 بســازیم. هیچ کاری بدون سختی نیســت باید حوصله و تحمل 
داشته باشی. تا حاال کســی عصبانیت مرا ندیده است. با مشکالت 
کنار می آیم. البته نه این که بی رگ باشم اما از مردم و اطرافیانم طلب 
ندارم و سعی می کنم این احســاس را در خودم به وجود بیاورم که 
بدهکار آنها هستم. وقتی این روحیه را داشته باشی، کوتاه می آیی 
 و شــرایط راحت تر می شــود. این که شــما مجری رسانه هستید 
و خود را بدهکار مردم می دانید، نقطه قوت شماست، اما در خانواده 
 و اطرافیان، دوست داشــتن بی قید و شــرط و این که بدون توقع 
از دیگران فقط خوبی کنی، مهارت سختی است. دقیقا در خانواده 

ما عشق بی قید و شرط حاکم است. من ســال 61 ازدواج کردم. در 
همه این  سال ها ما کوچک ترین بی احترامی به هم نکرده ایم. نسبت 
به داشته ها و نداشــته ها همیشه شــاکر بوده و هستیم. مشکالت 
زیادی را پشت سرگذاشته ایم و االن هم مشــکالت زیادی داریم، 
اما یاد گرفته ایم آنها را بروز ندهیم. تــالش می کنیم بدون در نظر 

گرفتن مالحظات و منافع شخصی به هم و به دیگران کمک کنیم.
اين روش زندگی بعد از مدتی فرسايشی نمی شود؟ اين که 
تو مدام به ديگــران خوبی کنی، اما در قبــال آن چیزی 

دريافت نکنی؟
این بســتگی به روحیه و ذات آدم ها دارد. مرحــوم پدرم نیز روش 
زندگی اش همین گونه بود. به همین دلیل این سبک زندگی برایم 
سخت نیست، اما اگر کسی خودش بخواهد این روش را یاد بگیرد 
و ادامه دهد حتما اوایل برایش خیلی سخت خواهد بود. مدام باید 

مراقب باشد که از مسیر انتخابی اش خارج نشود.
خانه ای خاص داريد که خیلی ها درباره آن صحبت می کنند، 
 معماری سنتی اين خانه و عالقه شــما به اين نوع معماری 

از کجا نشأت می گیرد؟
ما با فرهنگ کشور خودمان کامال آشنا هستیم و می دانیم با روحیه 
ما ســنخیت دارد. رنگ هایی که در قالی و کاشی های ایرانی وجود 
 دارد، برای ما لذت بخش اســت. کشــور ما بیابان و کویر زیاد دارد 
 به همین دلیــل رنگ خاک را دوســت داریم. همــه اینها در ذات 

همه ما وجود دارد و نسل به نسل منتقل می شود. 
به همین دلیل اســت وقتی وارد مســجد های اصفهان می شویم، 

دوست نداریم از آنجا بیرون بیاییم.
اگر اين سبک زندگی و دوست داشتن رنگ  و معماری زيبا 
در ذات ما هست پس چرا شــهرهای ما روز به روز زشت تر 

می شود؟
چون خودمان نیستیم! جوری زندگی می کنیم که دیگران خوش 
شان بیاید. به جای توجه به معماری خودمان به معماری اروپایی ها 
 نگاه می کنیم و تقلیدی ناشــیانه از آن را اجرا می کنیم. آســایش 
خوب است، اما آرامش بهتر اســت. معماری اروپایی شاید آسایش 
بیشتری برای ما به ارمغان آورده باشد، اما هماهنگ با سبک زندگی 

ما نیست به همین دلیل در ما آرامش به وجود نمی آورد.

گپی خودمانی با اقبال واحدی؛

چشم و همچشمی آفت خانواده ها

اخبار

 اختتامیـــه بیســـت و هشـــتمین جشـــنواره تئاتــر 
 اســتان اصفهــان پــس از 3 روز هنرنمایــی بازیگــران 
 و داوری آثار، با حضور مســئوالن، پیشکسوتان، بازیگران 
و کارگردانان تئاتر در مجموعه استاد فرشچیان برگزار شد.

 مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان 
در این مراسم با اشاره به دلیل یادکردن و نامیدن اصفهان 
به عنوان پایتخــت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی اظهار 
داشــت: امروز از اصفهان با نام پایتخــت فرهنگ و تمدن 
 ایران اســالمی یــاد می کنیم و بایــد گفت ایــن تمدن 
و فرهنگ به واســطه حضور هنرمنــدان در بخش بزرگی 

شکل گرفته است.
تئاتر دغدغه مردم را به نمايش بگذارد  

 حجت االســالم حبیب رضــا ارزانــی دربــاره قول های 
 داده شــده در جشــنواره گذشــته افــزود: قول هایی که 

در دســت ما بوده به طور کامل تحقق پیدا کرده و آنهایی 
 که خارج از دســت ما بــوده تحقــق پیدا نکرده اســت، 
در 3 ماه نخســت ســال 94 و 95، اجراهای تئاتر دو برابر 
بوده و تحولی در تئاتر رخ داده که ســبب دو برابر شــدن 
اســتقبال و ظرفیت شده است. وی با اشــاره به مشکالت 
تئاتر خاطرنشان کرد: دو مشکل در بحث تئاتر وجود دارد، 
مشکل نخست بحث بلیت است، این سوال مطرح است که 
آیا قیمت باالی بلیت ســبب عدم اســتقبال مردم از تئاتر 
شده است یا خیر. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان ادامه داد: مشکل دوم بحث فرهنگی است، ممکن 
است فردی پول زیادی نداشته باشد ولی از آنجایی که هنر 
با فرهنگش آمیخته شده، از آن استقبال می کند، در واقع 
اگر تئاتر به گونه ای باشــد که دغدغه مــردم را به نمایش 

بگذارد، طبیعی است که استقبال از آن نیز بیشتر است.

شــرايط عرضه تئاتر و محصوالت هنرمندان   
فراهم شود

مدیــرکل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
 اســالمی در این مراســم اظهار داشــت: در یــک جامعه 
رو به توســعه و توســعه پیدا کرده، هنر از ضروریات است 
و بایــد توجه به هنر بیشــتر باشــد، به همیــن دلیل نیز 
سال ها دانشگاه ها و آموزشــگاه های هنری در تمام مقاطع 
ایجاد شــد و خوشــبختانه در نظام جمهوری اســالمی 
 امروزه فارغ التحصیالن بســیاری در حوزه های هنرهای 

مختلف داریم.
 مهدی شــفیعی افــزود: همین که حــدود 2 هــزار نفر 
فــارغ التحصیــل در رشــته های مختلــف و در مقاطع 
 گوناگون در حوزه تئاتر داریم، نشــان می دهــد که تئاتر 
از ضرورت های ماســت و قوانین باال دستی ما نیز همین را 
می گوید، پس هیچ تردیدی نیست که تئاتر برای جامعه ما 

ضرورت دارد.
 وی اضافــه کــرد: بنابرایــن باید شــرایط عرضــه تئاتر 
و محصوالت هنرمندان ما فراهــم و بعد از فارغ التحصیلی 
نیز شــرایط کار و فعالیت فراهم باشــد، ولی متاســفانه 
نتوانســته ایم در 3 دهــه اخیــر متناســب بــا خروجی 
 دانشــگاه ها، زیربنــا ایجــاد کنیــم و اکنون بــا کمبود

 ســخت افزارهای حوزه هنــر به ویژه حــوزه تئاتر مواجه 
 هســتیم. مدیــرکل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با بیان راهکاری برای تسکین این کمبود 
اظهار داشــت: شــاید یکی از راهکارها فعال سازی بخش 
خصوصی اســت و همانند همه دنیا که هنر توسط بخش 

خصوصی انجام و توســط موسســه ها و کمپانی ها تولید 
وعرضه می شود، ما هم باید به آن سمت برویم.

وی دربــاره وظیفــه مدیــران، سیاســتمداران و دولت 
خاطرنشــان کرد: قطعا وظیفه مدیران، سیاســتمداران 
و دولت ایجاد فضا برای اجرای تئاتر اســت و البته جامعه 
هنری نیز باید در تولید آثار خود نیازهای فرهنگی جامعه 
را مدنظر داشته باشــد که بتواند اعتماد جامعه را به خود 
جلب کرده و ضرروت هایی که درباره اش مدعی هســتیم، 

به اثبات برساند.
شفیعی در آخرین بخش صحبت های خود از تصویب روز 
ملی تئاتر در تقویم و درج آن از ســال آینده در تقویم  ملی 
کشور خبر داد و  خواستار جدی گرفتن ظرفیت نوروز شد.

اعالم آرا جوايز بیســت و هشتمین جشنواره   
تئاتر اصفهان به شرح زير است:

 لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی در بخــش » بازیگری « 
رده سنی نوجوان به ساالر شــاب برای بازی در » اسم من 
 مژگانه، اینجا خونه منه « و هانیــه پورآذری برای بازی در 

» جیره بندی پرخروس برای سوگواری « اختصاص یافت.
در بخــش » بازیگری مرد « با توجه به عــدم انتخاب مقام 
 اول، در مقــام دوم لوح تقدیــر و جایزه نقدی مشــترک 
به هومن حیدری برای بازی در » بدخوابی « و امین پناهی 
برای بازی در» پنهان خانه پنج در « و در مقام ســوم لوح 
تقدیر وجایزه نقدی مشترک به بهداد مشایخی برای بازی 
در » آنکــه کلوخ زبر ســر می زند ســنگ می خواندش «،  
حسین نصراصفهانی برای بازی در» پنهان خانه پنج در « 

و ایمان نظیفی برای بازی در » ناتمام « اهدا شد.
در بخش » بازیگری زن « در مقــام اول لوح تقدیر وجایزه 
نقدی برای بازی در » اســم من مژگانه، اینجا خونه منه «، 
در مقام دوم لــوح تقدیر وجایزه نقدی مشــترک به مریم 
 معالیی، مائــده موســوی و زهرا رســتمی بــرای بازی 
 در » پنهان خانــه پنج در «و در مقام ســوم لــوح تقدیر 
و جایزه نقدی مشــترک به ناهید یــادگاری برای بازی در 
»جیره بندی پرخروس برای سوگواری«، معصومه ماندنی 
 و الهام رضایی برای بــازی در نمایش » ناتمام « اختصاص 

پیدا کرد. 
در قســمت » کارگردانــی « در مقــام اول، تندیــس 
جشــنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به هادی عســگری 
برای » اســم مــن مژگانه، اینجــا خونه منــه «، در مقام 
 دوم لــوح تقدیر وجایزه نقــدی به احســان جانمی برای 
» پنهان خانه پنج در « و در مقام ســوم لوح تقدیر و جایزه 
نقدی مشترک به مهدی ســه دهی برای » آنکه کلوخ زبر 
 ســر می زند ســنگ می خواندش « و پیمان کریمی برای 

» ناتمام « تعلق گرفت. 
در پایان دو نمایش معرفی شده به حوزه هنرهای نمایشی 

برای مراحل بعد به عبارت زیر است:
- » اسم من مژگانه، اینجا خونه منه « به کارگردانی هادی 

عسگری.
- » پنهان خانه پنج در « به کارگردانی احسان جانمی.

گزارشی از اختتامیه جشنواره تئاتر اصفهان؛ 

تئاتر دغدغه مردم را به نمایش بگذارد
   تولید آثار هنری براساس نیازهای فرهنگی جامعه

 تولید آثار فرهنگی براســاس نیازهای فرهنگی جامعه، تــالش برای فراهم کردن شــرايط عرضه تئاتر 
 و محصوالت هنرمندان و تولید آثاری متناســب با دغدغه مردم از جمله مهم ترين مســائل مطرح شده 

در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استان اصفهان بود.
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با مسئوالنيادداشت

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
تهیه چارچوب آماری مناســب در زمینه خانوار و مسکن برای اجرای 
طرح های آماری یکی از اهداف اصلی سرشــماری اســت کــه از این 

اطالعات برای برنامه ریزی درازمدت توسعه کشور استفاده می شود.
حبیب ا... وفایی، اظهار کرد: سرشــماری کامل ترین و موثرترین شیوه 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای برنامه ریزی کشــور اســت که در 
آن خصوصیاتی مانند ســن، جنس، دین، تابعیت، وضع سواد، مدرک 
تحصیلی، وضع مهاجرت، وضع فعالیت، وضع زناشویی و فرزند آوری و 
اطالعاتی دیگر در مورد واحد مسکونی و مساحت زیربنای آن پرسیده 
می شود. رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری 
افزود: تهیه چارچوب آماری مناســب در زمینه خانوار و مســکن برای 
اجرای طرح های آماری یکی از اهداف اصلی سرشماری است که از این 
اطالعات برای برنامه ریزی درازمدت توســعه و عمران کشور، استفاده 

می شود.
وی بیان کرد: به منظور کاهش هزینه اجرای سرشــماری امسال برای 
نخستین بار سرشماری عمومی نفوس و مســکن در کشور به دو شیوه  
مدرن و الکترونیکی بدون اســتفاده از کاغذ اجرا می شود. از همین رو 
امکان مشــارکت مردم در سرشــماری از طریق اینترنت و جمع آوری 

اطالعات با تبلت فراهم شده است.
 این مســئول بیــان کــرد: در صورتی کــه افــراد از طریــق اینترنت 
پرسش نامه های سرشــماری را تکمیل و ارســال کنند دیگر نیازی به 

مصاحبه  مأمور آمارگیر با خانوار نخواهد بود.
وفایی با بیان اینکه سرشــماری به صورت اینترنتی از سوم مهرماه آغاز 
می شود، خاطرنشان کرد: سرشماری اینترنتی تا 24 مهرماه با مراجعه 
سرپرست یا یکی از اعضای خانوار به سامانه  اینترنتی سرشماری نفوس 
و مسکن سال 95 به آدرس www.sarshomari95.ir و تکمیل فرم 

خانوار اجرا می شود.
وی یادآور شــد: خانوارها برای ویرایش اطالعات خود می توانند از 22 
تا 24 مهرماه به سامانه  سرشــماری مراجعه و اطالعات خود را ویرایش 
کنند. رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی چهارمحال و بختیاری 
ادامــه داد: مرحله دوم کــه مصاحبه  حضــوری و مراجعه مســتقیم 
مأموران سرشماری به مکان های ســکونت خانوارهاست از 25 مهرماه 
تا 25 آبان ماه اجرا می شــود. این مســئول تاکید کرد: افــرادی که از 
طریق اینترنتی فرم خانوار خود را تکمیل کرده اند مجددا توسط مأمور 
سرشماری نمی شوند بلکه مأمور سرشماری تنها کد آماری که از طریق 
سیســتم کامپیوتری یا پیامک به آنها داده شده اســت را دریافت و در 
تبلت خود وارد می نماید. وفایی خاطرنشــان کرد: به منظور ثبت دقیق 
اطالعات هویتی اعضای خانوار الزم اســت مدارکــی مانند قبض تلفن 
ثابت یا همراه که کد پستی صحیح منزل مسکونی خانوار روی آن درج 
شده اســت، کارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی، شماره ملی و 

تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن ثبت شده است آماده باشد.
وی تصریح کرد: خانوارهایی که در زمان مراجعه مأمور سرشــماری در 
محل زندگی خود حضــور ندارند یک کد 12 رقمــی تحت عنوان کد 
غایب دریافت می کنند که می توانند از 25 مهرماه تا پایان سرشــماری 
به ســامانه اینترنتی سرشــماری مراجعه و با وارد نمــودن کد غایب و 
شماره ملی سرپرست خانوار فرم سرشماری را برای اعضای خانوار خود 

تکمیل کنند.

ريیس سازمان مديريت چهارمحال و بختیاری:

اطالعات آماری برای برنامه ريزی 
درازمدت توسعه، استفاده می شود

مدیرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری گفت: 
نمایشگاه عروسک های محلی مهرماه در محل کانون پرورش 
فکری اســتان برپا می شــود. فرزاد رحیمی اظهار داشت: 
 در طرح احیای فرهنگ بومی، نمایشــگاه عروســک های 
بومی،محلی منطقه لــردگان، در مرکز کانــون برپا خواهد 
شــد. وی با اشــاره به ضرورت احیای آداب و رسوم محلی 
 و نمادهــای فرهنگــی مناطق مختلــف اســتان از جمله

 اســباب بازی ها و بازی های بومی افزود: حفــظ ارزش ها و 
سنت های بومی و محلی و استفاده از عروسک های متناسب 
با فرهنگ ملــی و محلــی در بازی های کودکانــه از جمله 
اهداف برپایی این نمایشگاه اســت. مدیرکل کانون پرورش 
فکری چهارمحــال و بختیاری بیان کــرد: فرهنگ و تمدن 
به مفهوم قوم نگاری تاثیرات زیادی بر ســاخت عروسک ها 
به ویژه عروسک های دست ساز ســنتی داشته که »لیلی« 
یکی از عروسک های دست ساز ســنتی تحت تاثیر فرهنگ 
قوم لر است. رحیمی با اشــاره به ویژگی های عروسک لیلی 
گفت: عروســک لیلی عالوه  بر نقش تربیتــی و آیینی برای 
کودکان و نوجوانان تداعی گر یک سنت خلق شده با تصورات 
ذهنی و احساســات کودکانه برآمده از یک ســنت چندین 
هزار ســاله از طریق این آدمک های چوبی نمادین که نسل 
به نسل منتقل شــده، می باشــد. وی تصریح کرد: ضرورت 
بازنگری و بررســی این عروسک های دست ســاز نمادین با 
توجه به تهاجم فرهنگــی در جوامع متمدن امروز از الزامات 
فرهنگی مناطق مختلف است. مدیرکل کانون پرورش فکری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه 
گفت: تاثیر فرهنگ قوم لر بر نحوه پیدایش عروســک های 
محلی، شناســایی مکان های بازی کودکان عشایر قوم لر با 
عروسک های محلی، آشنایی کودکان امروز با آداب و سنن 
گذشتگان و نحوه بازی کودکان با عروسک ها از دیگر اهداف 

اجرای برپایی این نمایشگاه است.

مديرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری:

نمايشگاه عروسک های محلی 
برپا می شود

خبر

غالمعباس غالمزاده اظهارداشــت: به دنبال وصول اخبار 
و اطالعاتی مبنی بــر فعالیت مجرمانه و ســازمان یافته 
تعدادی از اوباش جهت ایجاد ناامنی و شــرارت هدفمند 
در سطح شهرکرد و برخی از شهرســتان های موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی 

استان قرار گرفت.
وی افزود: با سلســله اقدامات ویژه اطالعاتی شــامل یک 
هفته تعقیب و مراقبت، اجرای عملیــات نفوذ و تغییر در 
تاکتیک چتر اطالعاتی از حالت عرضــی به عمودی، باند 
8 نفره اوباش به ســرکردگی »م. ظ« مورد شناسایی قرار 
گرفت و با جمع آوری مســتندات محکمه پسند پیرامون 
شــرارت و اقدامات مجرمانــه آنها پــس از هماهنگی با 
مقام قضایی در 4 عملیات جداگانــه و همزمان این افراد 

دستگیر و مورد ضربه اطالعاتی و عملیاتی قرار گرفتند.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
اعضای این باند مرتکب جرائمی چون اخاذی، زورگیری، 
تظاهر مستانه، ضرب و جرح، نزاع فردی و جمعی، عربده 
کشــی، مزاحمت برای نوامیس و ارتکاب جرائم اخالقی و 
تجاوز به عنــف، آدم ربایی و اقدام مســلحانه علیه افراد و 
اشخاص شده بودند و در بازرسی از مخفیگاه آنان 2 قبضه 
اسلحه شــکاری و مقادیر قابل توجهی سالح سرد شامل 
قمه، افشانه دفاع شخصی، شوکر و تعدادی خودرو کشف 

شد.غالمزاده با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی 
خاطرنشان کرد: با دســتگیری و تحویل سرکرده اوباش 
به زندان عمال توان ســازماندهی و ارتکاب جرائم باندی تا 
مدت ها از آنها ســلب گردید و ضربه به این باند تاثیر قابل 
توجهی در تامین امنیت و آســایش عمومی شــهروندان 

داشته است.
وی با اشاره به دستگیری ســارقان خودرو گفت: با اجرای 
طرح »مهار« ســارقان خودرو در کمتر از یک ساعت پس 

از ارتکاب جرم و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحــال و بختیاری تصریح 
کرد: به دنبال اعالم مرکــز فوریت های پلیس 110 مبنی 
بر سرقت 2 دســتگاه خودروی پراید در سطح شهرستان  
بن، بالفاصله اجــرای طرح مهار در دســتور کار مأموران 

انتظامی شهرستان قرار گرفت.
غالمــزاده ادامــه داد: با هوشــیاری مأمــوران انتظامی 
 و با اجرای طرح مهار و برپایی ایســت بازرســی در محور 
»بن- بارده« خودروهای مســروقه در مســیر حرکت به 
سمت »بارده« شناســایی و ســارقان در کمترین زمان 
ممکن پس از ارتکاب جرم، دســتگیر و خودروی مسروقه 

از آنها کشف شد.
وی با بیان اینکه این ســرقت بر اثر بی احتیاطی مالکین 
خودروها هنگام خرید و رها کردن خــودرو به طوری که 

ســوئیچ در داخل آن بوده روی داده به شهروندان توصیه 
کرد به هشــدارهای انتظامی پیشــگیری از سرقت توجه 

ویژه داشته و آن را کاربردی سازند.
وی افزود: در یک عملیات دیگر مأمــوران اداره مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان بن پس از هماهنگی با مسئوالن 
قضایی شهرستان موفق شــدند با انجام اقدامات پلیسی 
یکی از ســوداگران مواد مخدر را که در سطح شهر بن در 
عرصه تهیه و توزیع مواد مخدر فعال بود را شناسایی و در 

یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
مأموران در بازرسی از مخفیگاه وی، 700 گرم مواد مخدر 
از نوع تریاک،5 حلقــه وافور و 5 میلیــون ریال وجه نقد 
حاصل فروش مواد مخدر را کشــف و متهم را دســتگیر 

کردند.
غالمــزاده از دســتگیری ســارق داخل خــودرو با 26 
فقره ســرقت خبر داد و خاطرنشــان کــرد: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت داخل خودرو در سطح شهرستان 
 شهرکرد موضوع نیز در دســتور کار پلیس آگاهی استان 

قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی اســتان با انجام اقدامات 
پلیسی، سارق داخل خودرو را شناسایی و دستگیر کردند 
که متهم در تحقیقات پلیســی به 26 فقره سرقت داخل 
خودرو اعتراف و پس از تشــکیل پرونــده تحویل مرجع 

قضایی داده شد.
فرمانده نیــروی انتظامی چهارمحــال و بختیاری با بیان 
اینکه یک ســواری ســمند با 33فقره تخلف حادثه ساز 
توقیف شد، تصریح کرد: یک دســتگاه سواری سمند که 
11 میلیــون و 175 هزار ریال جریمه پرداخت نشــده و 
33 فقره تخلف حادثه ساز در پرونده آن ثبت شده بود در 

شهرکرد توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
غالمــزاده گفت: مأمــوران پلیس راهنمایــی و رانندگی 
شــهرکرد حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری یک 
 دستگاه سواری ســمند پرتخلف را شناســایی و متوقف

 کردند.
وی با بیان اینکه بیشــترین تخلفات ثبت شده  برای این 
خودرو سرعت و ســبقت غیرمجاز می باشــد، ادامه داد: 
برابر تبصره ماده 8 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی 
در صورتی که مبلــغ جریمه خودرویی بــه 10 میلیون 
ریال برسد پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالک 
خودرو اعالم و چنانچه ظرف مــدت یک ماه از تاریخ ابالغ  
مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند خودرو 

توقیف و از تردد آن جلوگیری می شود.

 با اجرای
 طرح »مهار« 

 سارقان خودرو 
در کمتر از يک 

 ساعت پس
  از ارتکاب

 جرم و در يک 
عملیات پلیسی 

دستگیر شدند

پیشنهاد سردبیر: 
باند اراذل و اوباش در شهرکرد منهدم شد

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی باند ســازمان 
يافته ۸ نفره اراذل و اوباش در سطح استان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

باند اراذل و اوباش در شهرکرد منهدم شد
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اخطار اجرایی
6/336 شماره: 78/95 به موجب رای شماره 301 تاریخ 95/3/29 حوزه 31 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شاپور مختاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت یکصد و 
ده میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام یک میلیون و هفتصد و هفتاد 
و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/28 
تا زمان اجرای حکم در حق خواهان علی دانشمند به نشانی اصفهان خ هاتف 
کوچه مشیر فروشــگاه 110 کوثر صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید.  م الف:17704 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 188 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

6/338 شــماره اجراییــه:9510420350900361 شــماره پرونــده: 
9409980350901193 شماره بایگانی شعبه:941333 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه و شــماره دادنامه غیابــی 9509970350900505 
محکوم علیه عباس حبیبی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ شــصت و نه میلیون و نهصد و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2911150 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل فق 
تعرفه قانونی در حق خواهان ابوالقاسم کریمی فرزند حجت اله به نشانی 
اصفهان خ مشیرالدوله فروشگاه بزرگ دانگ فنگ و کدپستی 8158833811  
با وکالت مهری نمازیان فرزند جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه 
حقوقی نویدبخشان عدالت و خســارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواســت 1394/11/15 در زمان 
اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 17731 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 

440 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

6/339 شــماره اجراییــه:9510420350100254 شــماره پرونــده: 
9209980350101271 شماره بایگانی شعبه:921327 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350102037 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970350102185 محکــوم علیهم 1- عباس ناظور ارزنانی 
فرزند غالم حسین به نشــانی پایگاه هوانیروز اصفهان 2- حسین رزاقی 

فرزند صورتعلی 3- جمشید پور محمد شلحه فرزند لطیف هر دو به نشانی 
مجهول المکان متضامنًا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد فی مابین 
به صورت روز شــمار 39/822 ریال از تاریــخ 92/10/18 لغایت وصول 
2- پرداخت مبلغ 1/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/070/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 3/060/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری 3- پرداخت نیم 
عشــر دولتی بابت حق االجرا در حق صندول دولت. ) رای صادره نسبت 
به محکوم علیه عباس ناظور ارزنانی حضوری و نســبت به مابقی غیابی 
می باشــد(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری 
 درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هــر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 17725 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 458 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/355  شــماره 95/13434 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک 9568 فرعی از پالک شــماره 31 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام فرهاد شفیع فرزند رضا خان 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 تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/7/14 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه 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 معتــرض 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 
انتشــار: 95/6/20 م الف: 18421 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

6/325 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابرآراء شــماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  
ساماندهی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره139560302011000547 مورخ 1395/06/15آقای  حامد 
دهاقین فرزند ناصر  بشماره شناسنامه 20صادره خوانساردارای کد ملی 
1229741143 در ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 200 متر مربع پالک 
شماره 951 فرعی از 5 اصلی واقع دربخش  چهار ثبت خوانسار خریداری 

از مالک رسمی رضا دهاقین
2-رأی شماره 139560302011000549 مورخ 1395/06/15 آقای ناصر 
قلی مخالفی فرزند نصراله بشماره شناسنامه 29صادره خوانسار دارای 
شماره ملی1229524983 در ششدانگ  یکقطعه باغ به مساحت 94/64متر 

مربع پالک شماره 1957  اصلی واقع دربخش یک ثبت خوانسار
-بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 20 /1395/06
تاریخ انتشارنوبت دوم 1395/07/04

م الف: 173 شیخ سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار 
مفاد آراء

5/450 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظــور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره2376-2375-95/5/26هیأت : آقــای ســیدعلی خاتمی 
بیدگلی فرزندآقا سید محمد  شماره شناســنامه 266و خانم مریم عنایتی 
نژاد  بیدگلی  فرزندعباس شماره شناســنامه93  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 142.5 مترمربع شــماره پالک 2945 فرعی مجزا از 
شماره ... فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت مشاعی
2- رأی شماره 2377-95/5/26 هیأت : آقایسید حسن جوادی فرزندجواد 
شماره شناســنامه23 و خانم زهرا صابری آرانی فرزندحسن آقا  شماره 
شناســنامه373  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 148.5 
مترمربع شماره پالک 48 فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پالک 285اصلی 
واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از ســید محمد 

مریخی دوم 
3- رأی شماره2159-95/5/14 هیأت : آقای حامد دهقانی یمین فرزندباقر  
شماره شناسنامه1250048222 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت95.1 
مترمربع شماره پالک55 فرعی مجزا از شماره2 فرعی از پالک252 اصلی 
واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسنعلی درزی 

وفاطمه عابدینی زواره
4- رأی شــماره2153-95/5/14 هیــأت : آقای محســن مبینــی بیدگلی  
فرزندمندعلــی شــماره شناســنامه 9328و خانــم زهــره الهــی راد 
فرزندابوالقاسم شماره شناســنامه 28)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مســاحت 88.61. مترمربع شــماره پالک 14 فرعی مجزا از شماره12 
وقسمتی از مشاعات  از پالک 604اصلی واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از شوکت کربالیی بیدگلی
5- رأی شــماره 2151-95/5/14 هیــأت : آقــای مهدی فرزیــن بیدگلی  
فرزندصفرعلــی  شــماره شناســنامه294 واحمدرضا فرزیــن بیدگلی 
فرزندصفرعلــی شــماره شناســنامه358  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت 447 مترمربع شــماره پالک5فرعــی مجزا از 
شماره1و2و3و4ومشــاعات 902اصلی و 1و2و3 فرعــی از 901 اصلی 
 واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حمزاله فرزین 

وغیره
6- رأی شــماره2121-95/5/13 هیــأت : آقای حســین دهقانیان آرانی  

فرزندعلینقــی  شــماره شناســنامه287 و خانم ســمیه ســقائی آرانی 
فرزنداحمد شماره شناســنامه 155 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت120.57 مترمربع شماره پالک 18فرعی مجزا از شماره16فرعی از 
پالک 1350 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از علی دهقانیان وغیره
7- رأی شــماره 2140-95/5/14 هیأت : آقای امیر حســین خوبی آرانی  
فرزندعبدالــه  شــماره شناســنامه1895  ، ششــدانگ  یکبــاب مغازه به 
مســاحت22.5 مترمربع شــماره پالک 8389 فرعی مجزا از شماره580 
فرعی از پالک 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
8-  رأی شــماره2143و2144-1395/5/14 هیــأت : آقــای محمد بصره 
آرانیفرزند حسن شماره شناسنامه2015 و خانمفاطمه خیرانی آرانی فرزند  
حیدر علی  شماره شناســنامه8656 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت196.5 مترمربع شماره پالک2781 فرعی مجزا از شماره35 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آبــاد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از  مالک عادی  
9- رأی شماره2145و2146-95/5/14هیأت : آقایجواد  سعد آبادی آرانی 
فرزند آقا گل  شماره شناسنامه396 وآقای مجید سعد آبادی فرزند جواد 
شماره شناســنامه 11163  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 137.5مترمربع شــماره پالک2780 فرعی  از پالک2638 اصلی 
واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی  
10- رأی شــماره2358-95/5/26 هیــأت : خانم  زینب فتــاح پور آرانی  
فرزند صفرعلــی شــماره شناســنامه 2971 ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مســاحت 172.5مترمربع شــماره پالک2784 فرعی مجزا از پالک2638 
 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی 

سعیدی
11- رأی شــماره2357-95/5/26 هیــأت : آقای حســین مبینــی آرانی  
فرزندحســن شــماره شناســنامه288  ، ششــدانگ  یکباب انبــاری به 
مساحت284.25 مترمربع شــماره پالک 2785 فرعی مجزا از پالک2638 
اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی 

اکرمیان
12- رأی شماره 2119-95/5/13هیأت : آقای مهدی امینی پور  فرزند سیف 
اله  شماره شناسنامه6190052258 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 
مترمربع شماره پالک1763 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 
اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

13- رأی شــماره 2141-95/5/14هیــأت : آقــای مهدی خــاری آرانی  
فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه214 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
102.3 مترمربع شــماره پالک1765 فرعی مجزا از شــماره235 فرعی از 
پالک2640 اصلی واقع در آران دشــت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
14- رأی شماره2359 هیأت : آقای محمدرضا انیسی آرانی فرزنداصغر 
شماره شناسنامه 1250079081، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت60.75 
مترمربع شماره پالک1766 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640 

اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
15- رأی شــماره 2148-95/5/14 هیأت : آقای سیدحســن فاطمی نسب 
فرزند سیدرضاشماره شناسنامه5141 و خانم کبری کدخدائی نوش آبادی 
فرزندتقی شماره شناســنامه 5425  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 311.65 مترمربع شماره پالک 3834 فرعی مجزا از شماره3003 
فرعی از پالک40 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی سید رضا آبدان
16- رأی شــماره2345-95/5/26 هیأت : آقایرو ح اله چاوشــیان نوش 
آبادی فرزندحسین  شــماره شناسنامه5822  ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت61.25 مترمربع شماره پالک851 فرعی مجزا از شماره 21فرعی 
از پالک41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حسین چاوشیان
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/6/4

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/6/20
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل 
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اخباريادداشت

اوایل ســال جاری میالدی بود که شــرکت Volvo از کامیون 
خودران جدیدی رونمایــی کرد و گفت ایــن کامیون می تواند 
»انقالبی در صنعــت معادن« به وجود آورد. این شــرکت اخیرا 
فاز آزمایش کامیون FMX خود را در معادن ســوئد آغاز نموده 
و ویدیویی را هم از ناوبری خودکار آن به انتشــار رسانده است. 
کامیون FMX ولوو، یکی از دستاوردهای پروژه تحقیقاتی اخیر 
شرکت مورد اشاره به شمار می رود که با هدف افزایش امنیت و 
کارآیی در اماکن پر تردد و خطرناک نظیر معادن و بنادر ساخته 
شده است؛ اماکنی که تحت شرایطی کنترل شده به سر می برند 
و حرکت اتومبیل ها و کامیون هــا در آن به صورت مداوم صورت 
 ،Boliden می گیرد. ولوو آزمایش های نخست خود را در معدن
 FMX .واقع در شهر کریستینبرگ ســوئد به انجام رسانده است
که به گفته ولوو اولین کامیون خودران جهان به شــمار می رود، 
می تواند مســافتی معادل 7 کیلومتر را در معادن پوشش دهد و 
تا عمق 1320 متری وارد زمین شــود. شــش سنسور مختلف، 
شامل جی پی اس، رادار و LiDAR در این کامیون قرار گرفته اند 
که سبب می شود دائما شرایط پیرامون خود را بسنجد. سیستم 
توسعه یافته برای FMX، نقشه ای از داخل معدن تهیه می کند و 
با استفاده از آن، مسیری برای حرکت کامیون به وجود می آورد. 
ضمنا هر بار ورود به معدن ســبب خواهد شــد تا سیستم مورد 
بحث نقشه خود را بهبود بخشد و مسیر حرکت و میزان مصرف 

سوخت کامیون را بهینه کند.

به نظر می رسد کاله کاســکت واقعیت مجازی، امروزه نهنگ سفید 
دنیای فناوری موتــور سیکلت هاســت. برخی از شــرکت ها ادعا 
می کنند کــه به عرضه چنیــن محصولی در بازار نزدیک شــده اند 
اما هیچ کس تا به حــال چنین کاری را انجام نداده اســت. در این 
میان به نظر می آید یک شــرکت به این هدف نزدیک شــده باشد. 
خوشــبختانه، کسانی هســتند که مشــغول کار روی این طرح ها 
هســتند. یکی از آنها اندرو آرتیشــو و شــرکت Livemap است. 
آرتیشو، دومین مدل آزمایشــی خود را تولید کرده و امیدوار است 
این مدل را بتواند در نمایشــگاه مصرف کنندگان وسایل الکتریکی 
الس وگاس در ماه ژانویه به نمایش بگذارد. هدف او این اســت که 
بتواند این کاله کاسکت مجهز به سیستم هدآپ دیسپلی )HUD( را 
شش ماه پس از نمایش عمومی، وارد بازار کند. به  نظر می رسد که او 
به خوبی در این مسیر قدم گذاشته است. البته همان طور که گفته 
شد، افراد دیگری هم وجود دارند که مشغول به همین کار هستند. 
پوسته بیرونی کاله کاســکت در کارخانه هایی ساخته خواهد شد 
که همین حاال نیز کاله کاســکت هایی با الیسنسن دات )DOT( را 
می سازند و اندرو و الیومپ تجهیزات صفحه نمایش هدآپ دیسپلی 
)HUD( را تامین می کنند. این کاله کاسکت دارای سیستم ناوبری 
است و صفحه نمایش نیز طوری طراحی شــده تا راننده به روشنی 
و وضوح بتوانــد بدون حواس پرتی اطالعــات را روی طلق کالهش 
ببیند. عــالوه بر ایــن، برنامه هایی برای نصــب دوربین روی کاله 
کاســکت نیز وجود دارد. این دوربین امکان ضبــط با کیفیت 4k و 
یا حتی Full HD را دارد و برای اســتفاده ازآن به عنوان هندزفری، 
دوربین امکان اتصال از طریق بلوتوث را نیز دارد. البته، هیچ کدام از 
این امکانات ارزان نخواهد بود. الیومپ قصد دارد این کاله کاسکت 
را به قیمت 2000 دالر به فروش برســاند و در صورت پیش خرید، 
کاربران می توانند از ۵00 دالر تخفیف هم بهره مند شوند. این مبلغ 
بسیار زیادی برای امکاناتی است که هر موتور سواری حاضر نیست 
برای تجربه رانندگی خود بپردازد. با این حال، برای مســافت های 
طوالنی و جاده های خاکی این کاله کاســکت می تواند یک وسیله 

ارزشمند به حساب بیاید.

اپل پنجشــنبه گذشــته در جریان کنفرانس خود، یک نسخه 
 Nike+ مخصوص از اپل واچ ســری 2 خــود را به نام نســخه
معرفی کــرد. این نســخه بزودی در دســترس کاربــران قرار 
 خواهد گرفت. این ساعت هوشــمند با تمرکز بر دونده ها ایجاد 
شده است و دارای بندی نئونی و مشکی و یک بدنه آلومینیومی 
است. این نسخه، دقیقا از همان ســخت افزاری بهره می برد که 
در سایر نسخه های اپل واچ ســری 2 دیده می شود اما احتماال 
ویژگی های نرم افزاری بیشــتری دارد که روی دویدن متمرکز 
هستند. دستیار دیجیتالی ســیری هم روی این ساعت به کاربر 
آن کمک می کند. می توان از سیری خواست که یک تمرین دو 
را برای شما شروع کند. این نســخه همچنین دارای آالرم هایی 
اســت که به شــما یادآوری می کنند به دویــدن بپردازید. این 
 Just Do it Sundays ساعت هوشمند، ویژگی جدیدی به نام
دارد که در روزهای یکشنبه از شما می خواهد بدوید. دارندگان 
این ساعت هوشمند، اعضای باشگاه دوی نایک پالس محسوب 
می شــوند و می توانند عالوه بر مربی، به ســایر دونــدگان نیز 
دسترسی داشته باشند. این ساعت هوشمند در ۴ رنگ مختلف 

عرضه خواهد شد.

ســونی در جریان رویداد نشست پلی استیشــن، رسما کنسول 
جدید خود را به نام پلی استیشــن ۴ پرو معرفی کرد؛ کنسولی 
که از ویژگی HDR  و اســتریم 4k بهره می برد. این کنســول 
در تاریخ 20 آبان با قیمت 3۹۹ دالر عرضه خواهد شــد و البته 
 Forward بازی های قدیمی، به لطف سیستمی که سونی آن را
Compatibility معرفــی کرده، روی این کنســول با کیفیت 
بهتری اجرا خواهند شد. حال شرکت سونی با انتشار تصویری، 
رسما از مشــخصات فنی این کنســول نیز رونمایی کرده است. 
بر این اساس، پلی استیشــن ۴ پرو از یک پردازنده با قدرت ۴/2 
ترافالپسی بهره می برد و ۸ گیگابایت حافظه از نوع GDDR 5 را 
در دل خود جای داده است. میزان مصرف برق این کنسول 310 
وات است و وزن آن هم 3/3 کیلوگرم خواهد بود. همچنین سه 
پورت USB 3.1 و یــک پورت AUX هم از دیگــر ویژگی های 

سخت افزاری موجود در این کنسول هستند.

ولوو خودران خود را معرفی کرد؛

کامیونی که خودش در معادن 
رفت وآمد دارد

سهمی از واقعیت مجازی و افزوده به موتور سیکلت هم رسید؛

اطالعات راه را روی
طلق کاله ايمنی ببینید

وقتی صنايع ورزشی به فناوری می پیوندد؛

ساعتی هوشمند برای دوندگان

ايستگاه بازی سونی به نسخه حرفه ای خود رسید؛

نسخه جديد پلی استیشن چهارم 
معرفی شد

پیشنهاد  سردبیر:
نسخه جديد پلی استیشن چهارم، معرفی شد

محققــان به ایــن نتیجه رســیده اند که ســلول هــای بنیادی 
 ممکن اســت یک تعییــن کننده اصلی خطر ســرطان باشــند.

 به گزارش مهر، ایــن ایده در بیــن جامعه علمی مــورد بحث و 
چالش اســت. برخی از محققان بــر این باورند که کارســینوژن 
های محیطی نقش مهم تــری در ایجاد خطر ســرطان دارد.  در 
مطالعه ای جدید محققان دانشــگاه کمبریج اثبــات کرده اند که 
 ســلول های بنیادی نقش بســیار مهمی در شــروع سرطان در 
انــدام های مختلف مــوش دارند. شــانس رخ دادن اشــتباهات 
 تصادفی در دی ان ای سلولی نقش مهمی را در شروع سرطان ایفا 
می کند اما آیــا این امر مختــص به برخی از ســلول های خاص 

مانند ســلول های بنیادی اســت؟ و دقیقا چگونــه فاکتورهای 
دیگری مانند کارســینوژن هــای محیطی در ســرطان دخیل 
هســتند به خوبی مشــخص نیســت. بــرای نشــان دادن این 
موضــوع، محققــان کمبریــج، از یــک مارکــر مولکولی خاص 
 بــه نــام Prom 1 بــرای نشــان دادن فعالیــت ســلول ها در

 اندام های مختلــف در سراســر زندگی موش اســتفاده کردند. 
 در برخی از نمونه ها، ســلول های +Prom 1 ســلول های بالغ و

  تقســیم ناپذیــر بودنــد کــه انــدام هــا را ترمیم و بازســازی 
نمی کردند و در برخی دیگر این ســلول ها، ســلول های بنیادی 
 شــدیدا فعال بودند. با ردیابی ســلول های +Prom 1 در همه 

اندام های اصلی موش در سراسر زندگی این حیوان، آنها توانستند 
دریابند که در چه اندام هایی این ســلول ها به طور فعال در حال 
تقسیم شدن هســتند. آنها در این مطالعه نشــان دادند که تنها 
بافت ها و اندام هایی با ســلول های بنیادی شدیدا فعال هستند 
که دچار سرطان می شوند. همچنین آنها نشــان دادند که وقوع 

 آسیب در بافت هایی مانند کبد، منجر به بیدار کردن سلول های
 بنیــادی خفته مــی شــود و در نتیجه این ســلول ها 
 شــدیدا تکثیر شــده و منجر به افزایش خطر سرطان 
می شوند. در بخشــی دیگر از این مطالعه آنها نشان 
داده اند که سلول های بنیادی در نوزادان حیوانی در 
مقایسه با سلول های بنیادی بالغ کمتر احتمال دارد 

که متحمل تغییر شکل ها و تمایزهای بدخیم شوند.

سلول بنیادی، گاهی خوب گاهی بد

دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری:

پژوهشگاه ها به بخش خصوصی واگذار می شوند

شرکت های دانش بنیان

 معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: طبق قانــون باید 
پژوهشــگاه هایی که ماموریت غیر حاکمیتی دارند به بخش 
خصوصی واگذار شــوند که ایــن موضوع در شــورای عتف 
تصمیم گیری خواهد شــد. به گزارش مهر، وحید احمدی در 
حاشیه صد و چهل وهشتمین جلسه کمیسیون های دائمی 
شــورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران 
گفت: طبــق قانون دولت باید کل پژوهشــگاه های کشــور 
 را بررســی و پژوهشــگاه هایی را که فعالیت و ماموریت آنها

 غیر حاکمیتی اســت به بخش خصوصی واگــذار کند. وی 
افزود: در این قانــون، موضوع انحالل مطرح نیســت و تنها 
موضوع واگذاری مورد توجه اســت. معاون پژوهشی وزارت 
علوم خاطرنشان کرد: در شورای عتف پژوهشگاه ها بررسی و 

دسته بندی شده اند و قرار است تصمیم گیری برای واگذاری 
این مراکز در جلسه رسمی شورای عتف مطرح شود. احمدی 
خاطرنشان کرد: اگر شورای عتف تشخیص دهد پژوهشگاهی 
عملکرد حاکمیتی دارد بنابراین این پژوهشــگاه زیرمجموعه 
نهادهای دولتی باقی خواهد ماند. وی بــا بیان اینکه موضوع 
واگذاری پژوهشــگاه ها یک مســئله چالش برانگیز اســت، 
 گفت: در اجــرای این قانــون عقــب هســتیم و باتوجه به 
 عکــس العمل هــای شــدید برخــی از مراکز پژوهشــی و 
دســتگاه های اجرایی در این زمینه تصمیم گیری نهایی باید 

در شورای عتف انجام شود.
۶۱ درصد شرکت های دانش بنیان، نوپا هستند

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم با بیــان اینکــه 2 هزار و 

 ۶00 شــرکت دانــش بنیان مجــوز دانش بنیانــی دریافت 
کرده اند، افزود: از این تعداد ۶1 درصد شرکت ها نوپا هستند. 
احمدی تاکید کرد: از ســوی صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شرکت های دانش بنیان بزرگ، تســهیالت چند میلیاردی 
اعطا می شود و به شــرکت های نوپا و کوچک تسهیالت 20 
تا 1۵0 میلیون تومانی اختصاص می یابد. وی خاطرنشــان 
کرد: درحال حاضر، اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی حدود 
هزار و ۴23 میلیارد تومان اســت اما طبق قانون این صندوق 
در سه ســال اول فعالیت خود باید ســه هزار میلیارد تومان 
سرمایه اولیه داشته باشد. معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: 
باتوجه به اینکه در دولت قبل تنها 2۵ میلیارد تومان اعتبار به 
این صندوق اختصاص یافت بنابراین این صندوق نتوانســت 
به سرمایه اولیه ســه هزار میلیارد تومانی دست یابد. احمدی 
تاکید کرد: در این جلســه اعضا تاکید داشتند که تشریفات 
برای اعطای تسهیالت در صندوق نوآوری و شکوفایی کاهش 

و سرعت ارائه تسهیالت افزایش یابد. 
 تعیین مکانیزم های اجرايی نظارتی

احمدی با بیــان اینکه دبیرخانه شــورای عتــف نهاد ناظر 
درخصوص اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اســت، گفت: مکانیزم های اجرایی نظارت بــر این قانون در 
شورا تعیین شده اســت. وی خاطرنشــان کرد: طبق قانون 
افراد می توانند شــکایت خــود را در خصــوص نحوه اجرای 
 قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان به شــورای عتف

 اعالم کننــد و طبق نظر معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
شــورای عتف می تواند حکم برای این شکایات تعیین کند و 
دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای حکم هستند. وی گفت: 
باتوجه به اینکه فعالیت شــرکت های دانش بنیان نیز در این 
 حوزه قرار می گیرد بنابراین شــورای عتف درخصوص نحوه 
 بیمه کردن ســرمایه های خطــر پذیر برای شــرکت های 

دانش بنیان تصمیم گیری خواهد کرد.

معرفی بازی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
 رویدادهای تاریخی همیشــه بســتر مناســبی را برای 
تولید کنندگان محصوالت رســانه فراهم می کنند تا آثار 

خود را بر پایه آنها بسازند.
صنعت بازی هــای ویدیویی هم از این قاعده مســتثنی 
نبوده و ساالنه شــاهد عناوینی هســتیم که سعی دارند 
قسمتی از این جهان را به تصویر بکشند. بتلفیلد 1 را که 
از یاد نبرده ایم؟ با وجود تمام پتانسیل های این رویدادها، 
متاســفانه تعداد بازی ها بــا محوریت جنــگ تحمیلی 
 که بتوانند بازیکن هــا را از دیدگاه کیفیــت ارضا کنند،

 انگشت شمار هستند.
هشــتمین حمله یکی از آثاری اســت که با قسمت دوم 
خود می خواهد بازیکن ها را بار دیگر به مبارزه با عراقی ها 
بفرستد. همان کات ســین ابتدایی کافی است تا اتمسفر 

هشــتمین حمله 2 بتواند مخاطب را جــذب خود کند. 
استفاده هوشمندانه از روایتی کمیک گونه، بیان دیالوگی 
با لهجه مناســب و اتفاقــات احساســی همگی موجب 
 شده اند تا بازیکن از ثانیه های اولیه خود را در میدان نبرد

پیدا کند.
هشتمین حمله 2، نقش ســربازی را به شما می دهد که 
باید پشت سنگرها به مبارزه با عراقی ها بپردازد. گیم پلی 
قســمت دوم، تفاوت چندانی با عنوان پیشین نداشته و 
استودیو پاپاتا بیشتر سعی کرده تا روی بهبود المان های 
ساخته خود تمرکز نماید، بنابراین بار دیگر باید دشمن ها 
را هدف قــرار داده و از بین ببریــد. می توانید از نیروهای 
پشــتیبانی هم کمک بگیرید. چگونگی حمله نیز همانند 
گذشته اســت؛ در چندین موج عراقی ها به بازیکن هجوم 

آورده و هر چه بیشــتر دوام بیاوریــد، تجهیزات نظامی 
آنها قدرتمندتر می شــود. یکی از بهبودهای بازی نسبت 
به قســمت قبلی را می توان به نام دشمنان گوناگون رقم 
زد که خوشــبختانه به خاطر هوش مصنوعی مناســب، 
بازیکن را به چالش می کشــند. نگران چیزی هم نباشید، 
با تعداد مناسب اسلحه های هشــتمین حمله 2 و کارآیی 
 متفاوت آنها، محــل جنگ را به جهنــم عراقی ها تبدیل 

خواهید کرد.
البته با وجــود تمام المان های مثبت گیــم پلی، نکته ای 
بســیار عجیب وجود دارد. اگر به پای عراقی ها شــلیک 
کنید، آنها زخمــی نخواهند شــد، ســاده تر اینکه تنها 
باید نیم تنه به باال را هدف قرار دهیــد. منتظر هلیکوپتر 
و تانک های زره ای هم باشــید. پیــاده نظام ها تنها حکم 
آرامش قبل از توفــان را دارند. برای دریافــت این بازی 
 goo.gl/9u7MgZ می توانید بــه نشــانی اینترنتــی

مراجعه کنید.

هشتی که به دو رسید؛

از همه سالح های خود غافل نشويد

رونمايی

نسل جدید آئودی A5 و S5 اســپرت بک رونمایی 
شد. این خودرو نخستین نمایش خود را در نمایشگاه 
پاریس موتورشــوی ماه آینده تجربــه خواهد کرد. 
همان طور که انتظار می رفت، این خودرو از طراحی 
 S5 و A5 مشــابه با برادر ســه در خود یعنی مــدل
کوپه که چند ماه پیش معرفی شد، برخوردار است. 
بارزترین بخش طراحی ظاهری هــر دو مدل وجود 
جلو پنجره یک تکه معروف آئــودی با طراحی تیز و 
زاویه دار خود است که توســط چراغ هایی با طراحی 
خشــن و خطوط روی درب موتور محاصره شــده 
است. طراحی داخلی خودروها نیز یکسان است و از 
همان طراحی داشــبورد، صفحه نمایش تبلت مانند 
بزرگ و دریچه های کشــیده سیستم تهویه استفاده 
شده اســت. همانند مدل فعلی، آئودی A5 اسپرت 
بک نیز همانند A5 کوپه روی شاســی مشترکی به 
نام MLB ســاخته شده اســت و همانند گذشته در 
مدل اســپرت بک شــاهد فاصله محوری بیشتری 
هستیم. در مدل اســپرت بک نیز همانند A5 کوپه 
امکان انتخاب پیشــرانه از بین دو پیشــرانه بنزینی 
و ســه پیشــرانه دیزلی وجود دارد که قدرت آنها در 
بازه 1۸7 اسب بخار تا 2۸1 اســب بخار است. مدل 
S5 اســپرت بک نیز از یک پیشــرانه شش سیلندر 
خورجینی به حجــم 3 لیتر برخوردار اســت که با 
اســتفاده از توربوشــارژر می تواند قدرت 3۴۸ اسب 
بخار و گشــتاور ۵00 نیوتون متــر را تولید کند که 
این اعداد کامال مشــابه با مدل S5 کوپه هســتند. 
مدلی از A5 اســپرت بک به نــام g-tron نیز وجود 
 TFSI دارد که به پیشــرانه توربوی 2 لیتری از نوع
مجهز است و دارای 1۶7 اســب بخار قدرت و 270 
نیوتون متر گشــتاور اســت. این مدل از این جهت 
خاص است که می تواند با ســه نوع سوخت بنزین، 
گاز طبیعی و e-gas آئودی کار کند. چنین فناوری 
 A3 g-tron نخستین بار در ســال 2013 و در مدل
معرفی شد. بســته به نوع پیشــرانه انتخابی، آئودی 
A5 می تواند مجهز به سیســتم انتقال نیرو به محور 
جلو و یا سیستم چهارچرخ محرک Quattro باشد. 
ضمنا این خودرو را می توان با ســه نــوع جعبه دنده 
شش سرعته دستی، هفت ســرعته دو کالچه از نوع 
S tronic و هشــت ســرعته خودکار مجهز به تیپ 
ترونیک سفارش داد. هنوز جزئیات میزان آالیندگی 
و مصرف ســوخت این مدل ها اعالم نشده اما آئودی 
مدعی اســت که در مــدل جدید توانســته مصرف 
ســوخت را به میزان 22 درصد کاهش دهد. آئودی 
ادعا می کند که مدل S5 Sportback دارای شتاب 
صفر تا 100 کیلومتر ۴/7 ثانیه است که از این منظر 

نیز مشــابه با مدل کوپه خود 
است.

آئودی پیش از نمايشگاه پاريس معرفی کرد؛

خشن و به شدت ورزشی

پیش از معرفی، آیفون افراد ســعی داشتند با بررسی تصاویر 
لو رفتــه از روند طراحی در شــرکت اپل، حــدس بزنند که 
آیفون جدید چه پارامترها و مشخصاتی دارد. حاال با معرفی 
آیفون برخی از این شــایعات به حقیقت پیوسته و برخی نیز 
غیر واقعی از آب درآمده اســت. به هر حال ماجرای شایعات 
پیش از معرفی یــک محصــول فناورانه آن هم در ســطح 
آیفون همیشــه جذاب و هیجان انگیز اســت. امــا واقعیت 
چیست؟ آیفون جدید از طراحی مشــابه آیفون ۶ اس بهره 
می برد و در آن از بدنــه ای آلومینیومی با گوشــه های گرد 
اســتفاده شــده اســت. آیفون جدید در رنگ های طالیی، 
نقره ای، رز گلد، مشــکی مات و مشــکی براق عرضه خواهد 
شــد. تغییر دیگری که اپل در گوشــی آیفون 7 اعمال کرده 
اســت، حذف دکمه هوم مکانیکی و جایگزینــی آن با نمونه 
غیر مکانیکی و حســاس به فشار اســت. دکمه هوم از نو باز 
طراحی شــده و اکنون موتور تپتیک نیز به آن اضافه شــده 

اســت تا با ایجاد لرزش، کاربــر را متوجه لمس یا فشــردن 
آن کند. موتور جدیــد تپتیک در پیام رســان ها، اعالنیه ها، 
زنگ های هشــدار و دیگــر برنامه ها می تواند بــه کار گرفته 
شــود و کاربر را از اتفاقات مختلف آگاه کنــد. آیفون جدید 
 IP67 ضد آب و ضد گرد وغبار شده است. این گوشی گواهی
را برای بدنه خود دریافت کرده اســت، بنابراین می تواند به 
مدت نیم ســاعت در عمق یک متری آب دوام بیاورد بدون 
آنکه آســیبی به آن برســد. همان طور که انتظار می رفت و 
 شــایعات بیان می کرد، اپل جک هدفون 3/۵ میلی متری را 
حذف کرده است اما در عوض برای نخستین بار اسپیکرهای 
استریو را در آیفون 7 تجربه خواهیم کرد. به گزارش زومیت، 
 آیفون 7 بــه جدیدترین تراشــه انحصاری اپل موســوم به

A10 Fusion مجهــز شــده اســت. طبــق معمــول اپل 
اطالعات چندانــی را در خصوص جزئیات این تراشــه اعالم 
نکرد، اما به گفته این شــرکت، تراشــه یاد شــده ۶۴ بیتی 

بوده و از چهار هســته بهره می برد که برای بــاال بردن عمر 
باتری، دو هســته از نوع پر قدرت هســتند و دو نمونه  دیگر 
کم مصرف ترند. اپل، مدعی اســت که تراشــه جدید نسبت 
به نمونــه بــه کار رفتــه در آیفــون ۶ اس، ۴0 درصد توان 
پردازش ســریع تری دارد و توان پــردازش گرافیکی آن نیز 
۵0 درصد افزایش پیدا کرده اســت. حافظــه داخلی اکنون 
در کمترین حالت 32 گیگابایت اســت و نســخه های دیگر 
در دســترس 12۸ و 2۵۶ گیگابایــت خواهد بــود. آیفون 
جدید از یک دوربین 12 مگاپیکســلی در پشــت خود بهره 
 می برد. اپل مدعی اســت که دوربین آیفون پیشرفت زیادی 
 F/1.8 کرده است. دوربین آیفون دارای گشودگی دیافراگم
بوده و لنز آن ۶ عنصره است و از لرزش گیر اپتیکال هم بهره 
می برد. در کنار دوربین اصلی، یک فلــش LED چهار رنگ 
قرار دارد. همچنین یک حســگر لرزش نیز بــرای ممانعت 
از نورهای لــرزان در ویدیوها در نظر گرفته شــده اســت. 
اپل مدعی اســت که میزان تاخیر شــاتر بــه 2۵ میلی ثانیه 
کاهش یافته اســت. برای نخســتین بار دوربین آیفون قادر 
به ثبت تصاویر با فرمت RAW اســت. دوربیــن فیس تایم 
 اچ دی از رزولوشن 7 مگاپیکســل بهره می برد اما یکی از ب

ه روز رسانی های اصلی، مربوط به دوربین دوگانه به کار رفته 
در آیفون 7 پالس اســت. اپل می گوید که سیســتم دوربین 
دوگانه به کاربــر اجازه می دهد تا بتواند تــا 2x زوم اپتیکال 
داشــته باشــد، بدون اینکه کیفیت کوچک تریــن تغییری 
کند. رزولوشن نمایشــگر در آیفون 7 تغییری نکرده است و 
همانند قبل شاهد نمایشــگری با ابعاد۴/7 اینچ و رزولوشن 
133۴ در 7۵0 هستیم البته شاهد بهبودهایی در طیف رنگ 
آن هستیم. این گوشــی اکنون از فضای رنگی P3 پشتیبانی 
می کند؛ موردی که پیش از این در آی مــک و آیپد پرو۹/7 
اینچی اضافه شــده بود. P3 نســبت به طیف sRGB تا 2۵ 
درصد گستره رنگ بیشتری را پوشــش می دهد. با آنکه اپل 
جک 3/۵ میلی متری را از گوشــی خود حذف کرده اســت، 
امــا در داخل جعبــه آن  EarPoهایی با پــورت الیتنینگ 
 و مبــدل الیتنینگ بــه جــک 3/۵ میلی متــری را تعبیه 
کرده اســت. به نقل از دیجیاتو، اپل می گوید که نسخه پایه 
آیفون 7، با حافظه 32 گیگابایتی عرضه خواهد شد و قیمتی 
۶۴۹ دالری دارد. این در حالی است که باالترین نسخه، 2۵۶ 
گیگابایت حافظه داشــته و ۸۴۹ دالر قیمت دارد. آیفون 7 
پالس اما گران تر از پالس نسل قبل شده و حاال مدل پایه آن 
برابر با 7۶۹ دالر است و نسخه 2۵۶ گیگابایتی اش ۹۶۹ دالر 

قیمت گذاری شده است.

ســرانجام پس از ماه ها انتظار، روز موعود فرا رسید و شرکت اپل پنجشــنبه هفته گذشته از نسل جديد 
گوشی های هوشمند خود پرده برداری کرد. آيفون 7 و آيفون 7 پالس نام جديدترين محصوالت اين شرکت 
هستند. آيفون 7 از لحاظ طراحی و مشخصات سخت افزاری، تغییراتی را نسبت به نسل پیشین خود تجربه 

کرده است و با ويژگی های جديد، سعی دارد تا روند موفقیت آمیز فروش نسل پیشین خود را ادامه دهد.

روز موعود فرا رسید؛

نسخه هفتم آیفون، خیلی هیجان ایجاد نکرد!

 اين گوشی گواهی 
IP67 را برای بدنه 
خود دريافت کرده 

است، بنابراين 
می تواند به مدت 

نیم ساعت در 
عمق يک متری 
آب دوام بیاورد 

بدون آنکه آسیبی 
به آن برسد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1955 | September 10,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMazaheri.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1955 | شنبه 20 شهریور 1395 | 8  ذی الحجه 1437

پیشنهاد سردبیر: 
آغاز به کار پروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرستان نطنز 

اخباريادداشت

همزمان با شب شــهادت امام محمد باقر علیه الســام و چهلمین روز 
تشییع و تدفین شــهدای گمنام در شــهر حبیب آباد برخوار، مراسم 

عزاداری و سخنرانی در مسجد امام صادق )ع( این شهر برگزار شد.
در این مراسم حجت االســام مومنی امام جمعه شــهر حبیب آباد به 

سخنرانی و مدیحه سرایی پرداخت.
امام جمعه حبیب آباد با تاکید بر ضرورت مقابله و محکومیت آل سعود 
در جهان اســام گفت: به تعبیر قرآن کریم، آل سعود شجره ملعونه ای 
است که باید ریشه اش را خشــکاند چرا که این قوم خبیث منشأ همه 

فتنه ها و اختافات در جهان اسام هستند.
حجت االســام مومنی تصریح کرد: خائنان حرمین شریفین، مراسم 
حــج را از محتوای اصلــی اش تهی کردنــد و نخواهند گذاشــت حج 

ابراهیمی به معنای واقعی برگزار شود.
وی در ادامه ضمــن انتقاد از عملکرد برخی متولیان مذهبی و مراســم 
عزاداری تصریح کرد: اگر امام محمد باقر علیه السام از شخصیت های 
علمی در جاهای مختلف تقدیر کرده اند بدین معناســت که شــیعه و 

تشیع به دنبال علم و معرفت است نه هوچی گری و هیاهو.
به گفته وی، اگر شعری را تایید کردند منظور شعری با محتواست واگر 
شرکت در جلســه ای را ترغیب کردند؛ منظور جلســه مذاکره علمی و 

معرفتی است.
حجت االســام مومنی ادامه داد: متولیان مجالــس مذهبی صرفا به 
دنبال برگزاری یک همایش یا مجلس پر ســر و صدا نباشند. باید توجه 
داشته باشــند چه معرفت و بصیرتی در این گونه جلسات به مردم داده 

خواهد شد و چه بهره هایی را کسب می کنند.
 امام جمعــه حبیــب آبــاد ضمن اشــاره بــه توصیــه هــای اخیر 
مقام معظم رهبــری در خصوص جهــاد کبیر و اهمیت روشــنگری 
در جامعه گفــت: خداوند در قرآن مــی فرمایند: »وال تطــع الکافرین 
وجاهدهم به جهادا کبیرا« پس ، از کافران پیروی نکن و به وسیله قرآن 
)یا ترک پیروی از آنان ( با آنان به جهادی بزرگ بپرداز. این جهاد همان 
جهاد علمی و فرهنگی است که مفســران آن را باالتر از جهاد در عرصه 
نظامی می دانند. وی ادامه داد: بصیرت یعنی دید عمیق و دقیق داشتن 
و اگر افراد جامعه معرفت درســت پیدا کردند و آگاه و بصیر شــدند به 

یقین بسیاری از مشکات کشور و جامعه حل خواهد شد.
امام جمعه حبیب آباد در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: با شروع 
ایام محرم و صفر عده ای برای انتخابات خیز برداشته اند و می خواهند 
تحت عناوین مذهبی و زیر پوشــش هیئت های مذهبی، استفاده های 
انتخاباتی خودشــان را ببرند. وی تاکید کرد: اینجاســت که مردم باید 

فکرشان باز باشد و تحت تاثیر تبلیغات و شایعات قرار نگیرند.
وی به آخرین توصیه های امام محمدباقر علیه السام به شیعیان اشاره 
کرد و افزود: ایشان فرمودند سام مرا به شیعیان برسانید و به آنها اعام 
کنید که بین ما و خداوند هیچ خویشاوندی نیست و نزدیک شدن به او 
فقط از طریق اطاعت اســت و هرکس اطاعت خدا را کرد و محبت ما را 
در دل داشت، دوست ماست و گرنه کسی که معصیت کار است، محبت 
ما برای او کار ساز نیســت. وی ضمن گرامیداشت چهلمین روز تدفین 
شهدای گمنام در بوستان ورودی شهر حبیب آباد گفت: دو جوانی که 
جان خود را برای حفظ دین و مملکت در راه خــدا دادند، در حالی که 
هیچ کس آنها را نمی شناســد، پارک ورودی شــهر را تبدیل به محل 
توجه قلوب به خدا و اهل بیت علیهم الســام  کــرده اند چرا که مطیع 

خدا و اهل بیت علیهم السام بودند.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس در دیدار با جوانان 
حوزه انتخابیه خود که در محل فرهنگســرای کوثر برگزار شــد، 
ضمن تسلیت ایام شــهادت امام محمدباقر)ع( و تبریک ایام ماه 
ذی الحجه و عید قربان اظهار کرد:  به مشــکات و دغدغه جوانان 
واقف هستم ولی بازگشت و نگاه به عقب مشکلی را حل نمی کند و 

خود جوانان به عنوان محور باید وارد عرصه شوند.
مرتضی صفاری نطنــزی در ادامه با اشــاره به پتانســیل باالی 
شهرســتان نطنز بیان داشــت: می تــوان با مدیریــت صحیح و 

برنامه ریزی مدون این مشکات را  بزودی برطرف کرد.
نماینده شهرســتان نطنز و بخش قمصر تصریح کرد:  استفاده از 
استعدادهای طبیعی و زیرساخت های تاریخی می تواند راه گشای 
ایجاد اشتغال در بخش گردشگری برای جوانان شهرستان نطنز 
باشــد. وی در ادامه به  پروژه انتقال آب کوهرنگ به شهرســتان 
نطنز اشــاره کرد و گفت: با تخصیص بودجه اولیــه ای در حدود 
400 میلیارد تومان از اول زمســتان به فضل خدا این پروژه آغاز 
خواهد شد و نتایج آن ظرف 2 تا 3 سال آینده برای اهالی ملموس 

خواهد بود.
 صفاری نطنــزی،  معــادن را مواهــب و ثــروت ملی دانســت و 
خاطر نشــان کرد: مشــکلی که برخــی از معــدن داران نطنز 
 ایجاد کرده اند این اســت که اوال محیط زیســت را مورد تعرض 
قرار داده انــد، ثانیا از حــدود قانونی تجاوز نمــوده و بیش از حد 
برداشــت کرده اند  و بدتر از همه اینکه از کنار این همه برداشت از 
ثروت منطقه عواید آن به هیچ وجه نصیب اهالی نشــده و کمکی 

به توسعه زیرساخت ها و امکانات شهری نکرده است. 
وی افزود:  جوانان با تشــکیل گروه های چند نفره و ثبت شرکت 
یا تعاونی ها اقدام بــه ارائه ایده جهت اشــتغال زایی کنند و بنده 
هم همراهی برای جذب تســهیات و اعتبــارات را در حد امکان 

پیگیری خواهم کرد.

امام جمعه حبیب آباد:

روشنگری و جهادکبیر در محرم 
امسال اهمیت فوق العاده ای دارد

نماينده مردم نطنز در مجلس خبر داد:

آغاز به کار پروژه انتقال آب کوهرنگ 
به شهرستان نطنز 

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

رییس عقیدتی سیاســی گروه 22 توپخانه ارتش در شهرضا 
گفت: شــهدا بــه درجات عالــی معنــوی رســیدند، آنها با 
پیامبر)ص(، حضرت علــی)ع( و تمام اهل بیــت)ع( پیمان 

وفاداری بستند و به آن وفادار ماندند.
حجت االســام علــی عالمــی در مراســم چهلمیــن روز 
 شهادت نخســتین شــهید مدافع حرم شهرســتان شهرضا

 اظهار داشــت: حضرت علی)ع( و همه افــرادی که در طول 
تاریخ با اراده های راسخ و ایمان استوار به خداوند برای اعتای 
کلمه ا... و اجرای حدود الهی با ظالمان و مفســدان به جنگ 

برخاســتند، در یک جبهه قرار دارند، این افــراد برای رضای 
خداوند می جنگنــد و به شــهادت به عنــوان باالترین مقام 

اخروی دست پیدا می کنند.
وی بــا بیان اینکــه مهم تریــن ویژگی اهل ایمــان، محبت 
خداســت افزود: قرآن کریــم نیز با عبــارت »اَلَّذیــن آَمنوا 
 اََشــدَّ ُحَبــا ا...« به این مســئله اشــاره می کنــد، مجاهدان

  فی سبیل ا... عاشقان لقای الهی و دوستداران پروردگار عالم 
هستند.

رییس عقیدتی سیاســی گروه 22 توپخانه ارتش در شهرضا 

گفت: وقتی وصیتنامه شــهیدان را مطالعه می کنیم به وضوح 
مشاهده می شود که آنان در حاالت روحانی خود، به  سرانجام 

سعادتمندانه شان، ایمان داشته اند.
وی با اشــاره به فرازهایی از دعای فرج بیان کــرد: همه افراد 
دوســتدار امام زمان)عج( هســتند و برای فرج ایشــان دعا 
می کنند، این مســئله نهایــت آرزوی همه ماســت اما باید 
 در عمل هم این ادعــا را ثابت کنیــم، بایــد در واقعیت هم 
نشــان دهیم که حاضریم برای تحقق وعده الهی مبارزه کنیم 
و در این راه هیچ چیزی جز محبــت و رضای خداوند، برای ما 

ارزش ندارد.
عالمی تصریح کرد: شــهادت در رکاب امام زمان)عج( آرزوی 
تمام عاشقان اهل بیت)ع( اســت، همه ما دوست داریم که به 

هر صورت ممکن دوران ظهور ایشــان را درک و به حکومت و 
شخص آن حضرت خدمت کنیم، اما باید این مدعا را در عمل 

و دوران قبل از ظهور هم به اثبات برسانیم.
وی افــزود: شــهیدان در طــول تاریــخ و شــهدای دوران 
دفاع مقدس و شــهدای حــرم با تمــام وجود این مســئله 
را مطرح و به همه اثبــات کردند که این لیاقــت را دارند که 
 قبــل از همه مــا، ســربازان الیقی بــرای امــام زمان)عج( 

باشند.
رییس عقیدتی سیاســی گروه 22 توپخانه ارتش در شهرضا 
گفت: والیتمدار شــدن، نیازمند تمرین و ریاضت هایی است 
که انجام آن از همه افراد ساخته نیســت، افرادی که امروز به 
عنوان شــهید در جامعه ما مورد احترام هستند، این مراحل 

را گذرانــده  و به درجــات عالی معنوی رســیده انــد، آنها با 
پیامبر)ص(، حضرت علــی)ع( و تمام اهل بیــت)ع( پیمان 

وفاداری بستند و به آن وفادار ماندند.
وی بیان کرد: امروز عده ای با وجود اینکه از برکت خون شهدا 
به نان و نوا و جایگاهی رسیده اند، در برابر ولی فقیه ایستادگی 
می کنند، این افراد در گروهی قرار دارنــد که برای آنها فرقی 

نمی کند چه کسانی در رأس حکومت هستند.
عالمــی افزود: در صدر اســام عــده ای بیــن پیامبر)ص( و 
ابوســفیان، حضرت علی)ع( و معاویه، امام حسین)ع( و یزید 
تفاوتی قائل نمی شــدند، ایــن افراد تنها به فکــر منافع خود 
بودند، امروز هم افرادی اینچنینی در کشور ما وجود دارند، اما 

نباید اجازه دهیم واقعه تاریخی صفین، بار دیگر تکرار شود.

شهادت در رکاب امام زمان)عج(، آرزوی تمام عاشقان اهل بیت)ع( است

مســئول پایگاه امداد و نجات دریایی زاینده رود با اشاره به غرق شدن 
یک جوان در سد فریدن، اظهار کرد: ساعت 19 پنجشنبه در پی اعام 
خبر غرق شدن یک جوان 21 ساله در پشــت سد خاکی آغچه توسط 
شهروندان این شهر به جمعیت هال احمر شهرستان فریدن، بافاصله 
جمعیت هال احمر شهرستان فریدن با جمعیت هال احمر شهرستان 
چادگان تماس گرفت. قاســم فخرایی با بیان اینکه تاش برای یافتن 
جسد این جوان تا یک ساعت بعد از رســیدن تیم غواص ادامه داشت، 
تاکید کرد: پس از جست وجوی غواصان در تاریکی و به مدد چراغ قوه، 
جسد از آب بیرون کشیده و تحویل مقامات انتظامی شهرستان فریدن 
شد. فخرایی بیان کرد: این حادثه در شهرســتان فریدن اتفاق افتاد و 
با توجه به وجود تنهــا پایگاه امداد و نجات دریایی اســتان اصفهان در 
مجاورت سد زاینده رود در چادگان، غواصان چادگانی به کمک اعضای 
تیم امداد و نجات شهرستان فریدن شتافتند و همه عوامل به کمک هم 
موفق به بیرون کشیدن جسد این جوان از آب شــدند اما متاسفانه به 

دلیل عدم اطاع رسانی به موقع، عملیات احیا ناکام ماند.

تورج حاجی رحیمیان، مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، کلنگ 
زمین ثبت احوال شــهر ورزنه و بخش بن رود به مساحت سه هزار 
متر مربع در قسمت اداری شــهرک امام جعفر صادق)ع( شهر ورزنه 
را با حضور مسئوالن محلی به زمین زد تا در آینده ای نزدیک بتوان 
 با ارائه خدمــات بهتر و ارزنده تــر به مردم محــروم بخش بن رود، 

گام های مهمی در این حیطه برداشت.
امام جمعه شــهر ورزنه به اهمیــت خدمت به مردم اشــاره کرد و 
افزود: هرگاه مردم از مســئوالن درخواستی می کنند بدانیم که این 
درخواست نعمتی است که به مســئولی عطا شده است پس تاش 

کنیم که درخواست را رد نکنیم چرا که منجر به نقمت خواهد شد.
حجت االسام شــامحمدی ضمن تشــکر از خدمات مدیران ثبت 
احوال بیان کــرد: از بدو تولد فرزند، اولیــن اداره ای که مردم به آن 
مراجعه می کنند ثبت احوال است برای گرفتن شناسنامه و مدارک 
هویتی، پس بدانید که خدمات شــما بســیار مهم اســت و رضایت 

خداوند را به دنبال دارد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی کاشان اظهار داشت: یازدهمین 
جشنواره قرآنی مدها متان در شهرستان کاشــان با حضور 50 نفر از 
اعضای کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان در رده سنی 18 

تا 30 سال برگزار شد.
مصطفی جوادی مقدم گفت: این جشــنواره در پنج رشــته  ترتیل، 
قرائت، اذان، حفظ 20 جزء و حفظ کل قــرآن کریم در بخش برادران 

و  در دو رشته قرائت و حفظ کل در بخش خواهران برگزار می شود.
وی افزود: نفرات برتر رشته های مختلف به مرحله استانی این رقابت ها 
 اعزام می شــوند و مرحله اســتانی این جشــنواره در 14 آبان برگزار 
می شــود. برگزیدگان این مرحله در آذرماه برای مرحله کشــوری به 

شهر مقدس قم اعزام می شوند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی کاشان خاطر نشان کرد: جشنواره 
قرآنی »مدهامتان« هر ســاله با هدف شناســایی و ارتقای ســطح 
اطاعات قرآنی و دینی جوانان و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی در 

کانون های فرهنگی، هنری مساجد در سراسر کشور برگزار می شود.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرســتان دهاقان گفت: 12 هکتار از 
زمین های کشاورزی دهاقان به کشت زعفران اختصاص یافت.

امیر صفرپور در این باره اظهار داشــت: گیاه زعفران از تیره ای بسیار 
مقاوم اســت که در هر ســال فقط به ســه نوبت آبیاری نیاز دارد و 
پیش بینی می شود به دلیل مرغوب بودن بسیار زیاد آب، هوا و خاک 

منطقه، در یک نوبت ،برداشت نسبتا مطلوبی را داشته باشیم.
وی با اشاره به برداشت 37کیلوگرم زعفران در سال گذشته از مزارع 
دهاقان، تصریح کرد: بــا توجه به نیاز کم گیاه زعفــران به منابع آبی 
و شــرایط خشکســالی، تمام شــرایط برای تولید این محصول در 

بخش هایی از شهرستان مساعد و مطلوب ارزیابی شده است.
رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان با توجه به اینکه 
مقاومت این گیاه به ســرما زیاد است، خاطرنشــان کرد: این گیاه به 
دلیل داشــتن خواصی چون تقویت حافظه و اعصاب، رفع خستگی، 
نشاط آوری و کاهش کلســترول خون از اهمیت  ویژه ای برخوردار 

است و در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

جوان 21 ساله قربانی 
سد آغچه فريدن شد

کلنگ ثبت احوال
 شهر ورزنه به زمین زده شد

برگزاری يازدهمین جشنواره 
قرآنی مدهامتان در کاشان

 کشت گیـاه  زعفــران 
در دهاقان

اکبر ترکی افزود: عشایر به عنوان ذخایر این انقاب در صحنه های 
اقتصادی و تولیدی توانستند این کشــور را به مرحله خودکفایی 

برسانند.
ترکی با اشاره به تاش ها و مجاهدت های عشایر در دوران هشت 
سال دفاع مقدس، گفت: عشایر مایه افتخار نظام اسامی هستند و 
این دالور مردان سابقه طوالنی و درخشانی از غیرت و جوانمردی 

و دفاع از ارزش های اسامی در کارنامه خود ثبت کرده اند.
وی افزود: عشــایر به عنوان جامعه ای مولد و تاثیرگذار محسوب 
می شــوند که می توانند نقش مهمی در زمینه تولید محصوالت 
 دامی نظیر گوشــت، شــیر و ســایر فرآورده های دامی به همراه

 صنایع دستی ایفا کنند و در این راســتا باید روند امور و پیگیری 
کارهای این عزیزان در دستگاه های اجرایی تسهیل شود.

دوران رياست جمهوری شــهیدرجايی و مقام معظم 
رهبری هرگز تکرار نشد

ترکی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشــاره به ساده زیستی 
و خدمتگزاری صادقانه شهیدان رجایی و باهنرگفت:این شهیدان 
 بزرگواربه تفکر شــیعی، انقابی و والیی اعتقاد راســخ داشتند و

 به طور حقیقی مطیع والیت مطلقه فقیه بودند.
وی با تاکید برلزوم الگوپذیری تک تک مســئوالن از شــهیدان 

 رجایی وباهنر،تصریح کرد: دولت 28 روزه شهیدان رجایی و باهنر،
علی رغم عمرکوتاه خود کوله باری بزرگ از درس ها و پندهاست. 
وی افزود:منصب ریاســت جمهوری قدرت و قوت و مســئولیت 
خطیری اســت که حقیقتا بامقایسه همه رؤســای جمهور بعد 
از انقاب،هرگز دوران ریاســت جمهوری شــهیدرجایی و مقام 
معظــم رهبری تکرار نشــد ،چرا که آنهــا نمونه کاملــی در این 
 جایگاه بودند.  ترکی با اشــاره به منویات اخیر مقام معظم رهبری 
خاطرنشان کرد: باید هرچه در توان داریم در زمینه های فرهنگی، 
اجتماعی،سیاسی واقتصادی برای پیشبرد اهداف نظام و انقاب 

به کارگیریم.
بايد هوشیار بود که انقالب به دست نااهالن نیفتد

ترکی در ادامه با تاکید بر لزوم هراس افکنی در دل دشــمن افزود: 
در روزهای اخیر زمزمه ها و حرف هایــی از برخی افراد، مبنی بر 
اینکه باید موشــک هایمان را تبدیل به قلم کنیم، شنیده می شد 
که خوشبختانه با روشنگری های عالمانه مقام معظم رهبری این 
افراد متوجه اشــتباه فاحش خود شــدند. وی با بیان اینکه هدف 
دشــمنان نابودی انقاب و دستاوردهای آن اســت، تصریح کرد: 
 براساس منویات رهبری، هدف آمریکا، ریشه کن کردن انقاب و 
جمهوری اســامی اســت پس بنابراین مذاکره با طرفی که با ما 

دشمنی دارد سودی نخواهد داشت. ترکی با اشاره به زیاده خواهی 
دشمن در مسئله برجام و توان موشکی کشور گفت: کنار زدن ما 
از مســائل منطقه ای و جهانی و پایمال نمودن حق دفاعی کشور 
به بهانه مسائلی نظیر حقوق بشــر تنها به قصد به انزواکشاندن و 

تضعیف ایران است. 
وی با انتقاد از موضع گیری برخی افراد در برابر خون شهدا و دفاع 
از منافقین کوردل، افزود: با تمام توان باید هوشیار بود که انقاب 

به دست نااهان نیفتد.
 دولت ومجلس برای تقويت روستاها مصمم هستند

ترکی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشــاره به تصمیم دولت 
و مجلس برای تقویت امکانات روستاها گفت: بیش از 20 میلیون 
نفر در حاشیه شهرها و 8 میلیون نفر در ساختمان های فرسوده و 
مخروبه شهرها زندگی می کنندکه اکثر آنها روستایی هستند که 

به دلیل شرایط بد روستا مهاجرت کرده اند.
 ترکی با تاکید بر پرهیز از سیاســی بازی دولتمــردان در فرصت 
باقی مانده دولت یازدهم، افزود: باید با در نظر گرفتن شــعار سال 
مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، باالترین مشکل مردم را  که 

مشکل اقتصادی می باشد حل کنیم.
وی در این نشست، خطاب به ســران و معتمدین ایات و طوایف 
بختیاری نشین بخش چنارود شهرســتان چادگان گفت: بزودی 
قانون پرداخت بیمه 15ســال توسط عشــایر و روستاییان با سن 
باالی65سال کشور به 10سال تقلیل می یابد و پس از این، عشایر 
و روستاییان فقط با 10ســال پرداخت بیمه از مستمری و مزایای 

بازنشستگی برخوردار خواهند شد.
سبک زندگی عشاير يک میراث فرهنگی ارزشمند 

است
 ســرهنگ علیرضا منصــوری فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج 
شهرستان چادگان نیز در این همایش با اشاره به نقش موثر عشایر 
در عرصه هــای مختلف اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و دفاعی 
گفت:هر سیاه چادر عشایری یک پایگاه فرهنگی و مذهبی، کارگاه 
اشتغال زایی و حفظ آداب، سنن و رسوم اصیلی است که بایدحفظ 
گردد. وی افزود: باید زندگی عشــایری و رســوم پر ریشه آن، که 
منطبق بر سبک زندگی ایرانی اسامی اســت در کشور به عنوان 
یک الگو قرار گیرد و از این اندوخته فکری که نســل به نسل بین 
عشــایر وجود دارد به عنوان میراث فرهنگی ارزشمند محافظت 

کرد.
منصوری با بیان اینکه عشــایر به عنوان چشم بیدار نظام، هرگونه 
 حــوادث و اتفاقــات در مرزهــا را مدیریت و کنتــرل می کنند،

تصریح کرد: عشــایر از نگاه اقتصاد مقاومتی، مجموعه ای تولید 
 مدار هســتند که بیش از نیمی از مســاحت کشــور تحت حوزه 

رفت و آمد عشایر در ییاق و قشاق است. 

هر سیاه چادر 
عشايری يک 

پايگاه فرهنگی 
و مذهبی، کارگاه 

اشتغال زايی و 
حفظ آداب، سنن 

و رسوم اصیلی 
است که بايد حفظ 

گردد

نماينده مردم فريدن،فريدونشهر، چادگان و بويین میاندشت در همايش سران ايالت و طوايف بختیاری، با 
اشاره به نقش عشاير در پیروزی انقالب، اظهار کرد: قشر عشاير، با آگاهی و ايمان راسخ خود همواره در برابر 
تهاجم دشمنان ايستادگی و مقاومت خود را نشــان دادند و با کمترين امکانات و با پیروی از امام راحل)ره( 

توانستند گام بلندی را در جهت تحقق آرمان های رهبر کبیر انقالب و پیروزی اين انقالب بردارند.

نماينده مردم فريدن،فريدونشهر،چادگان و بويین میاندشت:

عشایر با پرداخت 10 سال حق بیمه مستمری می گیرند 

شــهردار مبارکه گفت: شــهرداري براي ایجــاد و تامین 
درآمدهاي پایدار، در شــهر تاش مي کند و در این زمینه 
ناگزیــر از جذب ســرمایه گذاري هــاي بخش خصوصي 
 در عمران شــهري هســتیم.  محمــد شــرفا در بازدید

  امام جمعه مبارکه از پروژه های سطح شهر مبارکه، گفت: 
با توجه به محدودیت منابع مالي و بودجه اي شــهرداري، 
بدون حمایت و بهره گیري از تــوان و ظرفیت هاي بخش 
خصوصي در بخش توسعه شــهري ، امکان ایجاد تحول در 
 روند عمران و آباداني شــهر وجود ندارد. شــرفا به تشریح 
پروژه هاي در حال انجام شهرداري مبارکه پرداخت و گفت: 
در حال حاضر روند اجراي پروژه ها در شــهر مبارکه مورد 

رضایت قرار دارد.
وي افزود: شهرداري تا حد توان و با توجه به امکانات موجود 
با مشارکت مردم، برای شروع و تکمیل پروژه هاي عمراني 

سطح شهر تاش مضاعف خواهد داشت.
شهردار مبارکه گفت: پروژه احداث باغ بانوان از مهم ترین 
پروژه هاي اولویت دار شــهرداري و شوراست که با اجراي 
آن، مشــکل ورزش و تفریح بانوان به عنوان نیمي از جامعه 

شهري مبارکه حل خواهد شد.
شــرفا افزود: اجراي پروژه هــاي قلعه نهچیــر، ادامه بلوار 
آزادگان ، خیابان شهداي طاهري و استخر نصیرآباد نیز در 

اولویت پروژه هاي شهرداري قرار دارد.
شــهردار مبارکه  از حمایت ها و تاش هاي اعضای شورای 
شــهر در ســاختن شــهر مبارکه قدردانی کرد و گفت: با 
همدلي و همکاري شوراي اسامي شــهر و سایر بخش ها 
مي توان کارهاي مانــدگاري را براي مردم شــهر به انجام 

رساند.
امام جمعه مبارکه همراه با  شهردار مبارکه، رییس و اعضاي 
شوراي اسامي شهر، از نزدیک در جریان آخرین تغییرات و 
پیشرفت فیزیکي پروژه هاي عمراني شهرداري قرار گرفت 
و از مدیریت شــهري مبارکه به لحاظ اجراي این پروژه ها 
قدرداني و تشکر کرد. حجت االسام محمد جواد محمدي 
در این بازدید از باغ بانوان، استخر نصیرآباد، خیابان شهداي 
طاهري، ادامه بلوار آزادگان بازدید کرد و در جریان آخرین 

وضعیت پروژه ها و مشکات آنها قرار گرفت.
امام جمعه شهرســتان مبارکــه اقدامات شــهرداري در 
جهت بهبود و آباداني شــهر مبارکه را خــوب ارزیابي کرد 
و گفت: دیدن طرح هاي عمراني که در ســال هاي اخیر در 
شهرمبارکه به مرحله اجرا درآمده اســت، براي من بسیار 

جالب توجه بود و از دیدن آنها خوشحال شدم.

شهردار مبارکه گفت:

نیاز به سرمايه گذاری بخش 
خصوصی در عمران شهری

با مسئوالن
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اصول تنفس صحیح را فرا بگیريد

1- فرايند فیزيکی تنفس را ياد بگیريد
تنفس متشــکل از وارد کردن هوا در هنــگام دم و خارج 
کــردن آن در هنگام بازدم اســت. هنگام تنفــس، هوا از 
 طریق دهان یا بینی وارد بدن شده و سپس به سمت نای 
و در نهایت به سمت نایچه می رود. سپس خون، اکسیژن 
 را به تمامی نقاط بدن منتقل می کنــد. در هنگام بازدم، 

ریه ها منقبض شده و هوا از بدن خارج می شود. 
بدن برای فعالیت به اکســیژن نیاز دارد و بیشترین مقدار 

اکسیژن بدن از طریق تنفس تامین می شود.
2- با بینی خود نفس بکشید

تنفس از طریق بینی باعث جذب بیشــتر اکسیژن توسط 
بدن می شــود. همچنین فرآیند تنفــس از طریق بینی 
امکان پاک ســازی ویروس ها و باکتری هــا را برای بدن 
فراهم می کند. برای تنفس بــا بینی، دهان تان را ببندید. 
ســپس سیســتم عصبی به طور خودکار به تنفس ادامه 
 خواهد داد و هوا از طریق بینی وارد خواهد شــد. تنفس 
از طریق بینی به بدن اجازه گــرم کردن یا مرطوب کردن 

هر گونه هوای سرد و خشک را می دهد.
3- نفس عمیق از ديافراگرم بکشید

 راحت بنشــینید یا دراز بکشــید. سپس دســت خود را 

روی قفسه سینه قرار داده و دست دیگر را روی شکم خود 
) پایین قفســه ســینه ( قرار دهید. به آرامی با بینی خود 
شروع به نفس کشیدن کنید تا هنگامی که احساس کنید 
شکم شما در حال باال آمدن اســت. باید قفسه سینه شما 
 ثابت بماند و به باال حرکت نکند. زمانی که شــکم شما پر 
از هوا شــد، شــروع به منقبض کردن عضالت معده خود 
کنید. این کار هوا را به آرامی از دیافراگم شــما به حرکت 

در آورده و از ریه های تان خارج می کند.
تنفس با لب های جمع شده در آهسته کردن فرآیند نفس 
کشیدن و آرام شدن به شــما کمک می کند. هنگامی که 
احساس تنگی نفس می کنید، سعی کنید از این تکنیک 
 بهره ببرید. دیافراگــم عضله ای گنبدی شــکل و بزرگ 
در میان ریه هاســت. هنگامی که شــما به دیافراگم خود 
اجازه انبســاط و انقباض می دهید، راحت تــر و مفیدتر 

نفس خواهید کشید. 
شما به ســرعت از این تمرین خســته خواهید شد ولی 
 متوجه خواهید شــد  که عضــالت نیرومنــد دیافراگم 
باعث افزایش اکسیژن ورودی و انرژی می شوند. هنگامی 
که شــما از دیافراگم نفس می کشــید، قلب شما مجبور 
نخواهد بود تا به منظور حمایت از تنفس شــما جدی تر 

فعالیت کند. تنفس از طریق دیافراگم باعث بهتر شــدن 
وضعیت قفسه سینه ، گردن و کتف های شما خواهد شد.

4- تنفس با لب های جمع شده را تمرين کنید
 تنفس با لب های جمع شــده در آهســته کردن فرآیند 

نفس کشیدن و آرام شدن به شما کمک می کند. 
 هنگامی که احســاس تنگی نفس می کنید، سعی کنید 
از این تکنیک بهــره ببرید. ابتدا یک محل مناســب پیدا 
کنید. اگر روی صندلی نشســته اید، هر دو پــای تان را 
 روی زمین قــرار دهید. بــه آرامی با بینی خود شــروع 
به نفس کشــیدن کنید. دیافراگم شــما در هنگام تنفس 

منبسط شده و شکم شما باال می آید. 
شما احســاس خواهید کرد که قفسه ســینه تان در حال 

منبسط شدن است. 
لب های تان را غنچه کنید، همان طــور که می خواهید 

شمعی را فوت کنید. موقع بازدم از 1 تا 4 بشمارید.
 هنگامی کــه این روش تنفــس را ادامه می دهید شــما 
می توانید شــمارش ها را تغییر داده و زمان دم و بازدم را 

افزایش دهید.
5- تمرين های تنفس راهنمايی شده را انجام دهید

بســیاری از منابع مربــوط به تنفس صحیــح، به صورت 
رایگان در دســترس بــوده و در بســیاری از ســایت ها 
هم قابــل تهیه و مشــاهده هســتند که تنها کافیســت 
 یک ســرچ انجام دهید. هر یک از ایــن روش های تنفس 
راهنمایی شده، شــنونده را تشــویق می کند تا به شیوه 
تنفس خود دقت کند و روشــی را در جهت ارتقا کیفیت 

تنفس ارایه می دهد.
6- تمرکز حواس را در تنفس در نظر بگیريد

توجه بــه کیفیت تنفــس یکــی از روش هــای تمرکز 
 حواس اســت. از طریق بینی خود نفس کشیده و در طی 
مسیر هوا به ســوی دیافراگم به انجام ورزش های تمرکز 
 حواس بپردازیــد. هنگام عبــور هوا از بینــی و ورود آن 

به مجرای تنفسی، به احساس خود توجه فرمایید. 
هنگام تمرکز کردن به فرآینــد تنفس، در موقعیتی ثابت 

باقی بمانید تا دچار خواب آلودگی نشوید.
7- هنگام ورزش به درستی نفس بکشید

تنفس صحیح در هنگام ورزش برای حفظ اکســیژن الزم 
برای عضالت بسیار مهم است. در هنگام انقباض عضالت، 
نفس را تو دهید و در هنگام انبســاط آن ها، هوا را بیرون 
دهید. از نگه داشتن نفس خود در هنگام ورزش و تمرین 
خودداری فرمایید. تنفس بسیار سریع یا عمیق که سبب 
 سرگیجه می شود، نتیجه اســتفاده زیاد از تنفس ریوی 

به جای تنفس دیافراگمی است.
 کارشناســان در مورد این که آیا تنفــس از طریق دهان 
بهتر اســت یا بینی با یکدیگر موافق نیستند ولی همگی 
آن ها معتقدند که تنفس از طریق دیافراگم بهترین نتایج 
را به دنبال خواهد داشــت. اگر هنگام ورزش احســاس 

خستگی کردید، به شیوه تنفسی خود دقت کنید. 
اگر به درستی نفس نکشید، به سرعت خسته می شوید.

زيبايی

نور آفتاب، افزایش ســن و آلودگی  های محیط همه 
 طراوت را از پوســت شــما می  گیرنــد و باعث بروز 

چین و چروک روی پوست می شوند.
 هیچ  کسی نیســت بتواند تاثیر مراقبت و پیشگیری 
از بروز چین وچروک را در ماندگاری طراوت و جوانی 
پوست انکار کند، پس تا دیر نشده دست به کار شوید 
و از همین حــاال با کمک طبیعی ترین ماســک های 
آبرسان و ضد چروک، زیبایی و شــادابی پوست تان 

را جاودانه کنید.
مطلب زیر را بخوانید و با اســتفاده از این نســخه ها 
دوباره جوانی را به چهره خــود بازگردانید و از دیدن 

تازگی پوست خود لذت ببرید.
يک ورزش خوب برای صورت  

 اول بــا اســتفاده از یــک پنبــه کوچک آغشــته 
به شــیر پوســت صورت تان را به خوبی تمیز کنید، 
 ســپس صورت تــان را آب بکشــید. حــاال مقدار 
خیلی کمی روغن بادام را با یک قطره گالب مخلوط 

کنید و این مخلوط را روی صورت تان ماساژ دهید. 
شما باید پوســت تان را حدود 5 دقیقه ماساژ دهید.

ماساژ اطراف چشــم ها باید به صورت دوار از قسمت 
 داخلی هر چشــم شروع شــود و تا ســمت بیرونی 
در باالی پلک ها و ســپس به ســمت مرکز چشم ها 
حرکت کند. حرکت دست راست شــما باید خالف 
 جهت عقربه هــای ســاعت و حرکت دســت چپ 
در جهت عقربه های ساعت همزمان در اطراف چشم 
 راست و چپ باشد. برای ماســاژچانه به صورت افقی 

از چپ به راست و برعکس حرکت کنید.
این حرکت ها می تواند یک ورزش خوب برای پوست 

صورت شما باشد.
ماسک خیار و جعفری بسازيد  

برای تهیه  این ماســک کافی اســت یک عدد خیار 
را خوب بشــویید و ســپس آن  را له کنید و 5  قاشق 
غذا خوری از آن را جدا کرده و با 5 قاشــق غذاخوری 
جعفری خوب  مخلوط کنید. در مرحله بعد 5 قاشق 
 غذاخــوری روغن کنجد بــه مخلــوط اضافه کنید 

تا بتواند رطوبت  و نرمی را به پوست شما بدهد.
این مخلوط را در بطــری دردار قــرار دهید و اجازه 
دهید چند روز مخلوط در محــل تاریکی قرار گیرد. 
بعد از گذشت حدود سه روز در آن را باز کنید و روی 
جوش های خــود بمالید و اجازه دهیــد تا20 دقیقه 
روی آنها بماند و ســپس آن را با آب ولرم آبکشــی 

کنید.

جوان سازی پوست صورت 
به روش خانگی ) 4 (

 یک محقق طب ســنتی اظهار داشــت: هرچند امروزه تکنولوژی های برتر 
 و شــیوه های جدیــد در مســائل پزشــکی و بهداشــتی روز دنیــا، 
بیماری های واگیر کنترل شده است، اما معضل دیگری به نام بیماری های 

غیرواگیر، دامن گیر 69 درصد کل بیماران جهان است. 
 به گفته محمد دریایی فشــارخون باال، مصرف سیگار، کلســترول باال و... 
و این که چه حساسیت هایی را برای کاهش این بیماری ها در نظر بگیریم، 
سوال دشواری اســت که ذهن مســئوالن و متخصصان وزارت بهداشت را 
درگیر کند. وی افزود: بیماری های غیرواگیر حالــت تجمعی دارند و برای 

پیشگیری از آنها باید از دوران جنینی برنامه ریزی کرد. 
ذائقه سازی در کودکان بسیار مهم است. 

دریایی گفت: در منطقه مدیترانه شرقی طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، 
چیزی حدود 31 درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی- عروقی 
است. در ایران فشارخون باال در گروه ســنی 69-45 سال حدود 27 درصد 
و در70 سال حدود 41/4 درصد است که بیشــترین فشارخون به ساکنان 
اســتان مرکزی و یزد تعلق دارد. وی ادامه داد: با وجــود چنین آمارهایی، 
بهتر است برای ذائقه ســازی صحیح در کودکان از سنین پایین اقدام کرد. 
 کاهش دریافت نمک و چربی، فعالیت های بدنی، اســتفاده مناسب از میوه 
و ســبزی تا حدود400 گرم در روز، اســتفاده از حبوبــات و غالت و مغز 
 دانه های فرآورده های لبنی کم چرب، گوشــت ماهی فقــط از نوع دریایی 
 و صرفا برای گرم مزاج ها تاکید می شود و مصرف حداقل قند و شکر سفید، 

توصیه متخصصان تغذیه در این مورد است.

يک محقق طب سنتی تشريح کرد:

 برای ذائقه سازی صحیح در کودکان 
از سنین پايین بايد اقدام کرد

اصول تنفس صحیح را فرا بگیرید

 برخی از افــراد عادت به تمیز کردن گوش بــا گوش پاک کن ها 
دارند. اما این کار به هیچ عنوان صحیح نیست.

 تنها پــاک کردن قســمت هــای بیرونــی گوش که با چشــم 
قابل مشاهده هستند کافی اســت. آن هم با یک تکه پنبه نسبتا 

مرطوب نه با گوش پاک کن!
گوش پاک کن جرم های گوش را به ســمت کانال های داخلی 
گوش می برد و ممکن اســت موجب خراش و آســیب دیدگی 
 پرده گوش شود! شنوایی شــما تحت تاثیر این خراشیدگی قرار 
 خواهد گرفت. در حقیقــت جرم ها برای گوش مفید هســتند!

جرم ها از کانال هــای گوش در برابر اجســام خارجی محافظت 
 می کنند. جرم ها اجازه رشــد قارچ ها را در گــوش نمی دهند 

و کانال های گوش را مرطوب نگاه می دارند.
  پس بهترین کار این اســت کــه بگذارید جرم هــا باقی بمانند 

و به هیچ وجه به آن ها دست نزنید!

 محققان انگلیســی آزمایش خونــی ابداع کــرده اند که 
مــی گویند ابتال بــه ســرطان را پیش از بــروز عالیم آن 
تشخیص می دهد. دانشــمندان با رونمایی از این آزمایش 
جدید آن را به یک ردیاب تشــبیه کردند زیرا این آزمایش 
خون در واقع ســرطان را کشــف نمی کند بلکه تغییرات 
 و جهش ایجاد شــده در گلبــول های قرمــز در پی ابتال 

به سرطان را تشخیص می دهد. 
 تشــخیص ســرطان در مراحل اولیه ابتــال عامل مهمی 
 در درمــان موفــق اســت، زیــرا شــانس خــارج کردن 
موفقیت آمیز تومور سرطانی به واسطه جراحی در مراحل 
 اولیه ایجاد آن بیشــتر اســت آزمایش جدیــد محققان 
 یــک آزمایــش خــون ســاده و ارزان قیمــت اســت 
و بر این اساس، می توان از آن برای کنترل و رصد وضعیت 

افرادی که با خطر باالی ابتال مواجه هستند، استفاده کرد.

 B، A پیاز خام دارای ویتامین ) ث ( فــراوان و ویتامین های
و امالح معدنی از قبیل گوگرد، آهن، آهک، فســفر، پتاسیم، 

سدیم، ید، سیلیس، کلسیم، اینولین، صمغ و موم است.
پیازهای قرمــز و زرد از غنی ترین منابع ترکیبات شــیمیایی 
کوورستئین هستند. کوورستئین از مواد ضداکسید کننده و 

ضدالتهاب و ضمنا آرام بخش و مسکن است. 
این گیاه همچنین حاوی ید اســت و در درمــان گواتر تاثیر 
 دارد. ســیلیس موجود در پیاز نیز در نگهداری اســتخوان ها 

و رگ ها ضروری است.
این گیاه همچنین نقش موثری در سیستم گردش خون دارد؛ 
به این ترتیب که به پایین آوردن فشــار خون کمک می کند و 
به دلیل دارابودن کوورستئین، با رادیکال های آزاد جنگیده و 
از باالرفتن LDL ) کلسترول بد ( جلوگیری کرده و در درمان 

تصلب شرایین بسیار کارآمد است.
پیاز در تنظیم قند خون بســیار مفید است و حاوی انسولین 
گیاهی اســت، بنابراین مصرف آن به افراد مبتــال به دیابت 
توصیه می شود. مصرف پیازهای قرمز نســبت به انواع بدون 

رنگ آن در اولویت قرار دارد.
این گیاه به دلیل مدر بودن، فواید بی شــماری برای دستگاه 
 ادراری داراســت. این گیــاه باعث کاهش اوره خون شــده، 
به دفع ســنگ های مجاری ادراری کمک می کنــد، در رفع 
ورم پروستات کارآمد اســت و از دیگر فواید آن برای سیستم 

ادراری، رفع احتباس ادرار و درمان التهــاب مجاری ادراری 
است.

پیاز بــرای درمان عفونــت مثانه و بیماری هــای کلیوی نیز 
توصیه می شــود. در نســخ قدیمی به نقش پیاز در تســکین 
 دردهای مفصلی اشــاره شــده اســت. توصیه کارشناســان 
به مبتالیان به بیماری آسم این است که در رژیم غذایی خود 

مرتبا  از پیاز استفاده کنید.
پیاز حداقل دارای سه ترکیب شــیمیایی ضد التهاب دارویی 
است که به عامل زیربنایی بیماری آسم یعنی به التهاب حمله 
می کند. این گیاه حاوی آنتی بیوتیک بــوده، دارای خاصیت 
میکروب کشی قوی اســت و در درمان سرماخوردگی و سایر 

عفونت های میکروبی کارآمد است.

گالب را می تــوان معجزه طبیعــت نامید. خــواص و فواید 
بسیاری در این عصاره قرار دارد که در درمان بسیاری از دردها 

و بیماری ها می تواند موثر باشد.
 معروف تریــن نوع عرقیــات گالب اســت که از گل ســرخ 

گرفته می شود. 
طراوت و تازگی پوست:  

اســتفاده دیگر آن جهت طراوت و تازگی پوست است؛ بدین 
گونه که پس از هر بار استحمام که منافذ پوست بازتر هستند، 

گالب را به پوست صورت بمالید. 
 در این حالت اسانس موجود درگالب به سرعت جذب پوست 
شــده که با توجه به اثرات آن در افزایــش جریان خون، باعث 
 شادابی پوست می شــود. البته اســتفاده مداوم از این روش 

می تواند این اثرات مطلوب را ایجاد کند.
در رفع لکه های پوســت موثر اســت. با خارج و خنثی کردن 
سموم، خون را تصفیه می کند و در نتیجه از ناراحتی پوستی 
در امان هســتید. گالب به دلیل داشــتن خاصیت ضدعفونی 

کنندگی نیز برای پوست سر و مو مفید است. 
این ماده حتی در رفع جوش های بدن نیز تاثیر دارد. 

بــرای ایــن کار بایــد مقــداری گالب را با جوش شــیرین 
مخلوط کنید تا خمیر نرمی به دســت آید. سپس این خمیر 
 را مدت یک ســاعت یــا تمام شــب ) هنگام خــواب ( روی 
جوش های خــود قرار دهید. گالب، بازســازی ســلول های 

 پوست را تســریع و خســتگی و ســرخی پلک ها را برطرف 
می کند.

درمان بیماری های گوارشی  
 ضدعفوني کننده، برطرف کننده بیماري هاي گوارشي، مقوي 
 معده و قلب و تســکین دهنده دردهاي روماتیســمي اســت 
و ضدتهوع خوبي اســت. مصرف گالب برای دل پیچه ها مفید 
اســت به خصوص زمانی که نفخ به عضالت دســتگاه گوارش 
فشار وارد می کند. گالب بیشــتر، به عنوان یک ماده ضدنفخ 
و بادشکن مطرح اســت؛ یعنی باعث کاهش گازهای دستگاه 
گوارش می شــود. این گازها ذرات ریزی هستند که یا جذب 
بدن می شوند یا به صورت باد گلو خارج می شوند. عالوه بر این 

خاصیت، گالب می تواند تا حدودی از اسهال جلوگیری کند.

گالب و اين همه خاصیت ) 2 ( نقش پیاز در مبارزه با سرماخوردگی

با اين آزمايش ساده، سرطان را 
ريشه کن کنید !

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

با مصرف 
 ،D ويتامین
حمالت آسم را 
کاهش دهید

بررســی های جدید محققان نشــان می دهد که مصــرف مکمل های 
ویتامین D، خطر ابتال به حمالت آسم شدید را کاهش می دهد.

 این در حالی است که تاکنون مشخص نشده اســت که این مزایا شامل 
 حال افرادی می شــود که از کمبود ویتامین D رنج می برند یا مبتالیان 

به آسم شدید از تاثیرات آن بهره مند می شوند.
در واقع آســم یک بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوایی اســت که 
ویژگی های آن شــامل عالیم متغیر و عودکننده، انسداد برگشت پذیر 
جریان هوا و اسپاسم برونش است. همچنین نشانه های رایج این بیماری 

عبارتست از: خس خس، سرفه و تنگی نفس که به سه گانه آسم معروف 
است .

آســم در اثر ترکیبــی از تعامالت پیچیــده محیطــی و ژنتیکی ایجاد 
 می شــود که درک ناقصی از آن ها در اختیار داریم. این عوامل هم شدت 

این بیماری و هم نحوه پاسخ آن به درمان را تحت تاثیر قرار می دهند.
 بیشــتر افراد ویتامین D مورد نیاز بدن خود را توســط نور خورشید یا 
از طریق مواد غذایی دارای ایــن ویتامین تامین می کنند، اما اغلب افراد 
از کمبود ویتامین D رنج مــی برند. تحقیقات قبلی نشــان داده اند که 

کمبود این ویتامین، خطر حمالت آسم را افزایش می دهد.
آنها داده های مربــوط به 435 نفر از کودکان و 658 نفر از بزرگســاالن 
 کشــورهای انگلســتان، کانادا، هند، ژاپن و لهســتان را مورد بررسی 
قرار دادند که در بیشتر افراد عالیم آسم متوسط دیده شد و تعداد اندکی 

به آسم شدید مبتال بودند.
نتایج بررســی های صورت گرفته نشــان داد که مصــرف مکمل های 
ویتامین D میزان بستری شــدن مبتالیان به آسم شدید را 3 تا 6 درصد 

کاهش داده است. 

جرم ها برای گوش ضروری 
هستند !

 یک متخصص قلب با بیان اینکه دیابتی ها بیشتر از دیگران در معرض ابتال 
به نارسایی های قلبی هســتند، بر ضرورت کنترل قند خون و رژیم غذایی 
مناسب، در این قبیل افراد تاکید کرد. دکتر مریم مهرپویا درباره رابطه دیابت 
و بیماری های قلبی، گفت: دیابت یکی از فاکتورهای خطر بروز بیماری های 
قلبی در بیماران دیابتیک است. وی افزود: دیابت موجب افزایش درگیری 
عروق کرونر، نارسایی قلبی و سکته حاد قلبی می شود و از طرفی این بیماران 

بیش از سایر افراد در معرض عوارض پس از جراحی قلب قرار می گیرند.
این فلوشیپ اینترونشــنال کاردیولوژی، کنترل نکردن قند خون را عامل 
اصلی بروز عوارض بیماری هــای قلبی در افراد دیابتیک دانســت و یادآور 
شد: به همین دلیل به این دســته از بیماران توصیه می شود قند خون خود 
را به صورت منظم کنترل کنند و ســاالنه حداقل یک بار به متخصص قلب 
مراجعه کنند و نسبت به عملکرد قلب و تاثیر دیابت بر سالمتی آن اطمینان 
 حاصل کنند. مهرپویا در ادامه بــا بیان اینکه عــوارض بیماری های قلبی 
 در بیماران مبتال به دیابت نوع یک بیشــتر اســت، گفت: بــه دلیل اینکه 
این دســته از بیماران به مدت طوالنی درگیر بیماری هستند، آسیب های 
ناشی از نارســایی های قلبی نیز در آنها بیشتر اســت. این متخصص قلب، 
 کنترل قند خــون را راهکار اساســی پیشــگیری از نارســایی های قلبی 
در بیماران دیابتی عنوان کرد و افزود: به این قبیل بیماران توصیه می شود 
 برای پیشــگیری از بــروز بیماری های قلبــی عالوه بر کنتــرل قند خون 

به رژیم غذایی و مصرف به موقع داروها توجه کنند.

 ICU مطالعه جدید نشــان می دهــد بیمــاران پذیرش شــده در بخش 
بخش قابل توجهی از باکتری های مفید روده شان را از دست می دهند.

به گفته محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلورادو باکتری های مفید روده 
به حفظ سالمت افراد کمک می کنند. از دست دادن آنها، بیمار را در معرض 
ریسک باالی عفونت های بیمارســتانی قرار می دهد که می تواند منتهی 
به سپتیسمی ) مسمومیت عفونی ناشی از گندیدگی خون (، نارسایی یک 
عضو بدن یا حتی مرگ شــود. در این مطالعه، محققان باکتری های روده 
115 بیمار بستری شده در ICU چهار بیمارستان در ایاالت متحده آمریکا 
 و کانادا را بررســی کردند. اندازه گیری ها از 48 ساعت بعد از پذیرش بیمار 
و همچنین بعد از گذشت10 روز از بستری شدن از ICU یا ترک بیمارستان 
انجام شد. یافته ها نشان داد در مقایســه با افراد سالم، بیماران ICU دارای 
میزان کم باکتری های مفید و میزان بیشــتر باکتــری های مضر احتمالی 
بودند. دکتر پال ویشمیر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: » ما 
در مطالعات خود شاهد کاهش قابل توجه گونه های عادی و تقویت کننده 
سالمت بودیم. « محققان اذعان داشــتند که آنها از تغییر سریع جمعیت 

باکتری های روده در برخی بیماران ICU  بسیار متعجب بودند.
به گفته ویشمیر، آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای مصرفی در ICU در کنار 

تغذیه ضعیف، می تواند موجب کاهش باکتری های سالم روده شود.

 بررسی های جدید محققان نشــان می دهد که کمبود سلنیوم، خطر ابتال 
به سرطان کبد را10 برابر افزایش می دهد.

 سلنیوم یکی از عنصرهای شــیمیایی غیر فلزی و کمیاب است که بیشتر 
به صورت ترکیب پیدا می شــود و به صورت خالص کمتر دیده می شــود. 
مصرف مقدار زیاد آن سمی اســت ولی در مقدار کم برای فعالیت سلول ها 

الزم است. بیشتر سلنیوم مورد نیاز بدن از مواد غدایی تامین می شود.
این ماده آنتی اکسیدان قوی است بنابراین از واکنش های شیمیایی زیان آور 
که در یاخته های بدن اتفاق می افتد، جلوگیری می کند. پژوهش ها نشــان 
داده  است که مصرف ســلنیوم به همراه ویتامین E سالمت عمومی بدن را 

تقویت می کند و در درمان یا پیشگیری بسیاری از بیماری ها موثر است.
بیشتر سلنیوم مورد نیاز بدن از رژیم غذایی تامین می شود. سبوس گندم، 
 کره، ماهی و ماهی صدف، ســیر، غالت، تخم آفتابگــردان، کنجد و آجیل 
منابع خوبی از سلنیوم هستند. همچنین ســلنیوم در یونجه، ریشه باباآدم، 

دانه رازیانه، جینسنگ، برگ تمشک و بومادران پیدا می شود.
همچنین میزان سلنیوم غذاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. به گفته 
موسسه ملی بهداشت، سلنیوم برای سالمت انسان بسیار الزم است و  نقش 

زیادی در تولید مثل، تقویت سیستم ایمنی بدن و سنتز دی ان ای دارد.
نتیجه بررســی های صورت گرفته نشان می دهد ســلنیوم دارای خواص 
آنتی اکسیدان است و باعث کاهش اکســیداتیو می شود. در واقع استرس 
 اکسیداتیو به عنوان عامل برهم زننده تعادل میان تولید رادیکال های آزاد 

و دفاع های آنتی اکسیدانی تعریف می شود.
 سرطان کبد رشد ســرطانی سلول های کبد اســت که به صورت یک توده 
در قسمت فوقانی راست شــکم و با عالیم عمومی مانند زردی و ضعف خود 
را نشان می دهد. این در حالی است که بر اساس بررسی های صورت گرفته 

کمبود سلنیوم، خطر ابتال به سرطان کبد را10 برابر افزایش می دهد.

يک متخصص قلب:

ديابتی ها  بیشتر 
در معرض بیماری های قلبی هستند

محققان می گويند؛

بیماران در ICU باکتری های مفید 
روده شان را از دست می دهند

بررسی های جديد نشان می دهد؛

 کمبود » سلنیوم «، خطر ابتال 
به سرطان کبد را افزايش می دهد

 کارشناسان 
 در مورد اين که 

آيا تنفس از طريق 
دهان بهتر است 

يا بینی با يکديگر 
موافق نیستند 

ولی همگی آن ها 
معتقدند که تنفس 
از طريق ديافراگم 

 بهترين نتايج را 
 به دنبال 

خواهد داشت

 بسیاری از شما نمی دانید تنفس صحیح تا چه اندازه با اهمیت است. تنفس يکی از اولین چیزهايی که ما پس از ورود 
به جهان انجام می دهیم و از جمله مواردی است که تا آخرين لحظه های عمر ما به درازا می انجامد.
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پیشنهاد سردبیر: 
رونق گردشگری سوییس به لطف عرب های خلیج فارس

خبر

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شهر اصفهان قدم بزنید، در هر 
کوی و برزن می توانید مسجدی تاریخی را ببینید که گاه 
عمرشان به قرون اولیه اســام می رسد؛ اما بیشتر این 
مساجد از دوران صفویه به جای مانده اند به همین دلیل 
شاید بتوان اصفهان را غیر از قطب گردشگری تاریخی 
به نوعی یکی از قطب های مهم گردشــگری زیارتی هم 
نام برد، برای هر گردشــگری شیرین است که نمازش را 
در مســجدی تاریخی اقامه کند، مسجدی که می داند 
مردم از صدها ســال پیش در آن نماز می خواندند و هر 

سجاده اش یادگار ایرانیان گذشته است.
مسجد ازیران

در ســی کیلومتری خاور اصفهان و در جنوب بستر زاینده رود 
دهکده ازیران واقع شــده که مردم محــل آن را )ازیرون( تلفظ 
می  کنند. در این دهکده که در خاور دشتی واقع شده، به سبک 
بناهای مغولی در قرن هشــتم هجری مســجد جالب توجهی 
وجود دارد که در حــال انهدام و ویرانی اســت. کتیبه خارجی 
گنبد مســجد ازیران به خط بنایی آجری برجســته و سفید بر 
زمینه آجری قرمز می باشــد. کتیبه داخل گنبد به خط بنایی 
آجری برجســته و ســفید بر زمینه آجری قرمز رنگ و کتیبه 
محراب مســجد ازیران به خط ثلث گچ بری برجسته بر زمینه 

گل و برگ است.
مسجد گز

مسجد گز در روســتایی در ۱۸ کیلومتری شمال شهر اصفهان 
واقع شده و از نواحی قدیمی و تاریخی حومه اصفهان محسوب 

می  شــود. این مســجد کوچک چهار ایوانی مربــوط به دوره 
سالجقه است که در دوره های بعد، خرابی  هایی را به خود دید 
و تجدید ساختمان شده ولی به مقدار زیاد مشخصات سلجوقی 

خود را حفظ کرده است. 
ایوان های شمالی، جنوبی، خاوری و باختری در این مسجد دو 
به دو قرینه هم هســتند و صحن آن به شــکل مربــع و طول و 
عرض آن در حدود ۱۲ متر اســت. آثار قابل مالحظه سلجوقی 
این مســجد در ایوان باختری آن اســت و دو راهــروی فعلی 
مســجد در طرفین این ایوان قرار دارند. درهــر یک از دو ضلع 
شــمالی و جنوبی ایوان باختری دو مدخل به ارتفاع تقریبا دو و 
نیم متر قرار دارد. تزیینات طاق های هاللی شــکل آنها از آجر و 
گچ، نظیر تزیینات سلجوقی داخل ایوان خاوری مسجد جمعه 
اصفهان است و در باال پشــت بغل هایی از تزیینات آجری دارد. 
 پشت مدخل دارای دو قسمت برجســته مدور در چپ و راست

 می باشد. محراب ســلجوقی این ایوان در ضلع جنوبی آن واقع 
شده و در قسمت فوقانی آن محل، یک کتیبه که در اطراف این 
ایوان نصب شده بوده، مشاهده می  شــود ولی کمترین اثری از 

خود کتیبه باقی نمانده است.

مسجد سین 
در قریه )سین( که در شش 

کیلومتــری شــمال گز 
واقع شده یک مسجد 

ســلجوقی  مناره  و 
وجــود دارد که در 
با مسجد  مقایسه 
بیشــتر  گــز 

اختصاصات دوره ســلجوقی خود را حفظ کرده است. کوچه و 
مدخل مســجد ســین که مناره مرتفع آن نیز در گوشه  شمال 
باختری مسجد واقع می  شود، شباهت زیادی به کوچه و مدخل 
مسجد گز دارد. صحن فعلی مسجد سین، وسعت زیادی ندارد 
و طول و عرض آن در حدود ۷ متر اســت. مدخل مســجد در 
ضلع شمالی آن واقع شــده و ایوان اصلی که به گنبد منتهی 
می  شود، در ســمت جنوب قرار دارد. در طرفین خاوری و 
باختری صحن دو دیــوار معمولی قــرار دارد. دیوارهای 
آن تزییناتی از گچ بری مشــابه تزیینات دیوارهای ایوان 
خاوری مسجد جمعه اصفهان دارد. طاق گنبدی شکل 
آن از مقرنس های درشت آجری )شــبیه به طاق های 
مقرنــس دار آجری مســجد جمعه اصفهــان( تزیین 
شده اســت. خطوط گچ بری اطراف محراب این 

آبی رنگ نقش بســته مسجد بر زمینه ای 
است.

مساجد تاریخی اصفهان)6(

از »ازیران« تا »سین«

قابروز

غار زیبای مرمر در شیلی
غارهای ماربل که در نزدیکی مرز شیلی و آرژانتین قرار دارند، یکی از خیال انگیزترین مناظر طبیعی جهان را به گردشگران عرضه می کنند. این غارهای آبی با دیواره هایی از سنگ مرمر آبی و سبز پوشیده شده اند که با انعکاس نور، درخشندگی بیشتری را نمایان می کنند. گشت در 
داخل این غارها که با استفاده از قایق های کایاک صورت می گیرد، حسی متفاوت و شگفت انگیز برای هر بیننده ای ایجاد می کند.این غار با وسعت ۱۸۵۰ کیلومتر در دریاچه ای ) Lago General Carrera( در مرز بین شیلی و آرژانتین واقع شده است. با داشتن عمق ۵۸۶ متر، از 
عمیق ترین غار های دنیاست. متاسفانه به دلیل پروژه سدسازی که در نزدیکی غارهای ماربل در حال انجام است، این غارها در برخی زمان ها مملو از آب می شوند و گردشگران از دیدن این مکان بی نظیر محروم می گردند. فعاالن محیط زیست نگران غرق دایمی غارهای ماربل پس 

از تکمیل ساخت سد هستند.

این هنر شامل فعل و انفعالت پیچیده شــیمیایی است و یک هنر 
آزمایشگاهی محسوب می شــود و در حقیقت یک شی است که از 
ترکیب اکســید فلزات با برخی نمک ها در اثر حرارت، تزیین یافته 
است. کلیه مصنوعات فلزی از جنس طال، نقره، مس، برنج، برنز که 
به وسیله لعاب سفید و یا رنگی پوشیده شده و با رنگ های مختلف 
خطوط و نقوشی توسط حرارت روی آن ایجاد شده باشد، در زمره 
محصوالت مینا کاری شــده قرار دارد. امروزه، این هنر بیشتر روی 
مس انجام می شود ولی می توان بر طال و نقره نیز آن را به عمل آورد. 
طال تنها فلزی است که به هنگام ذوب شدن مینا، اکسید نمی شود 
از این رو امکان اجرای طرحی همراه با جزییات و با شباهت هر چه 
تمام تر روی مینا را ایجاد می کند. در حالی که میناهای مســی و 

نقره ای چنین کیفیتی را ندارند.
پیشینه هنر میناکاری

در حــال حاضر کار هنرمنــدان اصفهاني طرفــداران و خریداران 
 بســیاري دارد و این رشــته های هنــري از طرف ســازمان هاي 
ذي ربــط همچون ســازمان صنایع دســتي مــورد حمایت قرار 
مي گیرند. به گفتــه برخی کارشناســان و در پــی تطبیق دادن 
میناکاری های بیزانس با آثار ایرانی، این هنر در ایران شکل گرفته 
و سپس به دیگر کشورها رفته اســت؛ البته در اروپا، آثاری باستانی 
یافت شــده که پیشینه ای بســیار طوالنی دارند. برای نمونه شش 

انگشتر طال مربوط به سیزده ســده پیش از میالد در قبرس یافت 
شده که نمونه ای از میناکاری مرصع می باشند.

میناکاری در دوره هخامنشیان  
یکــی از ایــن نمونه های قدیمــی، بازوبنــدی از طال بــه همراه 
میناکاری های تزیین شــده روی آن اســت که مربــوط به دوران 
هخامنشــیان می باشــد. در حال حاضر این اثر باســتانی در موزه 

ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می شود.
میناکاری در دوره سلجوقیان

اوج هنری میناکاری در دوره ســلجوقیان دیده می شود که تهیه 
ظروف برنجی و میناکاری مرسومیت داشته و این آثار به کشورهای 
همسایه نیز فرستاده می شده اســت. یکی از نمونه های ارزشمند 
این دوره »سینی آلب ارسالن« است که میناکاری روی نقره بوده 
و در موزه صنایع ظریف بوستون نگهداری می شود. این اثر توسط 
استادی به نام »حسن الکاشانی« ساخته شده و نامش با خط کوفی 

بر آن حک شده است.
میناکاری در دوره ساسانیان  

بشقاب های ساســانی که در ارمنســتان کشف شــده و در موزه 
هنرهای اسالمی برلین و در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری 
می شوند، نمونه هایی از آثار باســتانی میناکاری ایرانی می باشند. 
همچنین، در موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ و موزه های انگلستان و 

فرانسه نیز آثار دیگری از میناکاری ایرانی موجود می باشد.
  میناکاری در دوره اسامی

در مورد ســابقه هنر مینــاکاري در ایران لئوبرونســتین و اروین 
مرگولیس یادآور شــده اند که ســابقه این هنر در ایــران به زمان 
اشکانیان و ساسانیان مي رسد، ولي اســتفاده از آن در آغاز اسالم، 
تا پیش از حکومت ایلخانان مســلمان مغول، غــازان خان)۶94 تا 
۷۰3 هجري( روشن نیست. پادشاه در مدت کوتاهي به علم شیمي 
دســت یافت و بر خالف پیشــینیان که مبالغ هنگفتي در راه پیدا 
کردن اکسیر صرف مي کردند ترجیح داد که دانش و مساعي خود 

را صرف هنر میناکاري کند.
میناکاری در دوره مغول و تیموری  

در دوره مغول، هنر فلزکاری به دنبال آن مینــاکاری ایرانی دچار 
تغییرهایی شــد. ســبک نوینی در میناکاری ایران به وجود آمد 
به طوری که تصویرها و شــکل هایی که مربوط بــه ظاهر و لباس 
درباریان ایرانی بود، جایگزین نگاره های عربی شــد. همچنین، در 

دوره تیموری نیز ترصیع فلز به شرقی ترین صورت خودش رسید.
میناکاری در دوره صفوی  

در زمان صفویان نقش های مینیاتــوری همانند مجلس های بزم 
در دربار، شکار و اسب سواری بیشــتر رواج داشت و میناکاری روی 
نقره انجام می شد. همچنین نقش های اسلیمی و ختایی به طرح ها 
افزوده شد و رنگ قرمز نیز بیشــتر از همه دوره ها به کار میناکاران 
آمد. یکی از نمونه های قدیمی آن درعهد صفویه توســط شــاردن 

جهانگرد فرانسه ذکر شده است.
میناکاری در دوره قاجاریه  

در دوران قاجــار میناکاری به مقدار کم وجود داشــته و اشــیایی 
مانند ســرقلیان و کوزه قلیان و کوزه و بادگیر قلیــان را میناکاری 
می کرده اند. در دربار پادشــاهان قاجار مخصوصا ناصرالدین شاه 
که قلیان کشیدن از ســرگرمی های او بوده، قلیان های میناکاری 
شده وجود داشته است. همچنین، در خانه های اشراف و بزرگان آن 
عصر نیز این قبیل اشیای میناکاری شده موجود بوده است. اشیای 
دیگری مانند کمربند، آفتابه لگن، انفیه دان، گالب پاش، گوشواره، 

اشکدان و قوطی سیگار میناکاری شده نیز موجود است.
مینای نقاشی

روشی است که امروزه در اصفهان مرسوم است. در این روش، زمینه 
ورقه مس را از میناي سفید و غلیظ مي پوشــانند و پس از آنکه در 
کوره پختند، آن را با رنگ هاي مینایي نقاشي مي کنند.یک روش 
نقاشي کردن با رنگ هاي مینایي این اســت که اول رنگ ها را که 
 به صورت گرد بسیار نرمي اســت، با آب و کمي گلیسیرین مخلوط

  مــي کننــد و آن را روي صفحه شیشــه اي یا عقیق به وســیله 
کاردک هاي مخصــوص حل کرده و مانند نقاشــي معمولي آب و 

رنگ، نقش دلخواه را با این رنگ تصویر مي کنند.

ســابقه هنر میناکاری به یک هزار و پانصد ســال پیش برمی گردد و اصفهان مهد این هنر محسوب می شود. 
میناکاری یا میناسازی هنری اســت که سابقه ای در حدود پنج هزار ســال دارد و از صنایع دستی محسوب 
می شود. میناکاری هنر تزیین فلزات)بعضا شیشه و سرامیک( با مواد رنگین مات یا شفاف، با کمک گرفتن از 

آتش است که در ایران این هنر اصیل دراواخر دوره ناصری به خاموشی گرایید.

در حال حاضر 
کار هنرمندان 

اصفهاني، طرفداران 
و خریداران بسیاري 
دارد و این رشته های 

 هنري از طرف 
 سازمان هاي 

ذي ربط همچون 
سازمان صنایع 

 دستي مورد حمایت 
قرار مي گیرند

در حالــی کــه میــزان اقامت گردشــگران در ســوئیس 
 کاهش یافته اســت، شــمار گردشگران کشــورهای حوزه  
خلیج فارس دراین کشــور اروپایی رشد چشمگیری داشته 
است.بر اســاس اعالم هیئت گردشگری ســوئیس، میزان 
اقامت گردشــگران خارجی در هتل ها و سایر اقامتگاه های 
این کشــور با کاهش قابل مالحظه ای همراه بوده است که 
این نــزول در میان گردشــگران چینی ۲3 درصــد، برای 
گردشــگران ژاپنی ۱۱/۵ درصد و برای گردشگران روس و 
آلمانی نیز به ترتیب ۱4/۸ و 3/۶ درصد بوده است.در مجموع 
هتل های کشور سوئیس در ماه جوالی امسال 4/۱ میلیون 
شب اقامت را ثبت کردند که در مقایسه با آمار جوالی سال 
۲۰۱۵ میالدی با کاهش ۰/4 درصد یا ۱۸ هزار شــب اقامت 
همراه بوده است.گردشگران خارجی ۲/3 میلیون شب را در 
هتل های ســوئیس ســپری کرده اند که این رقم نیز حاکی 
از کاهش ۲ درصدی یا 4۶ هزار شــب اقامت در مقایســه با 
آمارهای سال پیش دارد، اما گردشگران سوئیسی ۱/۶ درصد 
بیشتر از سال پیش در هتل ها اقامت داشته اند.مجموع شب 
 اقامت های فروخته شــده در هتل های کشــور سوئیس در

 حد فاصل ژانویه تا جوالی امسال به رقم ۲۰/9 میلیون شب 
اقامت رســید که ۱ درصد کمتر از آمار شــش ماهه ابتدایی 
سال ۲۰۱۵ است. در ماه جوالی در مجموع بیش از ۶۸ هزار 
گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد خاک سوئیس 
شدند که از رشد ۷/۱ درصدی نســبت به سال گذشته خبر 

می دهد.
گردشــگران حوزه خلیج فارس پس از آلمانی ها )۱۷۰ هزار 
نفر(، آمریکایــی )۱۲4 هزارنفر(، چینی هــا)۲۸ هزار نفر( و 
بریتانیایی ها )۷۸ هزار نفر( پنجمین گروه بزرگ گردشگران 

خارجی سوئیس را به خود اختصاص می دهند.
تعداد گردشگران خارجی از حوزه خلیج فارس در سوئیس 
از تعداد گردشگران کشــورهای همسایه با اقتصاد قدرتمند 
و تراکم جمعیت باال چون فرانســه، بلژیک، هلند، اسپانیا و 
ایتالیا و همچنین کشــورهای پرجمعیتی چون هند، ژاپن، 
کره جنوبی و روسیه بیشتر اســت.در میان شب اقامت هایی 
که توسط گردشــگران خارجی در هتل های سوئیس رزرو 
شده اســت، گردشــگران حوزه خلیج فارس با رزرو بیش از 
۱۸۸ هزار شب اقامت در جایگاه سوم قرار دارند که این رقم 
۱۵/۶ درصد از سال ۲۰۱۵ میالدی بیشتر است.آلمانی ها با 
بیش از 3۶4 هزارشب اقامت و آمریکایی ها با ۲۵۱ هزار شب 
اقامت بیشترین رزروها را در هتل های کشور اروپایی سوئیس 
داشته اند.همچنین بر اساس آمار، ارقام منتشر شده هر یک 
از گردشگران حوزه خلیج فارس به طور متوسط ۲/۸ شب در 

هتل های کشور سوئیس اقامت می کند.

  رونق گردشگری سوییس 
به لطف عرب های خلیج فارس

اتفاق روز

می خواهیم ببینیم چرا افرادی که سفر می کنند برای ما جذاب تر و 
دوست داشتنی ترهستند.

احتماال دوست یا دوستانی دارید که از نظر شما تمام دنیا را گشته اند. 
این افراد پرسفر کسانی هستند که از دوستی با آنها خیلی خوشحالید 

و از بودن کنارشان لذت می برید.
آنها از چیزی نمی ترسند

خارج شدن از دایره راحتی و قدم گذاشتن به دنیای بیرون، شجاعت 
می خواهد. این افراد از امتحان کردن چیزهای جدید نمی ترسند. از 

تجربه کردن و هر روز چیز تازه ای را انتخاب کردن هراسی ندارند.
دارای ذهن بازی هستند

آنها می توانند برای فهمیدن دیگران ذهنشــان را باز بگذارند. چون 
 به جاهای مختلف سفر کرده اند و رســوم و فرهنگ های مختلف را 

دیده اند و تفاوت ها را راحت تر می پذیرند.
در لحظه زندگی می کنند

آنها دوستانی هســتند که کنارشــان لحظات خوبی دارید. شاد و در 
لحظه زندگی می کنند و خسته کننده نیستند.
پیشنهادهای غذایی خوبی می دهند

آنها غذاهای مختلفی را امتحان کرده اند و چون شما را می شناسند 
پیشــنهادهای خوبی می دهند. احتماال از خوردن غذاهایی که این 

دوستان پیشنهاد می کنند، پشیمان نمی شوید.
داستان های جالبی برای تعریف کردن دارند

افرادی که زیاد سفر می کنند از مکان ها و افراد مختلف خاطره های 
جالبی دارند. چیزهایی دیده اند که شما از گوش کردن به آنها خسته 

نمی شوید.
شنونده های خوبی هستند

چون به کشورها و شــهرهای مختلفی رفته اند، یاد گرفته اند خوب 
گوش دهند. آنها در مواجهه با افراد محلی و هنگام درخواست کمک 
باید شنونده های خوبی باشند و این یک ویژگی خیلی خوب برای یک 

دوستی است.
خودشان را باور دارند

آنها در طول سفرهایشان فهمیده اند تنها باید خودشان را باور کنند. 
با هر سفر این اطمینان آنها بیشتر می شــود.آنها سوغاتی ها و کارت 

پستال های خوبی برایتان می آورند.
دوستانی که در ســفرند همیشــه چیزهای خوبی پیدا می کنند که 

برایتان بفرستند یا همراه بیاورند.
از چیزهای کوچک خوشحال می شوند

افرادی که سفر می کنند زیبایی و قدرشناسی را در چیزهای کوچک 
می بینند. آنها از دیدن غروب خورشید هم ذوق می کنند. می توانند 

در هر شرایطی از اتفاقات بی اهمیت اطراف لذت ببرند.
با بی برنامگی کنار می آیند

در سفر اتفاقات پیش بینی نشده ای می افتد که باعث می شود افراد 
بتوانند در هر شــرایطی راه حل پیدا کنند. به این افراد الزم نیســت 
 برنامــه  دقیقی بدهیــد، آنها در هر شــرایطی یک ماجــرای خوب 

پیش می آورند.
نگرش خوبی دارند

افرادی که زیاد سفر می کنند یاد گرفته اند به مشکالت اجازه ندهند 
زندگیشــان را ببلعند. آنها می دانند تا زنده هستند بهتر است سعی 

کنند از زندگی لذت ببرند.
آنها الهام بخش شما هستند

اگر دوستی دارید که همیشه در سفر اســت، باعث می شود دیدتان 
 به زندگی مثبت تــر و امیدوارانه تر شــود. هرچه بیشــتر با او وقت 
 بگذرانیــد تاثیــر بهتــری خواهید دیــد. حتی ممکن اســت روی 
شما آنقدر تاثیر بگذارد که از دایره  راحتی بیرون بیایید و پا به دنیای 

سفر بگذارید.

چرا افرادی که سفر می کنند  
دوست داشتنی هستند؟

رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله
طی مراسمی فسیل های ۷ میلیون ساله لرســتان که سال 9۲ در 

جریان احداث جاده کشف شده بود، رونمایی شد.
آنا اسماعیلی، کارشناس بخش دیرینه شناســی دفتر موزه تاریخ 
طبیعی و ذخایــر ژنتیکی ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
مراسم رونمایی فسیل های ۷ میلیون ســاله لرستان گفت: سایت 
 نورآباد در ۷۰ کیلومتری مرکز اســتان لرستان، غنی از فسیل های

 مهره دار اســت که طی ســال های اخیر آن را کشــف و گزارش 
 کردیم.اسماعیلی افزود: سال ۱39۲ هنگام احداث جاده، تعدادی 
 نمونه های فســیلی کشــف کردنــد و به مــا اطالع دادنــد. تیم 
 فســیل شناســی از مرکز اعزام شــد و بــا پیمایــش صحرایی و

 بررســی های زمین شناسی مشخص شــد در 3۰ متر مربع تعداد 
زیادی از فســیل های مهره داران از خانواده اســب ها، گاوسانان، 
گوشتخواران، زرافه ها و به طور کلی پستانداران خشکی زیست که 
اولین بار در ارتفاعات زاگرس مشاهده می شد، در سایت وجود دارد.

وی با اعالم اینکه تراکم و تنوع گونه ها خیلی زیــاد بود، ادامه داد: 
تنوع نمونه ها تشابهات زیادی با فســیل های کشف شده از سایت 
مراغه داشت که سال گذشته از آمریکا مسترد شدند. این نکته برای 
ما خیلی حائز اهمیت است که مشابه نمونه های یافت شده در البرز 

را چگونه در زاگرس یافته ایم.
اســماعیلی تصریح کرد: این اولین بار در لرســتان بود که چنین 
کشفیاتی داشتیم. قدمتی که به دلیل تشــابه با نمونه های مراغه 
تخمین می زنیم مربوط به اواخر دوره میوســن تا همیوسن؛ یعنی 
حدود ۷ میلیون سال اســت. تالش می کنیم طی ماه های آینده با 
رسوب زدایی و جداسازی نمونه ها، جزییات بیشتری را مشخص و 

اطالع رسانی کنیم.

معرفی صنایع دستی اصفهان:

میناکاری؛ هنری با قدمت یک هزار و پانصد سال

دانستنی
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اخباريادداشت

رییس اداره ایمنی و ترافیــک اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
اســتان اصفهان، با اشاره به شناســایی 109 نقطه پر تصادف با 
محوریت اداره راه و اداره کل حمل ونقل طبق ضابطه ســازمان 
راهداری، اظهار کرد: پس از بررســی این نقاط و ابالغ از ســوی 
اداره راه، برای رفع اشکاالت هندسی و ســانحه آفرین آن اقدام 

خواهد شد.
علی صلواتی درباره تصادفات اخیر در محور شــهرضا-مبارکه و 
وضعیت این راه افزود: متاســفانه در این محــور حدود یک ماه 
پیش 7 کشته داشــتیم که علت حادثه، به دوخطه بودن جاده و 

انحراف به چپ خودرو منتهی می شود.
رییــس اداره ایمنــی و ترافیــک اداره کل حمــل و نقــل و 
پایانه های اســتان اصفهان، از دالیل دیگر تصادف پژو و تریلر را 
خواب آلودگی راننده در نیمه شب دانست و عنوان کرد: واژگونی 
اتوبوس که هفته پیش رخ داد و منجر به فوت سه نفر و مصدوم 
شدن چندین نفر شــد، به خاطر نم باران و لغزندگی جاده بوده 
اســت. وی در ادامه، درخصــوص رانندگی در زمــان لغزندگی 
جاده، گفت: در شرایط لغزندگی باید با سرعت مطمئن حرکت 

کنیم که حتی ممکن است از سرعت مجاز هم کمتر باشد.
صلواتی از آموزش مدیران فنی حمل ونقل و پایانه های اســتان 
خبر داد و تصریح کرد: بحث فرهنگ سازی رانندگی برای مردم 
بسیار مهم است و رســانه ها به عنوان متولیان این امر باید در آن 

پیشتاز شوند.
وی با اشــاره به نبود ایمنی کافی در بعضــی از خودروها تاکید 
کرد: بعضی از ماشین ها به هر دلیلی استاندارد ندارد؛ ولی مردم 
هم می دانند و حداقل کاری که می توانند انجام دهند، استفاده 

صحیح و در حد ایمنی آن خودرو است.
رییس اداره ایمنی و ترافیــک اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
اســتان اصفهان، با اشــاره به اهــم فعالیت هایی کــه در انجام 
پروژه هــای حمل ونقلی و جــاده ای صورت می گیــرد، گفت: 
مسئولین در حد توانی که دارند، با توجه به کاهش تورم و کمی 
بودجه عمرانی که از نتایج آن است، بســته به اعتبارات، وظیفه 

خود را انجام می دهند.
وی در ادامه، درخصوص وضعیت جاده های استان، خاطرنشان 
کرد: نمی توانیم بگوییم تمام جاده های اســتان ایمن است؛ ولی 
نهادها و ادارات مرتبط نســبت بــه تمام اعتباراتــی که دارند، 

وظیفه خود را انجام می دهند.
صلواتی از تغییر بعضی از راه های دوخطه اســتان به چهار خط 
خبر داد و تصریح کرد: نقاط پرخطری که جاده آنها دوخطه بود، 
طی برنامه ریــزی صورت گرفته، به چهار خــط افزایش یافت تا 

تصادفات محدود جاده ای آن نقاط به حداقل برسد.   

امام جمعه اصفهان در خطبه هــای این هفته نمــاز جمعه، با بیان 
اینکه بسیاری از علمای ما به اصول وجودی خداوند اشاره می کنند، 
 اظهار داشــت: این امر تقدیری نیســت و همگان بایــد دلیل آن را

بیان کنند.
آیت ا... سیدیوســف طباطبائی نژاد با اشــاره به معجزه قرآن کریم 
افزود: خداوند در قــرآن می فرماید هیچ کــس نمی تواند مانند این 
کتاب را بیاورد و تا روز قیامــت، جاودان و دلیلــی محکم بر وجود 

خداوند است.
امــام جمعــه اصفهان بــه لزوم کمــک بــه مســتضعفان به ویژه 
دانش  آموزان نیازمند اشاره و تصریح کرد: ایثار و بخشش، دو بخش 
بسیار مهم بوده و به این معناست که انسان باید از سهم خود بگذرد؛ 

همان طور که این کار در رفتار ائمه ما به وضوح دیده می شد.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در جامعه امروز افرادی هستند 
که هنوز دل به منافقان می دهند و این در حالی اســت که منافقان 
جنایت های فراوانی در طول انقالب انجــام داده اند، گفت: این افراد 
از ارکان انقالب بودند؛ اما امروز تحلیل های اشــتباهی از خود ارائه 
می دهند. این گونه انســان ها هزینه نکردن پول برای امور نظامی را 
گامی موثر در تقویت اقتصاد می دانند؛ در حالی که این تفکر بســیار 

غلط است.
آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان اینکه قــرآن می فرماید برای مقابله با 
دشــمنان خود به بهترین شــکل ممکن بنیه نظامی خود را تقویت 
کنید که این کار سبب ترس دشمنان می شــود، اظهار داشت: این  
افراد مثال هایی از کشــورهای شــرق آســیا مانند ژاپن را به میان 
می آورند که هزینــه زیادی صرف امــور نظامی خــود نمی کنند. 
این گونه کشورها در کنار بعضی از کشــورهای اروپایی مانند آلمان، 
در اختیار آمریکا هســتند و این صحبت ها از کســانی که در انقالب 
اسالمی تالش های بسیاری کرده اند، بعید اســت. وی با بیان اینکه 
ما کشوری نیستیم که تحت ســیطره آمریکا باشد، تصریح کرد: اگر 
امروزه رشــدی در صنعت نظامی داشــته ایم، به همت متخصصان 
و دانشــمندان نظامی کشــورمان بوده اســت. اگر قــدرت نظامی 
نداشــتیم، هم اکنون در کشــورمان باید با داعش می جنگیدیم. در 
 همین راستا ملت ما باید بیدار باشــد و صحبت های خوب و غلط را

از هم تشخیص دهد.

ريیس اداره ايمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل استان:

شناسايی 109 نقطه
حادثه خیز در اصفهان 

امام جمعه اصفهان:

هزينه نکردن پول برای امور نظامی 
تفکر غلطی است

پیشنهاد  سردبیر:
عمدی بود؟

شهردار اصفهان، با اشاره به ســالگرد فاجعه منا، گفت: ُمهر بی تدبیری و 
بی کفایتی آل ســعود در فاجعه خونین منا بر پیشانی آنها خورد. مهدی 
جمالی نژاد در حاشیه دیدار با خالق اثر هنری فاجعه منا گفت: متاسفانه 
امروز در عربســتان، حاکمانی در حال حکمرانی هستند که عروسک و 

بازیچه آمریکا و رژیم صهیونیست به شمار می روند.
وی گفت: این امر پســندیده نیســت که یک حکومت )که البته خود را 
مسمان می خواند( به دنبال آن باشد که میان شیعه و سنی تفرقه افکنی 

کند و از سوی دیگر بی تدبیری خود را به دیگران پیوند دهد.
شــهردار اصفهان بیان داشــت: عربســتان باید بداند فاجعه منا امری 
فراموش شــدنی نیســت و ملت ایران در ســالگرد فاجعه منــا و مکه، 

محکومیت بی تدبیری آل سعود را دوباره گوشزد می کند.

آیت ا... العظمی لطف ا... صافی گلپایگانی، در دیدار اعضای ســتاد کنگره 
نکوداشــت آیت ا... العظمی مظاهری گفت: حوزه اصفهان دارای سابقه و 
تاریخ برجسته ای است که این مقوله، افتخار ارزشمندی برای اصفهان به 
حساب می آید.  این مرجع عالی قدر جهان تشیع افزود: از قدیم االیام  آثار 
و دست نوشته های تاریخی مختلفی از علمای بزرگ اصفهان مانند عالمه 
مجلسی وجود دارد.  ایشان خاطرنشان کرد: هر قدر آثار علما و بزرگان احیا 
و تکریم شود، فضای مناسبی در شهر ایجاد شده و این آثار به عنوان بستر 
مناسبی برای انتقال مفاهیم دینی به آیندگان، مورد استفاده قرار می گیرد. 
آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی با بیان اینکه اصفهان از قرون قدیم دارای 
علما و بزرگان بســیاری بوده، تصریح کرد: از همین رو مسئولین اصفهان 

باید در راستای گرامیداشت این مقامات ارزنده فعالیت کنند.

آيت ا... صافی گلپايگانی:فاجعه منا، مهر بی تدبیری و عدم کفايت آل سعود است

حوزه علمیه اصفهان دارای سابقه تاريخی و برجسته ای است

مدیر منطقــه 15 شــهرداری اصفهان گفت: شــهرداری 
به عنوان نهاد دارای استقالل نســبی، می تواند در تحقق 

اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا کند.
رضا مختاری با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه سال 95 
از سوی مقام معظم رهبری به نام سال »اقتصاد مقاومتی- 
اقدام و عمل« نامگذاری شد، افزود: برای این منظور، رهبر 
معظم انقالب، اقتصادی مقاومتی را مــد نظر دارند که در 
شرایط فشار، رکود اقتصادی و شــرایط سختی که بر علیه 
ایران حاکم شــده، بتواند تعیین کننده رشــد و شکوفایی 

کشور باشد.
مختاری، با بیان اینکه یکی از تاکیدات شهرداری اصفهان، 
شناســایی و حرکت به ســمت منابع پایدار اســت، گفت: 
ســال 62 که سیاســت خودکفایی شــهرداری ها مطرح 
شد، بسیاری از شــهرداری ها که از منابع دولتی بی نصیب 
بودند، به سمت منابع درآمدهای ناپایدار مثل درآمد تراکم، 
تفکیک یــا در آمدهای دیگــر رفتند؛ غافــل از اینکه این 
درآمدهای ناپایدار در شــرایط رکود، بحــران های مالی را 
به وجود می آورد. وی اظهارکرد: در منطقه 15 شــهرداری 
اصفهان محور حرکت در مســیری طوالنی مدت به سمت 
پروژه هــای مشــارکتی و وارد کردن بخــش خصوصی و 

مردمی در اجرای پروژه هاست.

مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهان اظهارکرد: بســته 
تشویقی شــهرداری اصفهان برای فراهم سازی موجبات 
رونق ساخت و ســاز و بهبود روند توسعه شهر تحت عنوان 

عیدانه شهرداری، در 3 دوره زمانی تهیه شده است.
نادر آخونــدی افزود: این بســته بــه گونــه ای طراحی 
 شــده کــه شــهروندانی کــه در اولیــن دوره زمانی به

ساخت و ســاز اقدام نمایند، از تخفیف بیشتری برخوردار 
شوند.

مدیر امــور درآمــد شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: 
 در دوره اول کــه از ابتــدای مهرمــاه شــروع و در پایان

آبان مــاه به اتمام مــی رســد، متقاضیان مــی توانند از 
35درصد تخفیف بهره مند شوند.

آخوندی خاطرنشــان کــرد: در دوره دوم کــه از ابتدای 
آذرمــاه شــروع و در پایان دی مــاه به اتمام می رســد، 
مشــمول 30درصــد تخفیف شــده و در دوره ســوم که 
 از ابتــدای بهمن ماه شــروع و 15 اســفندماه بــه اتمام

می رســد، میزان تخفیف برابــر 25درصــد خواهد بود. 
 وی اظهارکــرد: البتــه ایــن مژده بــه شــهروندان داده

می شود که عالوه بر تخفیف پرداخت صد در صدی نقدی، 
امکان دریافت تخفیف برای پرداخت هــای غیرریالی نیز 
در نظر گرفته شده که میزان تخفیف های اعطایی در این 

حالت نیز طی 3 دوره کاهشی است.

 نقش موثر شهرداری
برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

تهیه بسته تشويقی شهرداری 
در 3 دوره زمانی

شهرداریمشاغل شهریشهرداری

خريداران کاالی ايرانی
جوايز نفیس می گیرند

20 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوسرانی اضافه می شود

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برای تشکر و قدردانی از 
مشتریان به دلیل اعتماد آنان به کاالهای داخلی، جوایز 

ارزنده ای به بیش از 1110 نفر اهدا خواهد شد.
اصغر کشاورز راد با اشاره به اینکه شهروندان برای قرعه 
 کشــی بزرگ جشــنواره کاالی ایرانی، باید سریال کد

درج شده را به صورت کامل و بدون هیچ فاصله ای ارسال 
نمایند، عنــوان کرد: همچنین باید کد درج شــده روی 
کارت را از طریق پیامک به شماره 500020001 ارسال 

نمایند.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان عنوان کرد: شهروندان برای شرکت 
در قرعه کشــی بزرگ جشــنواره کاالی ایرانی، فاکتور 
 خرید را نزد خود نگه دارند و شــماره فاکتور را روی برگه

قرعه کشی درج نمایند.
وی با تاکید بر اینکه قرعه کشــی جشنواره کاالی ایرانی 
همزمان با شــب عید ســعید غدیر خم برگزار می شود، 
افزود: به برندگان قرعه کشــی، جوایز نفیسی همچون 
13خودروی ملــی، 110 تخته فــرش ، 700 دوچرخه 
ایرانی، 110 ســکه تمام بهار آزادی، 110نیم ســکه و 

110ربع سکه اهدا می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری اصفهان 
گفت:20 دســتگاه اتوبوس بازســازی شــده، مهرماه به 

ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود.
محمد علی احمدی در ادامه با اشــاره بــه اینکه در حال 
حاضر در خیابان میرداماد اتوبوسی رفت و آمد نمی کند، 
افزود: در حال حاضــر چند خط اتوبوســرانی به موازات 
خیابان میرداماد فعال اســت که می توان به خط 92 )که 
روزانه 12 هزار نفر را جابه جا می کند(، خط 23 از میدان 
انقالب تا میدان جمهوری و خط 93 که شــرق را به غرب 

اصفهان متصل می کند، اشاره کرد.
وی با ابراز خرســندی از اینکه شــهردار اصفهان، حامی 
اصلی اتوبوسرانی اســت، تاکید کرد: برای خرید اتوبوس، 
دســتورالعمل هایی تنظیم و اعتبارات آن تامین شــده 
و شــهروندان به مرور، شاهد اضافه شــدن اتوبوس ها به 

ناوگان اتوبوسرانی خواهند بود.
وی تاکید کرد: دولت باید به تعهدات خود برای پرداخت 
یارانه بلیت عمل کند تــا کمکی برای خریــد اتوبوس و 

سرویس دهی به شهروندان باشد.
وی با اشــاره به اینکه 12 خط تندرو برای شــهر اصفهان 
در حال برنامه ریزی اســت، گفت: خطوط تندرو با هدف 
سرویس دهی مطلوب تر به شهروندان طراحی شده است.

حمل و نقل

ناجا

فرمانده نیروي انتظامي اســتان اصفهان گفت: نیروي 
انتظامي همیشــه خط مقدم برخورد با ناهنجاري ها و 
هنجارشکنان کشور است و تمامي کارکنان این ارگان 
با اعتقاد راســخ وارد کار شــدند و برخورد بــا جرایم 
 را تکلیف الهي خــود مي داننــد؛ از ایــن رو براي هر 
200 رده فرماندهــي این نیرو، 200 حجله شــهید در 

محل فرماندهي برپا شده است.
ســردار عبدالرضا آقاخاني درخصوص ارتباط مردم با 
نیروي انتظامي گفت: پل هــاي ارتباطي مردم و نیروي 
انتظامي، شــماره تلفن هــاي 110 و 197 اســت که 
در طول ماه، 180 هزار تماس مردمــي با تلفن 110 و 
9 هزار تماس مردمي با تلفن 197 برقرار مي شــود که 

پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح مي کنند.
فرمانده نیروي انتظامي اســتان اصفهان افزود: ســال 
گذشته در استان اصفهان 38 تن مواد مخدر کشف شد 
و در پنج ماهه اول سال جاري نیز 16 تن کشفیات مواد 
مخدر نیروي انتظامي اســتان اصفهان بود. وي تصریح 
کرد: مدتــي پیش بزرگ ترین محموله قاچاق کشــور 
دراصفهان به مقدار 100 تن کشف و ضبط شد که این 

نشانگر آمادگي نیروهاي استان است.
آقاخاني درخصوص اشــرافیت بر موضوع فضاي مجازي 
و جرایم اینترنتي نیز گفت: پلیــس، فضای تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان )فتا( است 
و بر تمامي تحرکات فضاي ســایبري احاطه دارد. وي در 
مورد آمار پرونــده هاي روزانه کالنتري هــا گفت: از یک 
کالنتري در شهر اصفهان، روزانه بین 60 تا 70 پرونده به 
دادگســتري و حدود هفت هزار پرونده از کل کالنتري ها 
به دادگستري انتقال داده مي شود که موضوع آنها، فساد، 

قتل، ضرب و جرح و... است.
آقاخاني تصریح کرد: نیروي انتظامي در امور فرهنگي 
هم وارد مي شود؛ چرا که با فرهنگ سازي مي توان آمار 
جرم را پایین آورد. پیشگیري از وقوع جرم، حائز اهمیت 
است و بسیاري از معضالت از نبود فرهنگ پیش مي آید؛ 
از همیــن رو ،نیروي انتظامي اســتان اصفهان با مراکز 
علمي و دانشــگاهي، مراکز فرهنگي، مراکز مشاوره و 
سازمان بهزیستي همراهي دارد. ریشه ها و شاخه هاي 
این نیرو در تمامي ادارات هســت و مسائل شهري نیز 
آنقدر اهمیت دارد که با شهرداري نیز همراهي داریم؛ به 
عنوان مثال مسائل ترافیکي و دیگر مسائل حوزه شهري 

را پیگیري مي کنیم.

فرمانده نیروي انتظامي استان:

فتای اصفهان بر تمامي تحرکات 
فضاي سايبري احاطه دارد

همزمان با افتتاح این مرکز، اعالم شد که 
این اندیشکده، پیرامون تاریخ نهضت های 
اسالمی در جهان تشیع و تسنن و ترسیم 
تمدن نوین اســالمی بــر چهار پایــه اقتصــاد مقاومتی، 
تفکر اندیشــه، حریت و تقریب و مدنیت شیعی برپا شده 
اســت. پس از افتتاح این خانه، شــخصیت های مختلف و 
مطرحی به عنوان سخنران به خانه بیداری اسالمی آمدند. 
هرازچندگاهی، می شــد از ال به الی پوســترها و بنرهای 
آویخته شــده در شــهر، میهمانان این مرکز را شناسایی 
کرد؛ از فرزند شــهید مطهری و نادر طالــب زاده گرفته تا 
مجری پرس تی وی و »الکســاندر دوگین« )نظریه پرداز 
معاصر( و بســیاری از چهره های مطرح داخلی و خارجی 
که بیشــتر شــامل پژوهشــگران می شــدند، در مقاطع 
مختلف زمانــی، میهمان خانه بیداری شــده اند؛ خانه ای 
که در آخریــن روز از هفته ای که گذشــت، خبر به آتش 
کشیده شدن دیواره آن، خبرساز شــد. سایت »انتخاب« 

این خبر را منتشر کرد؛ سپس سایر خبرگزاری ها به سراغ 
مسئوالن رفتند تا در جریان جزئیات این خبر قرار بگیرند. 
 »تســنیم« با مدیر خانه بیداری اســالمی بــه گفت و گو
 پرداخــت. در همــان ســاعات اولیه انتشــار ایــن خبر،

گمانه زنــی ها در فضــای مجازی و کانال هــای تلگرامی 
درباره علت وقوع این آتش سوزی باال گرفت. جالب اینکه 
»عمدی بودن آتش ســوزی« جدی ترین احتمالی بود که 
در این باره مطرح می شــد. کاربران فضای مجازی اعتقاد 
داشتند آتش سوزی عمدی بوده است؛ این در حالی است 
که »موســی نجفی«، مدیر خانه بیداری اسالمی اصفهان 
که در مصاحبه با »تسنیم« گفته بود علت وقوع این حادثه 
در دست بررسی است، ســاعتی بعد به »تابناک« گفت که 
»آتش سوزی خانه بیداری اســالمی اصفهان، یک حرکت 
حســاب شــده بود!« و به نوعی عمدی بودن این حادثه را 

تایید کرد. 
نجفی گفت: » با توجه به اینکه خانه بیداری اســالمی یک 

مرکز فرهنگی در حوزه بیداری اســالمی و تمدن اسالمی 
اســت و این حوزه هم دشــمنان خودش را دارد که همان 
دشمنان نظام هســتند، می توان تشــخیص داد که این 
اتفاق یک حرکت حساب شــده و از پیش تعیین شده بوده 
است.« در همین زمینه، جوسازی های رسانه های بیگانه و 
ضدانقالب هم، تنها ساعتی پس از اعالم این خبر، آغاز شد 
و در گمانه های جهت دار خود، برخی از این رسانه ها پای 
گروهک »مجاهدین« را نیز به میان کشیده و مدعی شدند 
این اتفاق درواقع نوعی »هشــدار« به مسئوالن نظام بوده 
است! درست زمانی که رسانه های بیگانه مشغول کنارهم 
چیدن پازل جوسازی های خود بودند، اینجا و در اصفهان، 
 در برخی رســانه ها عنوان شــد که هیچ پشــت پرده ای

وجود نــدارد و انباشــت »ضایعات« باعــث آتش گرفتن 
بخشــی از دیوار خانه بیداری اسالمی شــده است. نجفی 
اما با حرف هایی که زد، گمانه »عمــدی بودن« را بیش از 
پیش تقویت کرد. نجفی چنیــن خبر داد که »مدتی پیش 
هم دوربین مداربسته درب مقابل محلی که مورد هجوم و 

آتش سوزی عوامل ناشناس قرار گرفته، دزدیده شد.« 
مدیر خانه بیداری اســالمی اصفهان ایــن را هم گفت که 
»دلیل این را که چرا در این مقطع و این محل انتخاب شده 

است، نمی دانم«. 
نجفی تاکیــد کرد که بخشــی از مجموعه خانــه بیداری 
اســالمی اصفهان، به عنوان مجموعه ای تاریخی است که 
در بردارنده اســناد مهمی علیه اســتعمار و دخالت های 
خارجیان در یکصد ســال اخیر ایران بوده و در میان عموم 
شهروندان اصفهان محبوبیت قابل توجهی دارد و از مراکز 
مورد تهاجم دشمن به شمار می رود. با این حال به نظر می 
رسد آنچنان که باید و شــاید، تامین امنیت چنین مکان 
فرهنگی مهمی مورد توجه قرار نگرفته است که مدیر خانه 
بیداری با کنایه می گویــد: »اماکنی که باید از آنها حفظ و 

حراست شود، فقط بازار و طالفروشی ها نیستند. 
هرچند از نظر مالی تامین امنیت این اماکن مهم است، اما 
مراکزی نیز وجود دارند که بار فکــری انقالب را به دوش 

کشیده و حساس تر به شمار می روند.« 
در میان خبرگزاری های محلــی، تنها یکی دو خبرگزاری 
به روایت اتفاقی پرداختند که در خانه بیداری اسالمی رخ 
داد که این پوشــش خبری نیز تنها به مصاحبه با »نجفی« 
محدود شد و از اظهارنظر سایر مســئوالن استانی خبری 

نبود.
آنچه شــنیده شــد، این اســت که علت این آتش سوزی 
در دست بررســی اســت و نتیجه متعاقبا اعالم می شود؛ 
نتایجی کــه تاریخ و تجربه نشــان داده معمــوال تا زمان 
فروکش کــردن التهابــات و داغ بودن ماجــرا، ادامه دارد 
و وقتی اعالم می شــود، دیگر کمتر کســی نسبت به آن 
حساســیت نشــان می دهد؛ هرچند ممکن است این بار 
مستثنا باشد یا در نهایت اعالم شود اتفاق خاصی نیفتاده و 

عامل اصلی حادثه همان »ضایعات« بوده اند!

شبی که خانه بیداری سوخت؛

عمدی بود؟

 مدتی پیش 
هم دوربین 

مداربسته درب 
مقابل محلی 

که مورد هجوم 
و آتش سوزی 

عوامل ناشناس 
قرار گرفته، 
دزديده شد

دو ســال قبل بود؛ يکی از روزهای پايیزی مهرماه که علی الريجانی به اصفهان آمد تا نخستین خانه بیداری 
اسالمی در خاورمیانه را افتتاح کند؛ مجموعه ای بزرگ که شــامل دو بخش بود: خانه مشروطیت اصفهان و 

انديشکده هويت شناسی و تمدن نوين اسالمی. 

 ديدار ريیس مجلس ملی فرانسه
با استاندار اصفهان

عکس روز

سما 
مطیعی
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پیشنهاد سردبیر: 
پیکان سواری سپاهان در فوالد شهر

 گلر ملی پوش تیم پرسپولیس بعد از دو کلین شیت در بازی های 
ملی اعالم کرد محبت سرخ ها را جبران خواهند کرد.

گلر پرسپولیس:

 محبت هواداران را جبران می کنیم

فوتبال جهان

مهاجم سوئدی منچستریونایتد در آستانه داربی شهر منچستر از حقوق 
خود در پاری سن ژرمن یاد کرده است.

 منچستریونایتد در فصل نقل و انتقاالت تابستانی، زالتان ایبراهیموویچ را 
که بازیکن آزاد بود به خدمت گرفت تا این بازیکن سوئدی را در این فصل 
در ترکیب خود داشته باشد و زالتان نیز از حقوق نجومی خود در پاریس 
دل بکند و قید پیشنهادهای متمول در لیگ چین و آمریکا را بزند و راهی 

لیگ برتر شود.
وقتی از زالتان سوال شــد که دلش برای چه چیز در پاریس بیش از همه 
تنگ شــده اســت، ایبراهیموویچ به حقوق خود، خصوصا در فصل آخر 
حضور در پاری سن ژرمن اشــاره کرد و گفت: دلم برای حقوقی که فصل 

آخر حضورم در پاری سن ژرمن دریافت می کردم تنگ شده است.
ایبراهیموویچ، 18 میلیون در ســال درآمد داشت و در این تیم فرانسوی 

تبدیل به برترین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن شد.
ایبرا در ادامه گفت: من آدمی نیستم که برای چیزهای مختلف در زندگی 
حســرت بخورم ولی این حســرت را می خورم که چرا زمان بیشتری با 
مورینیو کار نکردم. وقتــی او هدایت یونایتد را بر عهــده گرفت و به من 
پیشنهاد بازی در این تیم را داد، درنگ نکردم و بالفاصله این تیم را برای 
ادامه فعالیت های فوتبالــی خودم انتخاب کردم. حــاال من در یک تیم 

بزرگ، با مربی بزرگ و هواداران خوب و پرشوری همراه هستم.
او همچنین اضافه کرد: همه بازی های این فصل فرصت کســب 3 امتیاز 
را برای ما دارند و ما برای کسب این مهم باید متمرکز باشیم و با تمرکز در 

زمین حاضر شویم.
این مهاجم ســوئدی در ســه بازی ابتدایــی اش برای شــیاطین، برابر 
لسترســیتی در بازی جام خیریه و دو دیدار نخســت برابــر بورنموث و 
ساوتهمپتون در لیگ برتر جزیره گلزنی کرده است. ایبرا ،تبدیل به نهمین 
بازیکنی شده است که در ســه بازی ابتدایی خود برای منچستریونایتد 
گلزنی کرده است. آخرین بازیکنی که این کار را کرده است، یان استوری 

مور، در فصل 1971-1972 بوده است.
منچســتریونایتد و منچسترســیتی امروز در حالی برابــر هم به میدان 
می روند که سرخیو اگوئرو این دیدار را از دست داده است. زالتان در پایان 
درباره این موضوع گفت: وقتی با تیم های بزرگ بازی می کنید، قطعا هر 

بازیکنی که استفاده کنند، خطرناک خواهد بود.

رییس باشگاه بارسلونا می گوید: فوق ســتاره آبی و اناری پوشان کاتالونیا 
محدودیتی برای گذراندن تمام عمر خود در این باشگاه ندارد.

در حالی که قرارداد کنونی لیونل مســی 29 ســاله با باشگاه بارسلونا در 
ماه ژوئن 2018 به پایان خواهد رسید، مســئوالن این باشگاه از حاال به 
فکر تمدید قــرارداد بهترین بازیکــن جهان در ســال 2015 افتاده اند. 
رییس باشگاه بارسلونا می گوید: این باشــگاه برنامه طوالنی  مدتی برای 
حفظ فوق ستاره آرژانتینی اش دارد، اما در نهایت این به خود این بازیکن  

بستگی دارد که بخواهد سالیان سال در این باشگاه بماند.
خوسپ ماریا بارتومئو گفت: مسی هر چند سالی که بخواهد می تواند در 
کنار بارسلونا بماند. لیونل، بهترین فوتبالیســت تمامی ادوار تاریخ است 
که برای بارسلونا بازی می کند و از این بابت خوشحالیم. او بازیکن مهمی 
برای باشگاه ماســت و در کنارش بازیکن مهمی برای هوادارانمان و کال 

خود فوتبال است.
 وی افزود: طی چند ماه آینده با مسی در مورد تمدید قراردادش صحبت 
خواهیم کرد و خود او هم می داند که قراردادی مادام العمری با بارســلونا 
دارد و محدودیتی در این مورد برای وی وجود ندارد. تنها محدودیت هم 
تصمیم وی است. لئو حاال 29 ساله است، او بازیکنی مستعد و بلندپرواز 
اســت که با فرم ایده آلی که دارد می تواند سال های بیشتری در باالترین 

سطح به فوتبالش ادامه دهد.
رییس باشگاه بارســلونا در بخش پایانی اظهاراتش تاکید کرد: از حاال به 
مذاکرات چند ماه آینده مان با لیونل فکر می کنیم، اما البته که مسی در 

بارسلونا به کارش ادامه خواهد داد.

 مهاجم تاتنهام بــه عنوان یکی از اهــداف غول ایتالیایــی در ژانویه یاد
 می شــود. میالن می خواهد با بودجه خود ولخرجی کند و هری کین را 
از تاتنهام به خدمت بگیرد. به نقل از کریره، روســونری حاضر است مبلغ 
50 میلیون یورو را برای کین پرداخت کنــد. غول ایتالیایی با پولی که از 
طریق سرمایه داران چینی به دســت آورده قصد تقویت ترکیب خود را 
دارد. ناپولی در تابســتان به کین عالقه مند بود، اما پیشنهاد آنها توسط 

بازیکن رد شد.
 میالن امیدوار است بتواند ملی پوش گلزن تاتنهام را به چنگ بیاورد، هر 

چند او هنوز موفق نشده در لیگ برتر این فصل گلزنی کند.

زالتان:

دلم برای حقوقم در پاری سن ژرمن 
تنگ شده است

بارتومئو: 

قرارداد مسی با بارسلونا 
مادام العمر است

روسونری به دنبال هری کین

فضای مجازی

بحث پناهندگــی ملی پوش اســکی در حالی ایــن روزها 
مطرح است که مســئوالن فدراسیون اســکی همچنان در 
انتظار بازگشت او هســتند، بدون اینکه شاهد شفاف سازی 
مورد انتظار جامعه ورزش از ســوی آنها باشــیم!رقابت های 
رول اسکی دو هفته پیش به میزبانی ســوئد برگزار شد که 
تیم ایــران نیز با دو ورزشــکار در این رقابت ها حاضر شــد، 
دو ورزشــکاری که البته هیچ گاه مســابقه ندادند! یاسین 
ساوه شمشکی به همراه همسرش ســمانه کیا شمشکی دو 
ملی پوشی بودند که با هزینه شــخصی و به نام مسابقات از 
سوی فدراسیون اسکی ایران عازم ســوئد  شدند. در نهایت 
هم این مســابقات در شرایطی برگزار می شــود که یاسین 
ساوه شمشکی در مســابقات حضور پیدا نمی کند، چرا که 
اجازه حضور در  این رقابت ها را نداشــته است. طبق قوانین 
این رقابت ها تنها ورزشکارانی اجازه ورود به این مسابقات را 
داشــتند که حدنصاب های الزم را دارا بودند و در رنکینگ 

قرار داشتند.
حال سوال اینجاست که آیا فدراســیون و مسئوالن کمیته 
رول اســکی واقعا از قوانین و قواعد این رقابــت ها بی خبر 
بودند؟! قوانینی که پیش از برگزاری هر مسابقه ای در اختیار 
ورزشــکاران و تیم های مختلف قرار می گیرد و به طورحتم 
برای مربیان و مســئوالن کمیته رول اسکی ایران نیز ارسال 
شده بود.نکته بعدی که در اعزام این ملی پوشان مطرح است، 
تاکید بر درجه چندم بودن این ورزشــکاران از سوی بهرام 
ساوه شمشکی، دبیر فدراسیون اسکی اســت. ورزشکارانی 
که در تیم ملی ایران هم جایی ندارند اما از سوی فدراسیون 
اسکی مجوز شورای برون مرزی جهت حضور در رقابت های 

بین المللی برایشان گرفته می شود!
یاسین ساوه شمشــکی در شــرایطی به همراه سمانه کیا 
شمشکی عازم مسابقات می شوند که از آخرین مسابقه ملی 
آنها حدود یک سال و نیم می گذرد و یاسین ساوه شمشکی 
در رقابت های انتخابی صحرانوردی نیز انتخاب نشــد با این 
وجود برای این رقابت ها انتخاب می شود تا با هزینه شخصی و 
پرداخت هزینه های سرمربی این تیم به مسابقات اعزام شود. 
اعزامی که تنها به این دلیل که هزینه ای برای فدراسیون در 
برندارد با آن موافقت می شود. حال این نکته وجود دارد که آیا 
برای  مسئوالن فدراسیون این ســوال به وجود نیامده است 
که چرا دو ورزشــکاری که در تیم ملی نیز جایی ندارند، باید 

مجوز اعزام برایشان صادر شود؟
به طور کلی در اعزام این دو ملی پــوش، نکات مبهم زیادی 
 وجود دارد و بایــد در روزهــای آینده منتظر پاســخ های 
قانع کننده تری از سوی ارکان فدراســیون اسکی خصوصا 

رییس این مجموعه باشیم.

مسئولیت پناهندگی احتمالی 
ورزشکاران ایران با کیست؟

در حاشیه

پــس از وقفه بلند مــدت در رقابت های لیگ برتــر که به دلیل 
 دیدارهــای تیــم ملــی در مرحله نهایــی مســابقات انتخابی 
جام جهانی  به وقوع پیوســت، هفته پنجم این مسابقات  عصر 
امروز با دیــدار تیم های ســپاهان و پیــکان ؛ ذوب آهن و صبا 

پیگیری می شود.
امیدوار به تداوم باالنشینی

طالیی پوشــان اصفهانی امیدوارند تا با کسب حداکثر امتیازات 
بازی خانگی با پیکان، جایگاهشــان را در رده های باالیی جدول 

حفظ کنند.
طالیی پوشان اصفهانی درســت یک ماه پس از آنکه در گرمای 
طاقت فرسای ورزشــگاه تختی آبادان قافیه را به نفتی های تازه 
بازگشته به لیگ برتر باختند در یک هوای به مراتب خنک تر در 

استادیوم فوالدشهر پذیرای پیکان خواهند بود.
البته اگر وعده های قبلی تحقق پیدا می کرد در اصل سپاهانی ها 
بایدامروز به جای فوالدشهر در ورزشــگاه نقش جهان از حریف 
تهرانی خود پذیرایی می کردند اما رونمایی از نقش جهان باز هم 
عقب افتاد تا استادیوم اختصاصی ذوب آهن همچنان میعادگاه 

سپاهان با حریفانش در دیدارهای رسمی باشد.
سپاهان که با سپری شــدن چهار هفته از مســابقات لیگ برتر 
نیمی از دیدارهــای خود را برده و نیمی دیگــر را باخته با وجود 
آمار نه چنــدان ایده آلی که ظــرف این مدت از خــود به جای 
گذاشــته فعال در رده های باالی جدول جای گرفته اســت و با 
اختصاص رتبه چهارم به خود به نظر وضعیت خیلی بدی ندارد 
هرچند که از همین ابتدا،چهار امتیاز از پرسپولیس صدرنشین 

عقب اســت. هرچه برای توصیف عملکرد کلی سپاهان در چهار 
هفته ابتدایی لیگ به خاطر آمــار 50 درصدی برد و باخت های 
این تیم نمی تــوان از واژه های »خوب« یا »بد« اســتفاده کرد 
درباره پیکان می توان گفت که این تیم در بازگشت به سطح اول 
فوتبال ایران شروع خوبی نداشــته است و یکی از پنج تیم بدون 
برد لیگ به حســاب می آید. با این حال، اکنون زمان مناســبی 
برای قضاوت درباره تیم ها نیست و برای رسیدن به یک ارزیابی 

دقیق تر دست کم یکی، دو هفته دیگر هم باید صبر کرد.
پیکان بــه خاطر جذب نفرات سرشــناس اما عمدتا پا به ســن 
گذاشــته در نقل و انتقاالت به »تیم پیرمردها« مشهور شد اما 
واقعیت آن است که تیِم تحت هدایت مجید جاللی، با میانگین 
سنی 26 سال اصال پیر نیست هرچند که در قیاس با حریف این 
هفته خود یعنی ســپاهان که میانگین سنی بازیکنانش کمتر از 

24 سال است خیلی هم جوان محسوب نمی شود.
با توجه به غیبت یک ســاله پیــکان از ســطح اول فوتبال ایران 
آخرین رویارویی 2 تیم به بیش از 2 ســال پیــش بازمی گردد. 
درســت در اولین گام از لیگ چهاردهم بود که سپاهان، پیکان 
را با 2 گل در ورزشگاه فوالدشهر شکست داد. با وجود آن باخت 
شاید آن زمان کمتر کسی پیش بینی می کرد که تیم پرستاره ای 
که تا میانه های فصل توســط منصور ابراهیم زاده هدایت می شد 

در پایان لیگ از سطح اول فوتبال ایران خداحافظی کند.
پیکان که خیلی زود و پس از تنها یک سال به لیگ برتر بازگشت 
برای آنکه در پایان لیگ شــانزدهم به سرنوشــت شوم 2 فصل 
قبل از آن دچار نشود باید هرچه زودتر به روند نبردن های خود 

خاتمه دهد. شاگردان عبدا... ویســی نه تنها تالش می کنند تا 
ثبت اولین برد پیکان را دست کم برای یک هفته دیگر به تعویق 
بیندازند بلکه مســلما تالش خواهند نمود تا حداکثر امتیازات 

این دیدار خانگی را نیز از آن خود کنند.
تجدید خاطرات بعد از ترخیص

ســرمربی ذوب آهن به فاصله کوتاهی پس از مرخص شــدن از 
بیمارستان رو در روی تیم سابقش قرار می گیرد.

طبیعتا برای یحیی گل محمدِی پرسپولیســی، تقابل با تیم های 
پرطرفدار پایتخت البته هرکدام به یک شکل متفاوت، جذابیت 
دارد. با ایــن حال، رویارویی بــا یک حریف نســبتا کم طرفدار 
مثل صبا هم به این دلیل خاص اســت که سرمربی حال حاضر 

ذوب آهن مربی گری در لیگ برتر را از این تیم شروع کرد.
گل محمدی که عالوه بر تجربه مربی گری در صبای قم ســابقه 
بازی در صبا باتری ســابق را هم دارد در حالی در بازگشــت به 
 ورزشــگاه یادگار امــام )ه( خاطــرات قدیمی خــود را تجدید 
خواهد کــرد کــه 10 روز قبل از آن بــه دلیل عفونــت ریه در 
بیمارستان بســتری بود. ســرمربی ذوب آهن چند روز پس از 
ترخیص در تقابل با تیم سابقش تالش خواهد کرد تا نشان دهد 

که در این فاصله به یک مربی کاربلد تبدیل شده است.
یحیی هرچند در کسوت سرمربی ذوب آهن به 2 عنوان قهرمانی 
پیاپی در جام حذفی و یک قهرمانی در سوپرجام رسیده اما لیگ 
شانزدهم برای او بسیار چالش برانگیز شروع شده زیرا ذوب آهن 
با گذشت چهار هفته از آغاز لیگ تنها یک بار برنده شده است و 
از قضا تنها برد این تیم هم درست در همان روزی به ثبت رسید 
که گل محمدی از طرف مدیریت باشگاه از نشستن روی نیمکت 

تیمش منع شده بود.
ذوب آهن که لیگ شانزدهم را با باخت شروع کرد و با 2 تساوی 
و یک برد ادامه داد، با وجود آمار متوسط  رو به پایینی که ظرف 
این مدت از خود به جای گذاشــته است در رده های نسبتا باالی 
 جدول جای دارد. تیــم اصفهانی دســت کم در قیاس با حریف

 رو در رویش عملکرد خوبی داشته است بخصوص که صبا یکی 
از پنج تیم بدون برد لیگ تا به اینجا به حساب می آید. شاگردان 
صمد مرفاوی پس از آنکه لیگ شــانزدهم را با سه تساوی پیاپی 
شروع کردند به پرسپولیس باختند تا در شرایطی بد به استقبال 

تعطیالت طوالنی مدت لیگ بروند.
آخریــن رویارویی ذوب آهــن و صبا به چهار مــاه و نیم پیش و 
زمانی بازمی گردد که 2 تیم از هفته بیست و هفتم لیگ گذشته 
در ورزشــگاه فوالدشــهر با یک تســاوی یک بر یک به تقسیم 
امتیازات قناعــت کردند. بــا آن نتیجه، امیــد ذوب آهن برای 
کسب سهمیه آسیایی کمرنگ شــد هرچند که تیم اصفهانی در 
نهایت با قهرمانــی در جام حذفی، حضور خــود را در دوره آتی 
 لیگ قهرمانان قطعی کرد. از آخرین مالقات 2 تیم در ورزشگاه 
یادگار امام )ره( اما نزدیک به 10 ماه می گذرد. در آن مسابقه هم 

2 تیم به تساوی بدون گل رسیدند.
ادامه پیدا کردن رویه 2 تیم در تقســیم امتیازات در این مسابقه 
مترادف است با تداوم روند نبردن های میزبان در لیگ شانزدهم 
و این همــان حداقل انتظاری اســت که احتماال سبزپوشــان 

اصفهانی از این بازی دارند.

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ؛

پیکان سواری سپاهان در فوالد شهر

 سرمربی ذوب آهن 
چند روز پس از 

ترخیص در تقابل با تیم 
سابقش تالش 
 خواهد کرد تا 

نشان دهد که در این 
فاصله به یک مربی 

 کاربلد  تبدیل 
شده است

خداداد عزیزی در مورد عملکرد تیم ملــی در دو بازی ابتدایی و 
گرفتن چهار امتیاز گفت: من معتقدم وضعیت این گروه پیچیده 
اســت. من بازی قطر مقابل ازبکســتان را دیدم و ازبک ها برتر از 
حریف بودند. کاش گــروه ما چهار تیم بود، ولــی حاال با حضور 
شش تیم کار ســخت اســت. او ادامه داد: ما چهار امتیاز کسب 
کردیم ولی هنوز چیزی تمام نشــده اســت، ضمــن اینکه با دو 
حریف نسبتا ســاده بازی کردیم. من کره و ازبکستان را رقیبان 
اصلی تیم ملی می دانم، هر چند کــه معتقدم در زمین قطر یک 
بازی ســخت درپیش داریم و آنها اتفاقات بازی رفت را فراموش 

نکرده اند. 
خداداد در قســمت دیگری از حرف هایش گفت: تیم ملی هشت 
بازی ســخت دیگر درپیــش دارد، مــن امیدوارم تیــم ملی به 
ازبکســتان نبازد و اگر این اتفاق رخ دهد کار ایران برای صعود به 

جام جهانی سخت خواهد شد. 

نبودن خسرو حیدری در فهرست جدید تیم ملی یکی از اتفاقات 
عجیب این لیست بود و با توجه به بازی های خوبی که در 4 هفته 
ابتدایی انجام داده بود، به نظر می رسید که نامش در بین نفرات 
دعوت شده به اردو باشد، با این همه ســرمربی تیم ملی تصمیم 
گرفت برای سمت راست تیمش از وریا غفوری، رامین رضاییان و 

علیرضا جهانبخش استفاده کند.
وریا که اصال جلوی قطر و چین بازی نکــرد و عملکرد رضاییان 
و جهانبخش) او علیرغــم گلزنی مقابل قطــر جلوی چین اصال 
نمایش خوبی نداشــت( هم راضی کننده نبود تا شایعاتی درباره 
دعوت احتمالی از حیدری به تیم ملی شــنیده شــود. آن طور 
که خبرآنالین نوشــته، ضعف جهانبخش در ارسال ها و ضربات 
ایســتگاهی، کی روش را به فکــر انداخته تا بخواهــد از توانایی 
 ویژه بازیکن اســتقالل در این زمینه، جلوی ازبکســتان و کره

 استفاده کند.

کره و ازبکستان رقیبان اصلی 
ایران در راه جام جهانی

خسرو به تیم ملی
 بر می گردد

.

 آغــاز مســیر پرتالطم تیم ملــی برای صعــود به جــام جهانی، 
باعث شده تا کی روش و دســتیارانش هم نگاه ویژه تری نسبت به 

قبل به مسابقات لیگ برتر داشته باشند. 
 بعــد از پیروزی بر قطــر و تســاوی در مقابل چیــن فرصت یک 
ماهــه  ای دســت داده تــا کــی روش در ایــن فاصلــه  ای که 
تا  ســومین بازی تیــم ملــی در مقدماتــی جام جهانــی باقی 
 مانــده ، بازی هــای لیــگ را بــه طــور محسوســی زیــر نظر

 بگیرد. 
 او امروز به قم سفر می کند تا در ورزشگاه یادگار امام )ره(تماشاگر 

دیدار صبای قم برابر ذوب آهن باشد. 

کی روش به قم می رودامیری: به دربی می رسمویلیامز داور ایران و ازبکستان نیست!

رییس فدراسیون کشــتی ایران بار دیگر بر برگزاری مســابقات انتخابی 
برای حضور در تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی تاکید کرد.

رسول خادم در مورد انتخابات هیئت رییسه اتحادیه جهانی کشتی اظهار 
داشت: این مطالبه به حق مردم بود که عضوی در مجموعه تصمیم گیری 
اصلی کشــتی دنیا داشــته باشــند. حضور من در هیئت رییسه اتحادیه 
جهانی با برنامه ریزی گروهی و جدی تیم دیپلماسی کشتی ایران محقق 
شد. روابط ریشه داری در کشــتی دنیا وجود دارد و همه اعضای اتحادیه 
جهانی امیدوارند که با حضور ایران محاســبات جدیدی در دنیا شــکل 
بگیرد تا شرایط بحرانی کشــتی در المپیک و مشکالت توسعه آن در دنیا 

برطرف شود.
وی در مورد تغییرات در فدراســیون کشــتی ایران پس از المپیک گفت: 
بعد از مدت زیادی فعالیت، نیاز به بررســی مجدد در حوزه های مختلف 
مدیریت سازمان کشتی کشــور وجود دارد، چون ممکن است در بخشی 
از حوزه ها نیاز به اصالح و تغییر داشته باشیم. هدف ما حرکت رو به جلو و 
رفع نقایص اســت. همچنین نیاز داریم که افراد تواناتری در بخش فنی و 
مدیریت فدراسیون به کار گرفته شــود. کار ما برای المپیک 2020 توکیو 

بعد از المپیک 2016 ریو آغاز شــده اســت و این موضوع با جدیت دنبال 
خواهد شد.

رییس فدراسیون کشــتی ایران در مورد پاداش های مدال آوران کشتی 
ایران در المپیک افزود: کاروان ایران در ریو 8 مدال گرفت که 5 مدال آن 
متعلق به کشــتی بود. ما باید از ورزشــکارانی که عمر و جوانی خود را در 
ورزش حرفه ای خرج می کنند، حمایت کنیم. همچنین باید در آنها ایجاد 
انگیزه کنیم تا برای المپیک 2020 افراد آمــاده ای در اردوهای تیم ملی 
حضور داشته باشند. متاسفانه هنوز زمانی برای اهدای پاداش مدال آوران 

از طریق استانداران بخش های مختلف کشور اعالم نشده است.
خادم تصریح کرد: فدراسیون  کشــتی کشورهای مختلف دنیا و همچنین 
رییس اتحادیه جهانی کشتی از وضعیت داوری مسابقات رضایت ندارند. 
همان طور که گفتم روابط و مناســبات ریشــه داری در کشتی دنیا وجود 
 دارد که مجموعــه جدید هیئت رییســه باید آنها را تغییــر دهد. یکی از

 بزرگ ترین علل و تهدیدها برای حذف کشتی از المپیک، همین مسائل 
داوری است. ما باید برای حفظ کشتی به  عنوان ورزش نخست کشورمان 

در المپیک تالش کنیم.

قاب روز منهای فوتبال

مهاجم ملی پوش پرسپولیس ابراز امیدواری 
کرد که مصدومیتش پیــش از دربی بهبود 

پیدا کند.
وحید امیــری در خصــوص تســاوی تیم 
ملی مقابل چین ابــراز کرد: واقعا شــرایط 
آب و هوایی، رطوبت باال و زمین نامناســب 
ورزشگاه شن یانگ تاثیر زیادی بر بازی تیم 

ملی گذاشت.
امیری در مورد شــدت مصدومیتش گفت: 
همان صبح کــه از چین به ایران رســیدیم 

 با پزشــک تیــم ملــی رفتیم و از قســمت 
 آســیب دیده عکــس گرفتیــم؛ معایناتی 
انجام شد، خدا را شکر چیز مهمی نیست؛ به 

بازی دربی می رسم.

کارشــناس داوری فوتبال درباره اعالم کــی روش برای قضاوت 
بنجامین ویلیامز در بازی ازبکســتان و ایران اظهار داشــت: من 
انتخاب ویلیامز را تکذیب می کنم،چرا که  هنوز هیچ منبع رسمی 
این خبر را اعالم نکرده اســت.اگر عده ای در استرالیا دیده اند این 

داور به سفارت ازبکستان رفته، دلیل نمی شود.
علی خسروی ادامه داد: هیچ وقت AFC، 40 روز قبل از بازی داور 
را اعالم نمی کنــد. بنجامین ویلیامز بعد از جام ملت های آســیا 
بازی بزرگی را قضاوت نکرده و در یک سال اخیر هم بازی مهمی را 
در آسیا قضاوت نکرده است. عقل سلیم حکم می کند که به هیچ 

19عنوان ما داور بازی ایران و ازبکستان را بنجامین ویلیامز ندانیم.  
دلتنگی سلطان برای عقابخادم: کارمان برای المپیک 2020 شروع شده است

علی پروین با حضور بر ســر مزار زنده یاد ناصر حجازی، بــه او ادای احترام 
کرد. بیش از 5 سال از پرکشیدن حجازی فقید از جمع فوتبالی ها می گذرد. 
پروین و حجازی از محبوب ترین چهره های فوتبال کشور در زمان بازیگری 

و مربی گری بودند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
چیزی که عوض داره گله نداره
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دانستنی ها

آیا می دانید یك سیاهچاله در کهكشان راه  شیری وجود دارد که هر 
ثانیه ۱۰۰۰ بار دور خود می چرخد.

آیا می دانید ضریب هوشــی انســان های معمولی بین ۸۵ تا ۱۰۵ 
است.

آیا می دانید هر تار موی انسان می تواند تا وزن ۱۰۰ گرم رشد کند.
آیا می دانید وزن موی ســر هر فرد در طول عمــرش با وزن دو فیل 

آفریقایی برابر است.
آیا می دانید چشم انسان معادل یك دوربین ۱۳۵ مگا پیكسل است.

 آیا می دانید ســریع ترین عنكبوت دنیا دارای سرعت ۱6 کیلومتر 
در ساعت است که در آفریقا زندگی می کند.

 آیا می دانید یك انســان نهایتا مــی تواند با ســرعت ۳۵ کیلومتر
در ساعت بدود.

آیا می دانید نوعی عنكبوت می تواند ۳۰۰ برابر وزنش را بلند کند.
آیا می دانید طول موج نور مرئی بین 4۰۰ تا7۰۰ نانومتر است.

آیا می دانید خورشید کوچك ترین ستاره دنیاست.
آیا می دانید وقتی به خورشید نگاه می کنید صحنه ۸ دقیقه قبل از 

آن را مشاهده می کنید.
آیا می دانید زمین در آغاز پیدایش خود ۲۰۰۰ بار بزرگ تر از حجم 

کنونی خود را داشته است.
آیا می دانید مساحت ســوراخ ازون ۲4 میلیون کیلومتر مربع یا به 

اندازه آمریكای شمالی است.

تلنگری بر روح

درباره هر چه بیندیشید همان امر، وسعت بیشتری پیدا می کند؛ تو 
آگاهی که با آگاهی می اندیشی. 

در صورتی که اندیشــه هایتان پر از تردید باشــد و ذهنی بســته و 
محدود داشته باشــید به ناچار مطابق با همان شــك و تردیدهای 
 ذهن بســته خود رفتار می کنیــد و در این حالــت تقریبا هر کجا 
که باشید نشانه ها و شــواهد مرتبط با طرز فكر خود خواهید یافت. 
از ســوی دیگر چنانچه تصمیم بگیرید ذهنی باز داشــته باشید که 
پذیرای همه چیز است، در این حالت بر اساس انرژی درونی مربوط 
 به آن، رفتار و عمل خواهید کرد و هر کجا که حضور داشــته باشید، 
همزمان آفریننده و دریافت کننده معجزات و شــگفتی ها خواهید 

بود.
 وقتی که می خواهید حق به جانب شما باشــد، به واکنش طبیعی 
و غیر ارادی، مربوط به راه و روشی وابسته هســتید که از پیش هم 
وجود داشــته اســت و تصور می کنید که وضع همیشــه به همین 

منوال خواهد بود. 
منشاء تمامی مشــكالت  وابستگی های شماســت. احساس نیاز به 
کامل و بی نقص بودن به اینكه مالك کسی یا چیزی باشیم، تحت هر 
شرایطی و به هر قیمتی برنده و پیروز باشیم و اینكه دیگران ما را به 
عنوان فردی برجسته و ممتاز بشناسند، همان حق به جانب بودنتان 
اســت که همگی جزو مقوله وابستگی هســتند. ذهن باز و پذیرا در 
برابر این وابســتگی مقاومت می کند و در نتیجــه آرامش درونی و 
موفقیت را تجربه خواهد کرد. شــما باید برای رها شدن از قید و بند 
وابستگی ها، نگرشــی را که نســبت به خودتان دارید تغییر دهید و 

اعتمادبه نفس داشته باشید. 

در آن صبحــگاه زودهنــگام، هــوا ناگهان دگرگون شــد. 
بارش برف به تازگی پایان گرفته بود. خورشــید که درآمد، 
برف ها داشــتند کم کم آب می شــدند، اما چــون خیابان 
 کثیف بود برف هــای آب شــده، رنگ گل آلــودی به خود 
می گرفتند. باریكه های آب از لب پنجره کوچكی که به حیاط 
پشــت خانه باز می شــد، به پایین می چكید. خوب که دقت 
می کردی، می توانستی اتومبیل هایی را در خیابان ببینی که 
بی توجه به مردم کوچه و بازار، با شــتاب از میان گل و الی 
ناشی از بارندگی، در رفت و آمد بودند. مرد، مشغول چپاندن 
لباس هایش، در چمدان شــد از مدت ها پیــش فكر رفتن به 
سرش زده بود. همان طور که داشــت با عجله لباس ها را در 
چمدان جا می داد، صدای پایی شــنید. انگار همســرش بود 
که داشــت داخل اتاق می شــد. نگاهش کرد. داشــت به او 
می خندید. مرد ســرش را به کارش گرم کرد؛ اما صدایش را 

شنید.
 - راســتی! می دانســتی چقدر خوشــحالم که از پیش من 

می روی؟
مرد بی آنكه به حرف او توجه کند، دوباره سرگرم کارش شد.

- تو آن قدر بی رحم و بی تفاوتی کــه حتی نمی توانی به من 
نگاه کنی. می توانی؟

مرد باز هم ســكوت کــرد. اما در نگاهش، می شــد حرص و 
شیطنت را با هم دید.

ناگهان عكسی درون قاب توجه زن را جلب کرد. به آن خیره 
شــد. قاب عكس روی تخت افتاده بود. جلوتــر رفت و آن را 
برداشت. مرد نگاهش را به ســمت زن برگرداند. همسرش را 

دید که داشت اشــك هایش را پاک می کرد. قاب عكس را که 
سپیدی لباس عروسی اش از گوشــه آن نمایان بود، محكم 
به صورتش گرفته بود. برای لحظه ای به مرد خیره شــد؛ اما 
تصمیمش را گرفت. می خواست به اتاق نشیمن برود. راهش 

را به سمت در کج کرد.
- با تو هستم! قاب عكس را بگذار ســرجایش! اصال آن را به 

من بده!
 زن با شــنیدن صدای مرد برای لحظه ای در چهارچوب در 

ایستاد. از روی خشم به مرد نگریست و لب هایش را گزید.
- تو فقط حق داری وسایل و لوازم شــخصی ات را با خودت 

ببری. پس زودتر آنها را بردار و از اینجا برو.
مرد در حالی که داشت در چمدانش را محكم می کرد، چشم 
غره ای به او رفت؛ اما پاسخش را نداد. چمدان را بست. کت و 
بارانی اش را پوشــید. انگار می خواست از اتاق بیرون برود. به 
دور و برش نگاهی انداخت.دستش را سمت کلیدهای چراغ 
برد. پیش از خاموش کردن چراغ اتاق خواب، دور و بر آن را، با 
یك نگاه از نظر گذراند. انگار مطمئن شد چیزی جا نگذاشته 
است. ســمت اتاق نشــیمن رفت. همســرش در آستانه در 
آشپزخانه ایستاده و بچه شان را، در بغل گرفته بود. داشت او 

را می بوسید. اما صدای مرد او را به خود آورد.
- با تو هستم! بچه را آماده کن. او را هم با خود می برم. عجله 

کن. وقت زیادی ندارم!
زن در حالی که بهت، حیرت و بغض در نگاهش موج می زد، 

سرش را به نشانه نارضایتی تكان داد.
- نه. هرگز. مگر دیوانه شده ای؟ این بچه من است. او را کجا 

می خواهی ببری؟
مرد کالفه شــده بود. دندان هایش را به نشــانه خشم به هم 

فشرد.
- خواهــش می کنــم برای او نقشــه نریــز! من بچــه ام را 
می خواهم. البته می توانی چند ساعتی با او باشی. اما یكی را 

می فرستم دنبالش، وسایلش را آماده کن.
زن همان طور که به کودک خیره شده بود گفت:

- تو هرگــز حق نداری از بچــه حرف بزنی، اصــال می دانی! 
راستش را بخواهی هرگز حق نداری به او دست بزنی!

کودک که از چند لحظه پیش تر، گریه اش را ســر داده بود، 
صدایش را بلنــد کرد و مدام جیغ می زد و می گریســت. زن 
گوشه پتویی را که دور سر کودک پیچیده شده بود، کنار زد. 

ناگهان دید مرد دارد به سمت او می آید.
- محض رضای خدا. داری چكار می کنی؟ خدای من!

زن در حالی کــه از مرد فاصله می گرفت، بچــه را محكم در 
آغوش خود فشرد.

- با تو هســتم! من بچه را می خواهم! تو نمی توانی او را از من 
جدا کنی.

زن این جمالت را گفت و داخل آشــپزخانه شد. اما ناگهان با 
صدای مرد، سر جایش میخكوب شد.

 - مگر نمی شــنوی؟ بچه را می خواهم. بیــش از این معطلم 
نكن! تو دیگر مادر او نیستی. او را با خودم می برم.

زن در حالی که اشك امانش نمی داد، به سمت اتاق نشیمن 
رفت. در حالی که بچه را محكم بغل گرفته بود گفت:

- دیگر از بچه ام حرف نزن! از این خانه برو! اینجا را ترک کن!
زن در گوشــه ای از اتاق پناه گرفت. رویش را از در برگرداند. 
داشــت تالش می کرد تا بچه را، در یك گوشه از اتاق، پشت 
اجاق گاز نگه دارد. مرد پیش تر آمد. از آن ســمت اجاق گاز، 

دست هایش را دراز کرد. 

1- بینی کوچک و بچگانه: 
به طوری که ســوراخ آن از جلو دیده شــود. ذاتا افــرادی زیبا، 
گستاخ، جلف، دمدمی مزاج، بی پشــتكار، بی تمرکز، ضعیف و 
اغلب غیر قابل اتكا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم 

نمی باشند. کال چندان خوش اقبال نیستند. 
2- بینی بزرگ: 

این حالت نشــانه ابتكار و اراده، روحیه عالی، فــداکار، مهربان، 
پول ساز، شاد و با اســتعداد می باشد. هدف آنها مشخص و یك 
شــخصیت قوی دارند که اثرشــان را بر جای خواهند گذاشت. 
 اگر بخش باالیــی آن پهن و نوک آن گرد و گوشــتی باشــد و 

سوراخ های آن از جلو دیده نشود بهترین نوع بینی است. 
3- بینی باریک: 

برای موفقیت و پیشــرفت در زندگی زناشویی باید سعی کنند، 

مشكالت مادی نیز ممكن است داشته باشند. 
4-بینی نوک تیز: 

مشــابه هواپیمای کنكــورد بــوده و نوک آن با شــیبی صاف 
و مشــخص رو به پایین آمده اســت. این افراد خود را مقید به 
 رعایت آداب و رسوم ندانسته و با اطرافیانشان به راحتی برخورد

 می کنند. اینگونه افراد خود را باور داشته و بی باکانه به دیگران 
نزدیك می شــوند. اگر نوک آن خیلی پایین باشــد در دوستی 

قابل اعتماد نیستند. 
5- بینی عقابی: 

این افراد، خودخواه، دودل، خشن و حساس هستند. اگر آبله ور 
هم باشند، بسیار بی رحم هستند که باید بر سنگدلی خود غلبه 

کنند تا با اطرافیان رابطه خوبی داشته باشند. 
6- بینی قوس دار: 

نشانه بخت خوب است و هر چه خمیدگی آن بیشتر باشد بخت 
نیكوتری در زندگی دارند. 

7- بینی صاف: 
این افراد، متفكر، رازدار و در شغل هایی که به اعتماد نیاز دارد، 

موفق هستند. برخی نیز به ندرت پول در می آورند. 
8- بینی برجسته: 

این نوع بینی دو حالــت دارد: حالت اول طاقچــه دار یا رومی؛ 
که این افراد بســیار خوب هســتند و می دانند چطور مواظب 
 ارث خود باشند. کســی نمی داند به طور دقیق به سرمایه آنها 

پی ببرد. 
در حالت دوم؛ یك یا چند برآمدگی روی بینی دیده می شــود 
که صاحب آن در میانسالی دچار مشــكل مالی می شود. برای 
غلبه بر آن باید شریك خوش اقبال و سختكوشی داشته باشند.  

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

 13- اصــل خودباوری و خودمحــوری بعد از
 خدا محوری 

می دانیم همه چیز دست خالق بی همتاست، ولی ما 
خودمان مســئول افكار و رفتارمان هستیم و نفسمان 
و وجودمــان را همان گونه که هســتیم بپذیریم و به 

درستی در یك راه هموار پرورش دهیم. 
14- اصل داشتن هدف 

بی هدفی در زندگی برابر با ســردرگمی اســت. مگر 
ممكن است ما بی هدف باشــیم؟ ما در اول خلقت با 
این هدف آفریده شــده ایــم که بیابیم، بشناســیم، 
انتخاب کنیم، هستی و هستی آفرین را دوست بداریم 
و زندگی کنیم. زندگی که بی هدف باشــد بی معنی و 

بی هویت است. 
15- اصل آراستگی 

اگر چه خوب ظاهر شــدن و آراســتگی در جمع و اثر 
مثبت گذاشــتن روی دیگران خیلی عالی است ولی 
هدف اصلی و اولیه ما باید این باشد که به خود برسیم 
تا احســاس خود شایســتگی کنیم و بدانیم اینگونه 
احســاس شایســتگی کردن مختص جمع نیست، 
ما باید در خلوت و تنهایی هم از این طریق احســاس 

شایستگی کنیم. 
16- اصل نظم و انضباط کاری

داشتن نظم انســان را هدفمند، برنامه ریز و در نهایت 
متكی به نفس می کند. 

 - بیشــتر از هر چیزی تو زندگی مواظب دلتون باشید 
که نشكنه، چون اگه شكست شــب های باقی مونده 

عمرتون به این راحتی ها صبح نمی شه. 
 - جهان ســوم جاییه کــه تعــداد تحصیلكرده های 

بی سوادش بیشتر از تحصیل نكرده های باسوادشه. 
 - هیــچ وقت تو یــه جمع خاطــرات مشــترکتونو با 
کلمه هایی که فقط خودتون ازش سر در میارید مرور 
نكنید و بلند بخندید، واســه بقیه که بی خبرن اصال 

جالب نیست. 
- ســكوت آدمیزاد بوی دلخوری می ده، پر حرفیش 

بوی دلتنگی. 
- متاهل بودن با متعهد بودن دو چیز کامال متفاوته. 

- چه دل خوشــی داریــم ما... ملت بــرا حفظ جون 
خودشون و زن و بچشون حاضر نیستن آروم رانندگی 

کنن حاال امید داریم برا یوزپلنگ آروم رانندگی کنن. 
- یه جوری رفتــار نكنید که آدم به خاطــر هر تصور 

خوبی که ازتون داشته از خودش خجالت بكشه. 

اعتماد به نفس

حرف حساب

 روزی از روزهــا  جالینــوس از راهی 
مــی گذشــت، دیوانــه ای او را دید 
لحظه ای به رخســارش نگریست و 
سپس به او چشمكی زد و آستینش 

را کشید. 
جالینوس وقتــی به پیش یــاران و 
شــاگردان خود آمد گفــت : »یكی 
از شــما داروی بهبــود دیوانگی به 
 من بدهــد.« یكــی از آنــان گفت : 
»ای دانای هنرمنــد داروی دیوانگی 

به چه کارت آید ؟«

: »امــروز  پاســخ داد   جالینــوس 
دیوانه ای به رخســارم نگریســت و 
خندید و آســتینم را کشید. او از من 

خوشش آمده بود.«
شــاگرد گفت : »این چــه ربطی به 

دیوانگی  تو دارد ؟«
جالینوس گفت :

گر ندیدی جنس خود کی آمدی             
کی به غیر جنس، خود را بر زدی

چون دوکس باهم زید بی هیچ شك          
 در میـانشان هست قدر مشترک

مردی از پشت در شــنید که خدمتكارش بعد 
 از ادای فریضه دســت به آســمان برداشته دعا

 می کند و می گوید: خدایا صدهزار تومان پول 
به آقای من بده و بعد از او بگیر.

 مرد وارد اتاق شــد و گفت: این چه دعایی است 
که می کنی؟

 غالم گفت: هیچ نگویید. بگذارید خدا صدهزار 
تومان را به شــما بدهد آن وقت من شما را بهتر 
از همه می شناســم و می دانم که دیگر ممكن 
 نیســت احدی بتواند حتی یك شــاهی از آن 

پول ها را از شما بگیرد.

روزی حضرت موســی به خداوند عــرض کرد: 
ای خدای دانــا وتوانا ! حكمت این کار چیســت 
که موجودات را می آفرینی و بــاز همه را خراب 
می کنی؟ چرا موجودات نر و مــاده زیبا و جذاب 

می آفرینی و بعد همه را نابود می کنی؟
خداوند فرمود : ای موســی! من می دانم که این 
ســوال تو از روی نادانی و انكار نیست و گرنه تو 
را ادب می کردم و بــه خاطر این پرســش تو را 
گوشمالی می دادم؛ اما می دانم که تو می خواهی 
حكمت افعال ما را بدانــی و از راز تداوم آفرینش 
آگاه شوی و مردم را از آن آگاه کنی. تو پیامبری 

و جواب این ســوال را می دانی. این سوال از علم 
برمی خیزد. هم ســوال از علم بــر می خیزد هم 
جواب. هم گمراهی از علم ناشــی می شــود هم 
هدایت و نجات. همچنان که دوســتی و دشمنی 

از آشنایی برمی خیزد.
آنگاه خداوند فرمود : ای موســی بــرای اینكه به 
جواب سوالت برســی، بذر گندم در زمین بكار و 
صبر کن تا خوشه شود. موسی بذرها را کاشت و 
گندم هایش رسید و خوشه شد. داسی برداشت 
ومشغول درو کردن شــد. ندایی از جانب خداوند 
رسید که ای موســی! تو که کاشــتی و پرورش 
دادی پــس چرا خوشــه ها را می بری؟ موســی 
جواب داد: پــروردگارا ! در این خوشــه ها، گندم 

سودمند و مفید پنهان است و درست نیست که 
دانه های گنــدم در میان کاه بماند، عقل ســلیم 
حكم می کند که گندم ها را از کاه باید جدا کنیم. 
خداوند فرمود: این دانش را از چه کسی آموختی 
که با آن یك خرمن گندم فراهم کردی؟ موسی 
گفت: ای خدای بزرگ! تو به من قدرت شناخت و 

درک عطا فرموده ای.
خداونــد فرمود : پــس چگونه تو قوه شــناخت 
داری و من ندارم؟ در تــن خالیق روح های پاک 
هست، روح های تیره و سیاه هم هست . همانطور 
که باید گنــدم را از کاه جدا کرد بایــد نیكان را 
هم از بــدان جدا کرد. خالیق جهــان را برای آن 
می آفرینم که گنج حكمت های نهان الهی آشكار 

شــود.خداوند گوهر پنهان خود را بــا آفرینش 
انسان و جهان آشــكار کرد پس ای انسان تو هم 

گوهر پنهان جان خود را نمایان کن.

گوهر پنهاندعای غالم  جالینوس و دیوانه

شخصیت شناسی و نوع حالت بینی

ترس از خوشبختی 

در یك  روز پاییزی  مالنصرالدین  د ر حیاط  خانه اش  نشسته  بود و 
داشت  از آفتاب  لذت  می برد که  ناگهان  متوجه  شد کسی  دارد با 
عصبانیت  در خانه اش  را می زند.تا مال از جا بلند شود و در خانه  را 
باز کند، کسی  که  پشت  در بود چندبار محكم  به  در کوبید و فریاد 
زد: در را باز کن  ببینم  مال؟مالنصرالدین  در خانه  را باز کرد و دید 
یكی  از همســایه هایش  با عصبانیت  و ناراحتی  پشت  در ایستاده  
است. ســالمی  کرد و گفت: .چه  خبر است  مرد حسابی،تو که  در 
خانه  را از جا کندی. همســایه  مال با ناراحتی  گفت: .چه  سالمی، 
چه  علیكی  با دسته  گلی  که  ســگ  تو به  آب  داده، انتظار دیگری  
داشــتی؟ مال گفت: من  که  نمی فهمم  چه  می گویی، مگر سگ  
من  چه کار کرده؟ همســایه  گفت: .چه کار کرده؟ ســگ  تو پای  
زن  مرا گاز گرفته  اســت. مال گفت: عجب! امــا در این  میان  من  
چه  تقصیری  دارم، در بی گناه  خانه  چه  تقصیــری  دارد که  آن  را 
می شكنی. همسایه  گفت: .یعنی  چی؟ باالخره  سگی  که  پای  زن  
مرا گاز گرفته  سگ  توست  و هر طور شده  باید زیانی  را که  سگت  
به  من  زده  اســت  جبران  کنی. مالنصرالدین  که  دید همســایه  
حرف  حساب  سرش  نمی شــود، فكری  کرد و گفت: .عیب  ندارد، 
جبران  می کنم. تو هم  سگت  را بفرست  بیاید خانه  تا پای  زن  مرا 
گاز بگیرد. چیزی  که  عوض  دارد گله  ندارد. از آن  به  بعد هر وقت  
بخواهند بگویند جواب  خوبی  خوبی  است  و جواب  بدی  بدی  ،یا 
هر وقت  بخواهند بگویند، هر کار خوب  و بدی  پاداش  دارد و آدم  
باید نتیجه  کارش  را هم  تحمل  کند، می گویند: .چیزی  که  عوض  

دارد، گله  ندارد.

-شخصی برای اولین بار یك کلم دید. 
اولین برگــش را کند، ولی بــه برگ دیگری رســید و زیر آن 
برگ یك بــرگ دیگر! با خودش گفت : حتمــا یه چیز مهمیه 
 که اینجــوری کادوپیچش کــردن! اما وقتی به تهش رســید

متوجه شــد که چیزی داخل برگ ها پنهان نشده، بلكه کلم 
مجموعه ای از این برگ هاست...

داستان زندگی هم مثل همین کلم هست. ما روزهای زندگی 
را تند تند ورق می زنیم وفكر می کنیم چیزی آن سوی روزها 
پنهان شــده، درحالی که همین روزها آن چیزی است که باید 
دریابیم و درکش کنیــم و چقدر دیر می فهمیم که بیشــتر 
غصه هایی که خوردیــم، نه خوردنی بود نه پوشــیدنی، فقط 
دور ریختنی بــود! زندگی، همین روزهایی اســت که منتظر 

گذشتنش هستیم.
-هر قدر سنم بیشتر می شــود کمتر به قضاوت مردم در مورد 

خودم اهمیت می دهم.
 از این رو هر چقدر مســن تر می شوم بیشــتر از زندگی لذت

 می برم.
-حذف کردن آدم ها از زندگیم به این معنی نیســت که از آنها 
متنفرم!معنای ساده اش این است که برای خودم احترام قائلم .

هر کسی قرار نیست به هر قیمتی تا ابد با من بماند.
لطف بسیار بزرگی در حق خودمان خواهیم کرد و کسانی که 

روحمان را،مسموم می کنند رها کرده و به آرامش پناه ببریم.
-یك پلنگ تیزپا و قدرتمند، اگر با هزار کیلومتر ســرعت هم 
بدود، باز نمی تواند؛ به پرواز درآید. ولی، یك گنجشك کوچك 
با کمترین سرعت هم پرواز می کند. زیرا پلنگ برای پرواز نیاز 
به بال دارد؛ نه قدرت و ســرعت. بال پرواز ما انســان ها، ذهن 
ماســت. موفقیت، هیچ ربطی به هیكل، زیبایی، جنســیت، 
قدرت، ســن و ســال، داخلی و خارجی بــودن ندارد!درصد 
موفقیت انسان ها بستگی به درصد استفاده از قدرت ذهنشان 

دارد.
به قول موالنا:

ره آسمان درون است؛ پر عشق را بجنبان
پر عشق چون قوی شد؛ غم نردبان نماند

زندگی زیباستچیزی که عوض داره گله نداره
کاریکاتوردل نوشتهضرب المثل

یک پایان خوش )قسمت اول(
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 مرد جــوان که دوســت قدیمــی اش را به خاطر منشــی شــرکتش 
 کشــته بود به اعدام محکوم شــد. محمد 43ســاله روز 16 بهمن 93

 دوســت صمیمی اش بــه نــام مهــدی را در دفتــر کارش در خیابان 
یافت آباد تهران با ضربه های چاقو و چوب بیس بال به ســرش کشــت 
 و جنــازه وی را به کانــال آب در پاکدشــت انداخــت. وی یک هفته 
بعد از جنایت بــه اداره آگاهی رفت و تســلیم پلیس شــد و به جنایت 
 اعتراف کرد. وی در بازجویی نخســت گفته بود دوســت صمیمی ام را 
به خاطر نگاه بدی که به منشــی تازه کار شــرکت داشــت، کشــتم. 
 او قصــد آزار دختر جــوان را داشــت و مــدام از من می خواســت تا 
 از شــرکت بیــرون بــروم تــا او بــا منشــی شــرکت تنهــا بمانند 
کــه کنتــرل اعصابــم را از دســت دادم. این متهــم امــا در مرحله 
دیگــری از بازجویی ها ماجــرای اختــاف 18 میلیونی بــا مقتول را 
مطرح کــرد و گفت: چون مهدی ســند ماشــینی را که پولــش را به 
 او پرداخت کــرده بودم به نامم نمی زد او را کشــتم تا اثر انگشــت او را

 بگیرم. این متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و ابراز پشیمانی کرد و گفت: من به خاطر منشی شرکت 
دست به این جنایت زدم و حاال من شرمنده پسر خردسال قربانی که هم 
سن و سال پسر خودم است، هســتم. بنا به این گزارش، هیئت قضایی 

وارد شور شده و این مرد را به قصاص نفس _ اعدام _ محکوم کردند.

منابع آگاه از وقوع قتل زنی با ضربات چاقوی همســرش در آسایشگاه 
شهید رقیه حیانی بهزیستی بوشهر خبر دادند.

به گزارش ایرنا شــنیدنی ها حکایت از این دارد که مقتول برای رهایی 
از دســت آزار و اذیت همسرش به تازگی به آسایشــگاه بهزیستی پناه 
آورده بــود. قاتل که ســر و صورت خود را پوشــانده بود بــا ورود غیر 
 قانونی به محوطه آسایشگاه به کمین نشســته بود و زمانی که این زن 
 به ســمت ســرویس بهداشــتی که در حیاط آسایشــگاه واقع است 
رفته بود، پس از واردن کردن ســه ضربه کاری به بدن مقتول از صحنه 
جرم، متواری شد. دادســتان عمومی و انقاب بوشهر نیز با تایید وقوع 
قتل درآسایشــگاه بهزیســتی بوشــهرگفت: مقتول با 34سال سن، 
 دارای سه فرزند است. علی حســن پور افزود: باتوجه به اختاف مقتول 
با همسرش و نداشتن مکان مناســب، اداره بهزیستی به تازگی مقتول 
را برای نگهداری پذیــرش کرده بود. وی یادآورشــد: مقتول با ضربات 
 چاقو از ناحیه سینه و پهلو به قتل رســیده است و حتی ریه وی نیز پاره 
شده است. دادستان عمومی و انقاب بوشهر اظهارداشت: قاتل در حالی 
که در محوطه آسایشگاه با مقتول گاویز شده بود پس از واردن کردن 
ضربه های کاری وقتی از سر و صدای آنها مددجویان آسایشگاه متوجه 
شده بودند از ترس گرفتار شدن در چنگال قانون از صحنه جرم متواری 
شد. وی گفت: موضوع قتل به بازرس ارجاع شده و بازرس نیز با حضور 
در صحنه جرم دســتورات الزم برای جمع آوری ادله و دستگیری قاتل 
را صادر کرده اســت. وی با بیان اینکه سن شــوهر مقتول نیز 34 سال 
است، گفت: شوهر مقتول متواری اســت و مظنون اصلی قتل نیز خود 

وی است.

قصاص تاوان قتل دوست صمیمی؛

به خاطر منشی

قتل درآسایشگاه بهزیستی بوشهر

» ماجرای این پرونده آدم ربایی از اواســط مرداد گذشــته 
هنگامی آغاز شد که تنها پسر 1۵ ســاله مالک یک هتل، 
 در شــبکه اجتماعــی تلگرام با دختر جوانی آشــنا شــد 
و به » چت « کــردن با وی پرداخت. تصویــر زیبای دختر 
مذکور تنها فرزند این هتلدار را وسوسه کرد تا با وی ارتباط 
برقرار کند. آن دختر هم که در چت هایش متوجه اشتیاق 
نوجوان 1۵ ساله شده بود، فرصت را برای اجرای نقشه اش 

مناسب دید و تاش کرد با » الف « قرار ماقات بگذارد.
 طولی نکشــید که محــل قــرار در انتهای بلوار ســجاد 

و در نزدیکی میدان آزادی تعیین شد. 
عقربه های ســاعت به یــازده صبح نزدیک می شــد که » 
الف « در محل قرار به انتظار دختر نشســت. هنوز دقایقی 
 بیشتر از حضور نوجوان 1۵ ساله در محل نگذشته بود که 

پراید سفید رنگی مقابل » الف « متوقف شد.
  در این هنــگام دختــری از خــودرو پراید بیــرون آمد 

و از او خواست تا سوار پراید شود. 
 به محض این که » الف « در صندلی عقب نشســت ناگهان 
 ۲ جــوان دیگر از دو ســوی خودرو ســوار پراید شــدند 
و در ســمت چپ و راســت » الف « قرار گرفتنــد. هنوز 
نوجوان 1۵ ســاله در بهت و حیرت بود که راننده پدال گاز 

را فشرد و دختر جوان هم پیاده به مسیر خود ادامه داد.
 » الف « کــه فکــر نمی کــرد در دام آدم ربایان خشــن 

افتاده اســت زمانی متوجه موضوع شد که ۲ جوان مذکور 
دست و پاها و دهان او را با چسب های نواری پهن بستند و 

به طرف بزرگراه آسیایی حرکت کردند. 
 آدم ربایان که نقشــه خــود را به خوبی اجرا کــرده بودند 
در بیــن راه و در نقطــه ای خلوت کنار یک دســتگاه پژو 
پارس توقف کردند و نوجوان مذکــور را به صندوق عقب 
 پژو انتقــال دادند. 3 عضــو باند آدم ربایی قصد داشــتند 
او را به ویایی ببرند که به مدت چند روز در منطقه ویرانی 
مشــهد اجاره کرده بودند. خودروی پژو در حالی وارد بلوار 
توس شــده بود که »الف« در صندوق عقــب خودرو برای 
رهایی خود تاش می کرد. او که دقایقی بعد موفق شده بود 
چسب دستانش را باز کند نفس راحتی کشید و با ضربه ای 
از داخــل قفل صندوق عقــب خودرو را هم بــاز کرد ولی 
سرنشــینان خودرو که گرم صحبت بــرای اجرای مراحل 
دیگر نقشه خود بودند متوجه صدای صندوق عقب نشدند.

 دقایق به تندی سپری می شد که سرعت خودرو با رسیدن 
به یک سرعت گیر بزرگ در بلوار کند شد. 

همین لحظه کافی بود تا نوجوان 1۵ ساله که دیگر چسب 
پاهایش را نیز باز کرده بود خود را از صندوق عقب به وسط 

خیابان پرت کند.
او هراســان و مضطرب از محل گریخت و آدم ربایان زمانی 
متوجه موضوع شــدند که دیگر از طعمه آنان خبری نبود. 

ســاعاتی بعد و با گزارش این حادثه بــه پلیس پرونده ای 
تشکیل شد و به دســتور ســرهنگ » حمید رزمخواه «، 
رییس پلیس آگاهی خراســان رضــوی، در اداره جنایی 
آگاهی مورد رســیدگی قرار گرفت. با توجه به حساسیت 
 موضــوع گروهــی از کارآگاهــان ورزیده دایــره مبارزه 
با آدم ربایان و سرقت های مســلحانه با فرماندهی مستقیم 
 ســرهنگ محمدرضا غامــی ثانی، رییــس اداره جنایی 
 پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی، وارد عمل شــدند 
و بدین ترتیب عملیات  تخصصــی کارآگاهان با رصدهای 

اطاعاتی آغاز شد.
آنها با ثبت اظهارات » الف « و انجام یک سری فعالیت های 
علمی و تحلیلی به سرنخ هایی رســیدند که نشان می داد: 
فردی که با نوجوان 1۵ ساله قصد برقراری رابطه عاشقانه 
 داشــته، دختر نبوده بلکه پسری اســت که با سو استفاده 
از هویت های پنهــان در فضای مجــازی تصویر دختری 
 زیبا را به جای عکس خودش برای نوجوان مذکور ارســال 
 کرده اســت تا از این طریــق بتواند نوجوان یاد شــده را 
ســر قرار بکشاند. با مشــخص شــدن این ماجرا عملیات 
اطاعاتــی کارآگاهان ادامه پیدا کرد و طولی نکشــید که 
مشخص شــد عامل اصلی آدم ربایی از ســیم کارت های 
بی هویتی استفاده کرده است که در برخی از فروشگاه های 

شهر عرضه می شود.
از سوی دیگر نتیجه بررســی های اطاعاتی که در شاخه 
دیگری از عملیات پلیســی کارآگاهان پیگیری می شــد 
بیانگر آن بود که عامان آدم ربایی از خودروهای اجاره ای 

در ارتکاب جرم استفاده کرده اند. 
بنابرایــن بــا شناســایی آژانــس خودروهــای اجاره ای 
ســرنخی از یک متهم به نام » بابک « به دســت آمد، اما 
 تحقیقات کارآگاهان برای شناســایی دقیــق هویت وی 

و محل سکونتش دچار مشکل شده بود. 
در همین حــال کارآگاهان که احتمال می دادند شــماره 
تلفن پســر مالک هتل باید از طریق فردی آشنا در اختیار 
آدم ربایان قرار گرفته باشــد، شــاخه ای از بررســی های 
غیرمحســوس خود را به کارکنان هتل معروف کشاندند. 
آنان پس از مدتی ردیابی و رصدهــای اطاعاتی از طریق 
 دختری که از بســتگان مالک هتل بود به پســری به نام 
 » بابک « رســیدند که مبالغ هنگفتــی از پول های هتل 

به حساب وی واریز شده بود.
افکار کارآگاهان بر نام »بابک« متمرکز شد و دختر مذکور 

مورد سواالت فنی و تخصصی کارآگاهان قرار گرفت. 
این دختر که حدود3۰ سال ســن دارد در اظهارات خود 
عنوان کرد: » بابک « چند ســال قبل در هتل کار می کرد 
و از این جا رفته بود، اما حدود 6 ماه پیش بود که از طریق 
تلگرام برایم پیام فرســتاد و قصد ازدواج با من را داشت. او 
هر بار با خودروهای گرانقیمت تــردد می کرد و می گفت: 
نمایشــگاه خــودرو دارد! در همین حال از من خواســت 
مبلغی را به او قرض بدهم ولی من فقط 1۵ میلیون تومان 
داشــتم به همین خاطر 11۲ میلیون هم از پول های هتل 

به او دادم و قرار شــد که چند روزه برگرداند ولی با وجود 
اصرارهای من از دادن این پول خودداری می کرد.

با اطاعاتی که این دختر در اختیار کارآگاهان گذاشــت 
و همچنیــن تجزیه و تحلیل های کارشناســی این پرونده 
آدم ربایی، کارآگاهان متوجه شــدند کــه » بابک « عامل 
اصلی آدم ربایی است و شماره تلفن » الف « را نیز به روش 

زیرکانه ای از دختر مذکور گرفته است. 
این در حالی بود که آدم ربایان در تماس های خود با مالک 
هتل از وی می خواستند3۰۰ هزار دالر به حساب آنها واریز 
 کند وگرنه همان طور که برج ســلمان در آتش ســوخت،

هتل او را نیز در شعله های آتش می سوزانند!
این گونه بود که به دســتور » سرهنگ رزمخواه « عملیات 
دستگیری » بابک « با کســب مجوزهای قضایی آغاز شد، 
اما وقتی کارآگاهان برای دســتگیری وی وارد عمل شدند 
مشــخص شــد که او با چند تن دیگر از دوســتانش برای 
خوشــگذرانی به جزیره کیش رفته است. به همین خاطر 
کارآگاهان با استفاده از شــگردهای پلیسی او را به مشهد 
کشاندند و شــب سه شــنبه گذشــته وقتی او را در بلوار 

هاشمیه به دام انداختند که با همسر صیغه ای اش بود.
این جوان ۲۷ ساله وقتی شــوک زده به اداره جنایی پلیس 
آگاهی هدایت شــد، ضمن اعتــراف صریح بــه ماجرای 
آدم ربایی گفت: یکی از همدســتانم که » حسن « نام دارد 
به مدت1۰ ســال در تایلند زندگی کرده بود، اما از ۲ سال 
 قبل وقتی وضعیت مالی اش در تایلند به هم ریخت، دوباره 

به مشهد بازگشت. 
 ما قصد داشــتیم با یک ماجرای آدم ربایی مبالغ هنگفتی 
به دســت آوریم تا پس از آن بــه تایلند برویــم و در آنجا 
زندگی کنیم. این بود که با همدســتی » حســن « و یکی 
دیگر از دوســتانم که در یک هتل دیگر کار می کند نقشه 

آدم ربایی را کشیدیم. 
 ابتدا می خواســتیم مالــک هتــل را گــروگان بگیریم، 
اما بنا به دالیلی از این کار منصرف شدیم و سپس تصمیم 
گرفتیم تا پسرش را برباییم. به همین منظور نقشه عاشقانه 
تلگرامی را کشیدیم و من یک ســیم کارت فعال را از یک 
 فروشــگاه خریدم، اما برای اجرای نقشــه نمی توانستیم 
 از خودروهای خودمان اســتفاده کنیم که بــرای این کار 

به آژانس های کرایه ای مراجعه کردیم. 
این در حالی بود که من از طریق ارســال تصویر یک دختر 

زیبا در تلگرام اعتماد پسر مالک هتل را جلب کرده بودم.
او همچنین ضمــن اعتراف بــه گرفتن مبالــغ میلیونی 
 از دختــری که از بســتگان مالــک هتل بــود، نیز گفت: 
 برای اجــرای نقشــه آدم ربایی بــه اطاعــات آن دختر 
 نیاز داشــتیم به همین خاطر هم با بهانه واهی ازدواج با او 

از طریق تلگرام رابطه برقرار کردم.
در پی اعتــراف » بابــک « کارآگاهان با دســتور رییس 
پلیس آگاهی خراســان رضوی شــبانه وارد عمل شدند 
 و ۲ همدســت دیگــر او را نیــز در عملیــات جداگانــه 

به دام انداختند. «

پیشنهاد سردبیر: 
ربودن پسر هتلدار معروف مشهد

 » بابک « 
 چند سال قبل 

در هتل کار می کرد 
 و از این جا 
رفته بود، 

اما حدود ۶ ماه 
 پیش بود که 

از طریق تلگرام 
 برایم پیام 

فرستاد

ربودن پسر هتلدار معروف مشهد

 ۳ عضو یک باند که با طرح نقشه عاشقانه پسر یک هتلدار معروف را در مشــهد ربودند تا با اخاذی ۳۰۰ هزار دالری 
به خارج از کشور بگریزند در حالی دستگیر شدند که مالک هتل را تهدید می کردند اگر پول را به حساب واریز نکند 

همان طور که برج سلمان مشهد در آتش سوخت هتل وی را نیز به آتش می کشند !

حوادث ایرانیادداشت

پســر جوان در اقدامی هولناک دختر ۲1 ساله ای را به قتل 
رساند و جسدش را به آتش کشید، اما پس از 3 سال زندان 
با حکم قصاصی که داشــت از ســوی خانواده دختر جوان 

بخشیده شد.
 ۲1 خراد ماه ســال 9۲ مامــوران آتش نشــانی در جریان 
 آتش سوزی کوچکی در جنگل ســرخه حصار قرار گرفتند 
 و پس از خامــوش کردن این آتش با جســد ســوخته ای 
رو به رو شدند. بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره1۰ پلیس 
آگاهی تهران همراه بازپرس ویژه قتل در صحنه جرم حاضر 
شده و پی بردند که قربانی دختر جوانی است که با ضربات 
 چاقو به قتل رســیده و عامل جنایت با آتش زدن جســد 

سعی بر پنهان نگه داشتن این ماجرا را داشته است.
 تحقیقــات برای شناســایی هویت این جســد ســوخته 
 کلید زده شــد تــا اینکه ســاعت1۰ شــامگاه ۲1 خرداد 
خانواده ای با مراجعــه به کانتری11۰ شــهدا ازماجرای 
ناپدید شدن دختر ۲1 ساله شــان به نام مهسا خبر دادند 
و در این مرحله ماموران که احتمال می دادند جسد دختر 
جوان همان مهسا ۲1 ساله است اقدامات فنی خود را آغاز 
کرده و خیلی زود مشخص شــد جسد سوخته همان مهسا 
۲1 ساله اســت. بدین ترتیب شــماره تلفن هایی که با این 
دختر جوان تماس گرفته بودند، مورد بررســی قرار گرفت 
و ماموران با شناســایی آخرین تماس با دختر جوان به پسر 
جوانی رسیدند و روز ۲6 خرداد ماه این پسر جوان به عنوان 

مظنون اصلی پرونده در شرق تهران دستگیر شد. 
این جوان در همــان بازجویی های پلیســی لب به اعتراف 
گشود و به ماموران گفت: 6 ماه قبل از جنایت با مهسا آشنا 
شدم و ابتدا قصد داشــتیم با هم ازدواج کنیم، اما با گذشت 

 زمان به این نتیجه رســیدم که ازدواج ما اشــتباه اســت 
و از او خواستم تا به این رابطه پایان دهیم.

دیگر هیچ عاقه ای به مهسا نداشتم و در این مدت چندبار 
با هم صحبت کردیم و تا اینکه روز حادثه قرار شد همدیگر 

را در پارک جنگلی سرخه حصار ماقات کنیم. 
 وی افزود: وقتی مهســا در محــل قرار حاضر شــد اصرار 
می کرد که باید بــا هم ازدواج کنیم و ســر همین موضوع 
 نزدیک به ۲ ســاعت با هم بحــث می کردیم کــه در آخر 
 از شــدت عصبانیت چاقویــم را از جیبم بیرون کشــیده 

و در یک لحظه ضرباتی به مهسا زدم.
وقتی مهســا غرق خــون روی زمیــن افتاد تــازه متوجه 
 اقدام مرگبارم شــدم و چون نمی خواســتم دستگیر شوم 
 همه مدارک شناســایی مهســا را برداشــتم و جسدش را 

به آتش زدم و سوار بر خودرویم پا به فرار گذاشتم.
 اعترافات پســر جوان کافی بود تــا وی در دادگاه کیفری 
 به اتهام قتل عمد به قصاص نفس – اعدام – محکوم شــود 
و با گذشــت 3 ســال از این ماجرا و در حالی که پسر جوان 
خــود را هــر روز در برابر چوبــه دار می دید با بخشــش 
بزرگی رو به رو شد. خانواده مهســا با حضور در شعبه سوم 
اجرای احکام دادســرای امــور جنایی رضایــت خود را در 
 بخشش قاتل دخترشــان اعام کردند. بنا به این گزارش، 
 قاضی دشــتبان سرپرســت اجرای احکام دادسرای ناحیه 
۲۷ تهران با بیــان این خبر به رکنا گفــت: خانواده مقتول 
وقتی متوجه پشیمانی قاتل دخترشان شدند رضایت بدون 
قید و شــرط خود را برای بخشیدن این پســر جوان اعام 
کردند و پرونده برای بررسی و صدور حکم این جرم از جنبه 

عمومی به دادگاه کیفری تهران ارجاع شده است.

 اردیبهشــت مــاه امســال جوانی دانشــجو بــا مراجعه 
به کانتری 134 شــهرک قدس به مامــوران اعام کرد 
که توسط دو سرنشین یک دســتگاه خودرو سواری پراید 
ســفید رنگ مورد ســرقت و زورگیری قرار گرفته است.

شــاکی با حضور در اداره پنجم پلیس آگاهــی، در ادامه 
اظهاراتش به کارآگاهــان گفت : نیمه شــب روز حادثه، 
در میدان صنعت بودم و داشــتم به سمت ســعادت آباد 
می رفتم که سوار یک پراید ســفید با دو سرنشین جوان 
شدم. در میانه راه، سرنشین پراید به سمت عقب برگشت 
و با تهدید چاقو اقدام به گرفتن پول هایم کرد، یک رشته 
دســتبند نقره، یک کتانی مارک و گوشی تلفن همراهم را 
نیز که جمعا به ارزش ۵ میلیون تومان بود از من گرفتند، 
سپس مرا در حاشــیه اتوبان و در مکانی خلوت از ماشین 
پیاده کردند و خودشــان از محل متواری شدند. همزمان 
با آغاز رســیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی اطــاع پیدا کردنــد که یکی از خریــداران عمده 
گوشی های تلفن همراه دزدی به نام » ابراهیم4۰ ساله که 
بارها به خاطر خرید اموال مسروقه دستگیر و روانه زندان 

شده، مجددا فعالیت های مجرمانه اش در خصوص خرید 
اموال مسروقه از دزدان به عنف را از سر گرفته بود. 

به همین دلیل ضمن هماهنگــی با مقام قضایی، مخفیگاه 
وی در منطقه اسامشــهر شناســایی و کارآگاهان اداره 
پنجم با مراجعه به این محل و در بازرســی از آن، موفق به 

کشف ده ها گوشی تلفن همراه مسروقه شدند.
 با انتقال گوشی های تلفن همراه مســروقه به اداره پنجم 
و در ادامــه آن شناســایی مالباختگان، شــاکی پرونده 
 توسط سرنشینان خودرو پراید نیز به عنوان مالک یکی از 

گوشی های مسروقه مورد شناسایی قرار گرفت.
» ابراهیم « که چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت، 
صراحتا به خرید گوشــی هــای تلفن همراه مســروقه از 
دزدان به ویژه دزدان زورگیــر و موبایل قاپ اعتراف که در 
 زمان معرفی دزدان توســط وی، تصویر دو تن از مجرمان 
ســابقه دار در زمینــه ســرقت و موادمخدر بــه نام های 
 مجید4۰ســاله و محمــد3۰ ســاله توســط شــاکی 
مورد شناسایی قرار گرفتند. ســرانجام با شناسایی مجید 
و محمد، مخفیگاه آنها در اسامشــهر و خزانه شناسایی 
 و هر دو نفــر در ۲4 مردادماه دســتگیر و پــس از انتقال 
بــه اداره پنجم پلیــس آگاهی ، توســط شــاکی مورد 
 شناسایی قرار گرفتند. در ادامه تحقیقات، مجید و محمد 
به ده ها مورد »زورگیری از مسافر« اعتراف کردند.با توجه 
به اعتراف صریح متهمان به ده ها مورد زورگیری و سرقت 
از مســافران در مناطق غــرب و جنوب غرب تهــران و با 
بررسی پرونده های مشابه، تاکنون تعدادی از مالباختگان 
شناســایی و پس از مراجعه به اداره پنجــم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ موفق به شناسایی هر دو متهم شدند.

مهسا دست بردار نبود؛

خسته شدم، کشتمش!
» محمد « و » مجید « اعتراف کردند؛

پایان زورگیری های سریالی مردان پراید سوار

 تصادف شــدید ماشــین والدیمیــر پوتیــن در بزرگراهی 
در مسکو منجر به کشته شدن راننده پوتین شد. 

 البتـــه در ایـــن حادثـــه پوتین سرنشـــین ماشــینش 
نبوده است.

بر اثر ســقوط یــک هواپیمــای کوچــک خصوصــی در نزدیکی 
»اســکوپیه« پایتخت جمهــوری مقدونیه، شــش نفــر از جمله 
 چهار ایتالیایی و دو کوزوویــی جان باختند. این هواپیما از شــهر 
» ترویزو « ایتالیــا و به مقصد » پریشــتینا « در » کــوزوو « پرواز 
می کرد و قصد داشــت نزدیکی غروب سه شنبه برای سوخت گیری 

در نزدیکی اسکوپیه به زمین بنشیند که دچار این حادثه شد.

سیل رامســر باعث تخریب دیوار امامزاده و قبور 
 محوطه شــد. جنازه هــای مردگان دفن شــده 
به بیرون از قبر آمد. در جریان این سیل در منطقه 
اشکونکوه دیوار امامزاده و بخشی از قبور محوطه 
تخریب و باعث بیــرون آمدن مــردگان از داخل 
 قبور شــد. با حضــور نیروهای امــدادی بار دیگر 
جنازه های مردگان دفن و روی آنها پوشانده شد. 

 مصطفــی مرتضوی ســخنگوی ســازمان امداد 
 و نجــات هــال احمــر در مــورد وقوع ســیل 
در اســتان های شــمالی گفت: با توجه به اینکه 
هفته گذشته نیز شاهد وقوع سیل در این مناطق 
بودیم نیروها مشغول امدادرسانی و در آماده باش 
هســتند. وی ادامه داد: به زودی آمار امدادرسانی 

سیل در استان های شمالی اعام می شود.

تصادف شدید ماشین پوتین؛

راننده پوتین مرد
سقوط مرگبار هواپیمای خصوصی 

در مقدونیه
سیل رامسر

 دیوار امامزاده را تخریب کرد

خاص شدن یک دستگاه خودرو سایپا در داخل پارک الله سقز موجب 
 مرگ یک مســافر اهل اصفهان شــد. جواد کاظمی رییس راهنمایی 
و رانندگی سقز گفت: یک خانواده مســافر که در داخل پارک الله سقز 
در حال اســتراحت بودند، ناگهان یک خودرو ســایپا از روی چادر آنها 
رد می شــود که موجب مرگ مردی در حال خواب می شود. وی افزود: 
این خانواده اهل اصفهان هســتند و برای مســافرت به سقز در استان 
کردستان آمده بودند که متاسفانه این حادثه دلخراش برای شان پیش 
آمد. رییس راهنمایی و رانندگی سقز افزود: این مرد اصفهانی 46 سال 
سن داشت که یک دختر و یک پســر، همسر و مادرش همراه وی بودند 

که آنها از این حادثه جان سالم به در بردند. 
وی علت این حادثه را خاص شدن خودرو ســایپا که در داخل پارک 

الله پارک شده بود و راننده داخل آن نبوده است، اعام کرد.

دو پسر جوان که در جریان ســرقت خودروی اســپورتیج، راننده آن را 
کشته و جسدش را آتش زده بودند به زودی در دادگاه محاکمه می شوند. 

این در حالی است که هنوز جسد سوخته کشف نشده است.
۲9 مهر ســال 93 مردی با حضوردر پلیس آگاهی تهران از ناپدید شدن 
پسر ۲۷ ســاله اش خبر داد. با تحقیق از او معلوم شد پسرش برای فروش 
خودروی اسپورتیج با دو پســر جوان قرار داشــته که بعد از آن به خانه 

بازنگشته و تلفن همراهش خاموش است.
تحقیقات نشان می داد دو مرد خریدار آگهی فروش خودرو را در روزنامه 
خوانده اند و حتی ودیعه۲۰۰ هزارتومانی بــه او پرداخت کرده اند و امروز 
قرار بوده بقیه پول را پرداخت کنند تا ســند و خــودرو را تحویل بگیرند 
که این حادثه رخ داده است. با دستور قاضی حســین پور، بازپرس ویژه 
قتل تهران تحقیقات پلیس ادامه پیدا کرد. در ادامه جست وجوی پلیسی 
یکی از مشتریان به نام سجاد ۲3 ساله شناســایی و دستگیر شد. او ابتدا 
منکر آشنایی با جوان گمشده بود تا این که اعتراف کرد با انگیزه سرقت 
خودرویش وی را با همدستی دوســتش به نام بهنام ربوده و او را کشته 
و جســدش را در بیابان های شهرستان گرمســار آتش زده اند. با اعتراف 
 تکان دهنده متهم، همدســتش نیز تحــت تعقیب پلیــس قرارگرفت 
و دستگیرشد. متهمان پس از بازسازی صحنه قتل در حالی روانه زندان 
 شدند که پلیس موفق به کشف جسد نشــد. متهمان برای آخرین دفاع 
 به شــعبه پنجم بازپرســی دادســرای امور جنایی تهران نزد بازپرس 
حســین پور منتقل شــدند. آنها این بار هم اعتراف کردند که با انگیزه 
سرقت خودرو به جنایت دست زده اند. یکی از متهمان به بازپرس پرونده 
 گفت: مدتی بود من و همدستم نقشــه سرقت خودروهای گران قیمت را 
کشیده بودیم. برای اجرای نقشه مان یک کلت و شوکر خریدیم. از طریق 
آگهی فروش خودرو در روزنامه ها، طعمه خود را انتخاب می کردیم. آگهی 
فروش خودروی اســپورتیج را در روزنامه دیدیم، تصمیم به ســرقت آن 
گرفتیم. سرانجام نقشه مان را عملی کردیم. زمانی که فروشنده را با خود 
بردیم، به او آبمیوه مسموم خوراندیم که بیهوش شــد. متهم ادامه داد: 
خودروی اسپورتیج را همراه صاحبش، به داخل پارکینگ خانه همدستم 
 بردیم. وقتی قصد داشــتیم دســت و پا و دهانش را با چســب ببندیم، 
او به هوش آمد. دوستم گلویش را فشار داد و من هم یک پاستیک روی 

سرش کشیدم و با مشت چند ضربه به سرش زدم تا این که خفه شد. 
بعد مدارک خودرو، ساعت مچی و پول هایش را برداشتیم و جسد را داخل 
صندوق عقب گذاشــتیم. از آنجا که خواهر زاده ام در گرمسار به دانشگاه 
می رفت با آنجا آشنایی داشتم و جســد را به بیابان های اطراف گرمسار 
 بردیم و آتش زدیم. با آخریــن دفاع متهمان آنها بــا تجدید قرار قانونی 
روانه زندان شدند. پرونده آنها با صدور جلب به دادرسی به دادگاه کیفری 

منتقل شد تا به زودی محاکمه شوند.

 مرگ دلخراش مسافر اصفهانی 
زیر پراید بدون راننده

اعتراف به قتل راننده اسپورتیج
 در آخرین دفاع
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم  :
كــره 30 گرم،پیــاز خــرد كــرده1 عدد، 
ســیب زمینی درشــت رنده كــرده 3 عدد 
متوســط،تخم مرغ  1 عدد،كــره اضافی20 
گرم،روغــن مایــع   6 ق س،پیازچــه برای 

تزئین به میزان الزم
مواد الزم برای تهیه سس لیمو و 
پیازچه: پنیر خامــه ای  90 گرم،خامه  2 

 قاشق ســوپ خوری،پوســت لیموی رنده كرده  1 قاشــق چای خوری، آبلیمو 1 قاشق 
سوپ خوری،پیازچه خرد كرده  1 قاشق سوپ خوری. 

 روش تهیه:
كره را در تابه مناســبی بریزید و روی حرارت مالیم قرار دهید. پیــاز را بیفزایید و تفت 
دهید تا نرم شود. آن گاه سیب زمینی را افزوده و تفت دهید تا چسبنده شود، سپس تابه 
را از روی حرارت بردارید و بگذارید سیب زمینی خنك شود. حاال تخم مرغ را به آن اضافه 
كرده و مخلوط كنید. اكنون هر بار به اندازه یك قاشق چای خوری سر پر، از این مخلوط 
بردارید و به شــكل دایره درآورید. كره اضافی )20 گرم( و روغن را در تابه بریزید و روی 
اجاق قرار دهید و دو طرف سیب زمینی ها را در آن سرخ كنید تا طالیی رنگ شود. اینك 

سیب زمینی برشته را در ظرف مناسبی بچینید و با سس لیمو و پیازچه بیارایید.
روش تهیه ســس لیمو و پیازچه: پنیر خامه ای و خامه را در ظرف مناســبی 
بریزید و با قاشــق چوبی هم بزنید تا صاف و یكدست شود.آنگاه پوســت لیمو، آبلیمو و 

پیازچه را بیفزایید و مخلوط كنید.

 كتاب تشــیع در ایران قــرن دوم و ســوم هجــری، كتابی از
»رضا صفری« اســت كه انتشــارات »پژوهشــگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی« آن را منتشر كرده است.
 شــیعه در لغت به معنای پیرو می باشــد، محدثــان و تاریخ 
نگاران شــیعی چنین می نویســند كه:» پیامبــر درآخرین 
 حج خــود در منطقه ای به نــام جحفه، پســرعموی خویش 
علی ابن ابی طالب را پس از خود بر مســلمین والیت داد، ولی 
بعد ازمــرگ پیامبر،عده ای از اصحاب ایشــان در محلی به نام 
سقیفه بنی ساعد جمع شــده و برای جانشینی پیامبر به بحث 
نشستند كه طی آن، ســقیفه بنی ساعد ابوبكر به عنوان خلیفه 
انتخــاب گردید وعلی ابن ابــی طالب نیز با آنكه می دانســت 
حقش پایمال شده ولی به خاطر مصالح اسالم سكوت كرد و با 
ابوبكر بیعت نمود، ولی عده ای از یاران پیامبركه خالفت ابوبكر 

را قبول نداشتند، علی ابن ابی طالب را خلیفه اول وامام برحق 
می دانستند كه این عده را شیعه می گفتند.

 كتاب حاضر در چهار فصل، تدوین شــده اســت: فصل اول با 
نگاهی جدید به شكل گیری تشیع، عمده بحث درباره چگونگی 

ورود و گسترش تشیع در ایران را مورد بررسی قرار می دهد.
در فصل دوم به بررســی اوضاع تشــیع در ایران از آغاز تا سال 

227 هجری پرداخته شده است.
 آنچه در این بخش به آن توجه شــده، بررسی اوضاع تشیع در 
ایران  در راستای فعالیت های دو گروه زیدیه و امامیه در ایران 

است.
 فصل سوم نیز به بررسی پراكندگی جغرافیایی تشیع در ایران 
از سال 132 تا 227 هـ .ق می پردازد و در فصل چهارم، چرایی 

این پراكندگی به طور مفصل تحلیل و تبیین می شود.

6 نکته مهم درباره پتو که باید بدانید!)2(روش تهیه سیب زمینی برشته با سس لیمو

تشیع در ایران
  قرن دوم و سوم

طبیعت و دنیای اطراف ما پر از شــگفتی است و زمانی 
به این نكته پــی خواهیم برد كه با یــك موجود و واقعه 
عجیب روبه رو شویم. این بار، طبیعت ما را با جالب  ترین 
میوه هایی كه كمتر كسی دیده، شگفت  زده كرده است. 
با اینكه ممكن اســت به تعداد بی شــماری از میوه ها و 
سبزیجات به  آسانی دسترسی داشته باشید، اما باز هم 
میوه هایی هستند كه نام آنها به گوش شما نخورده است! 
همه این میوه ها گونه های نادری هستند كه ویژگی هایی 
جالب و البته طعم هایی جدید و گوناگون دارند. برخی از 
این میوه ها شباهتی به میوه هایی كه می شناسیم ندارند 
اما خوشمزه اند و شاید ظاهری عجیب و اسمی عجیب تر 
داشته باشند. البته اكثر این میوه ها محبوب و پرطرفدار 
هستند. در ادامه فهرســتی از میوه های عجیبی كه در 

مناطق مختلف جهان یافت شده  اند آمده است.
تمشک شمالی 

 درختچــه Rubus Chamaemorus، یــك گیاه 
وحشی دیگر اســت كه میوه ای بسیار مشــهور به نام 
كالودبری )Cloudberry( یا همان تمشــك شمالی 

دارد.
  این گیاه، بومی قطب شــمال و مناطــق قطبی بوده و 
بسیار به خانواده  تمشــك و توت فرنگی نزدیك است. 
این تمشك های زرد طالیی و كهربایی رنگ، نرم و آبدار 
هستند. تمشك شمالی منبعی غنی از ویتامین c است.  
اندازه  این میوه برابر با تمشــك اســت. این گیاه كشت 
تجاری ندارد و فقط میوه های وحشی دستچین شده از 
كوهستان در فروشگاه ها یافت می شود؛ به همین دلیل 

بسیارگران قیمت است.
  چیدن تمشك شمالی منبع درآمدی برای افراد محلی 
به حســاب می آید. افزایش تقاضا برای این میوه موجب 
چیدن بیش از حد آن و در نتیجه ســبب وضع قوانینی 
 در مناطــق مختلف به منظــور منع چیــدن این میوه 

شده است.
 کوپوآکو

 كوپوآكو، سیستم ایمنی را تقویت و از بیماری جلوگیری 
می كند. كوپوآكو )Cupuacu( درختی بومی آمریكای 
جنوبی است. میوه  این درخت نیز با همین نام شناخته 
می شود. كوپوآكو ظاهری بیضی شكل و وزنی حدود یك 

تا دو كیلوگرم دارد.
  این میــوه  قهوه ای رنگ تا حدود 2۵ ســانتی متر طول 
دارد. پوسته  بیرونی این میوه ســخت است و داخل آن 
سفید رنگ و معطر است. معموال عطر این میوه تركیبی 
از شــكالت، آناناس، موز و گالبی توصیف می شود. میوه  
كوپوآكو بســیار مغذی و عالی اســت و فواید بسیاری 
برای سالمتی دارد. این درخت به صورت تجاری كشت 
می شــود و میوه  آن نیز برای تهیه محصــوالت غذایی 
مختلفی كاربرد دارد.  همچنین در تركیبات آرایشــی 

مانند لوسیون بدن، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

میوه های عجیبی که تاکنون 
ندیده اید)3(

خواندنی

گروهی از محققان در هند به دنبــال تحقق یك ایده جدید در دنیای 
فناوری های نوظهور هستند.

 به گزارش فرهنگ نیوز، هند از جمله كشــورهای جهان محســوب 
 می شــود كه مــردم آن به میــزان قابــل توجهی ماهــی مصرف

 می كنند. آمارهــای موجود حكایت از آن دارد كه در ســال 201۴ 
مردم این كشور بزرگ آسیایی به طور میانگین ساالنه 2/8 كیلوگرم 
گوشــت ماهی مصرف كرده اند كه این یعنی 3/7 میلیون كیلوگرم 
ماهی برای كل ســرزمین ماهاراجه ها! در نتیجه دور از ذهن نخواهد 
بود كه انبوهی از اســتخوان، فلس و دم ماهی در این كشور به عنوان 
زباله بر جــای بماند. حــاال گروهی از محققان هندی دســت به كار 
شده و تالش می كنند كه از این »پســماند زیستی« برای تولید برق 
اســتفاده كنند.تحقیقات صورت گرفته نشــان می دهد فلس های 
ماهی حاوی فیبرهای كالژنی هســتند كه با برخورداری از خاصیت 
مهم فیزوالكتریك، می توانند در مواد مختلف كاربرد داشــته باشند.

محققان معتقدند با فشــارآوردن به فلس ماهی هــا می توان جریان 
برق تولید كرد. 

از این رو حاال آنها به تولید نانوژنراتورهای زیســت فیزوالكتریك فكر 
می كنند. به باور آنها، از برقی كه بدین روش تولید می شود می توان 

برای تامین انرژی مورد نیاز المپ های LED استفاده كرد.
 چنین ایده هایی گامی مهم به ســوی تولید تجهیزات الكترونیكی 
انعطاف پذیری محســوب می شــود كه انــرژی مورد نیازشــان را 

خودشان تامین می كنند.

به تازگی هتلی در دبی افتتاح شده كه هدف از آن، تجربه كردن »ترس« 
توسط مراجعه كنندگان گفته شده است.در این هتل كه طرح خود را از 
فیلم های ژانر وحشت هالیوودی گرفته است، از شیوه های مختلفی برای 

ترساندن مراجعه كنندگان استفاده می شود.
میهمانان به محض ورود به این هتل بوهای متعفن و مشــمئز كننده ای 
را استشمام می كنند و نیمه های شــب صداهای ترسناک و فریادهای 
گوشخراش را  از گوشــه و كنار هتل می شنوند. ســبك لباس و آرایش 

كاركنان در این هتل نیز به شیوه كاراكترهای فیلم های ترسناک است.

مهندسان شهری به راه حل های مختلفی فكر می كنند تا شرایط 
را برای زندگی مردم در شــهرهای بزرگ، راحت تر كنند. یكی 
از این راه حل ها كه به تازگی رنگ و بوی جدی گرفته، ســفر به 

آسمان است.
 خودروهای پرنده شــخصی، همان چیزی است كه مدت هاست 
به آن فكر می شــود، اما واقعیت مهم این اســت كه خودروهای 

شخصی پرنده همواره در حد یك ایده فانتزی باقی مانده اند.
حاال غول هوانوردی دنیا یعنی ایرباس وارد عمل شــده و طرح 
جالب توجهی درباره یك سیســتم پرنده خودكار ارائه كرده كه 
می تواند راه حل مناســبی برای فرار از شــهرهای بزرگ و مملو 
از جمعیت باشد، اما تا این جای كار تفاوت شاخصی میان سایر 

ایده های مطرح شده و طرح اخیر ایرباس وجود ندارد.
ویژگی اصلی برنامه جاه طلبانه این شــركت در این اســت كه 

می خواهد آن را طی یك دهه آتی عملیاتی كند.
ایرباس، نخستین شركتی نیســت كه به فكر استفاده كاربردی 
از هوا برای توســعه سیســتم های حمل و نقل افتاده است. در 
سال های اخیر، شــركت های زیادی وارد عمل شده و طرح های 
متنوعی را برای ارائه سیســتم های پروازی ویــژه حمل و نقل 
درون شــهری ارائه كرده اند، امــا آنچه ایرباس بــه عنوان غول 
هوانوردی دنیــا دنبال می كنــد، قطعا متفــاوت و جذاب تر از 

ایده های مشابه خواهد بود.
 ایرباس جزئیــات چندان زیــادی درباره این فنــاوری جدید 
ارائــه نكرده اســت، اما قطعا قابــل پیش بینی خواهــد بود كه 
پیشــرفته ترین نســل باتری ها، موتورها و مواد در ساختار آن 
 Vahana استفاده شــود. فناوری جدید ایرباس كه با نام پروژه
معروف شده، نسل جدیدی از تاكســی ها محسوب می شود كه 
دو تفاوت بزرگ با مفهوم شناخته شــده تاكسی دارد: اول آنكه 
آنها در هوا پرواز می كنند و مهم تر آنكه خودكار هســتند؛ یعنی 
برای هدایت آنها به حضور راننده نیاز نیست. كمی پایین تر، روی 

زمین شركت هایی مانند فورد هم به این ایده فكر می كنند.
البته آنها به تاكســی های بــدون راننــده فكر می كننــد، اما 
معیارهای ایرباس در قیاس با برنامه فورد به مراتب گســترده تر 
 اســت. این شــركت بــزرگ اروپایــی در نظــر دارد تا ســال 
1۴06/ 2027 ایــده تاكســی هوایی خــودكار را به عنوان یك 
فناوری كاربردی عملیاتی كند و تا آن زمان شــاید تنها شــاهد 

نمونه پیش ساخته و آزمایشی آن باشیم.
در این خصوص گفته می شــود كه تا سال 1۴00/ 2021 نمونه 
اولیه تاكسی ایرباس راهی آسمان خواهد شد. این روندی است 
كه در بســیاری از فناوری های نوظهور فعلــی مانند هواپیمای 
فضایی شــركت ویرجین گلكتیك نیز دیده می شــود؛ شركتی 
كه در نظر دارد به عنوان پیشــگام برنامه گردشــگری فضایی، 

عالقه مندان این عرصه هیجان انگیز را راهی مدار زمین كند.
ایده جدیــد ایرباس را محققانــی خوش فكر دنبــال می كنند. 
آنها در این فرآیند بــا چالش های زیادی روبه رو هســتند كه از 
مهم ترین آنها طراحی سیســتم قابل اطمینانی است كه بتوان 
با تكیه بر آن مانع از برخورد تاكسی پرنده با موانع پیش رو نظیر 

آسمانخراش ها شد.
به نظر می رســد این طرح برای تبدیل شــدن بــه یك واقعیت 
 جــذاب و كاربــردی موانــع ســخت و غیرقابل حــل زیادی 
پیش رو نداشــته باشــد كه در این صورت می توان تصور كرد 
 در چند دهه آینــده میلیون ها تاكســی پرنده راهی آســمان 

كالن شهرهای سراسر جهان شود.

تولید برق از فلس ماهی !

هتل اشباح در دبی!

تاکسی هوایی تا 10 سال دیگر به 
بازار می آید!

3 - پتوهای پشم شیشه ای :
این پتوهــا می توانند بهتریــن انتخاب برای 
بچه هــا و افــراد دارای پوســت حســاس یا 
ناراحتی های تنفسی باشــند. معموال در این 
نوع پتوها یك الیه سبك پشم  شیشه در میان 
پارچه نخی بزرگی دوخته می شود كه همین 
امر امكان تماس مستقیم پوستی و تنفسی را 
با پشم شیشه به صفر می رساند. حاال اگر پارچه 

رویی پتو هم نخی و با رنگ روشن باشــد، دیگر امكان هرگونه حساسیتی نسبت به پتو از بین 
می رود. پتوهای پشم  شیشــه ای به رغم نازكی و سبكی شــان گرمای خوبی دارند و به همین 

دلیل هم می توانند گزینه مناسبی برای بچه ها و سالمندان محسوب شوند.
4 - شست وشوی پتو :

بهتر اســت هنگام خرید پتو دقت كنید كه عبارت » قابل شست وشو در ماشین لباسشویی « 
روی برچسب آن درج شده باشد. در این صورت می توانید خیلی راحت كار شست وشوی آن را 
به ماشین لباسشویی تان بسپارید. اگر تمایلی به این كار یا سپردن پتوهای خود به خشكشویی 
ندارید، می توانید یك تشت پر از آب ولرم و مایع شوینده تهیه كنید و پتو را داخل آن بیندازید 
سپس آن را با پا كمی لگد كنید و پس از اطمینان از تمیز شــدن، داخل همان تشت و بازهم 
با لگد كردن، كف های آن را از بین ببرید و آبكشی اش كنید. از آنجا كه خیس  شدن پتو باعث 
افزایش وزن بیش از اندازه آن می شود، به هیچ عنوان هنگام شســت وشو آن را بلند نكنید تا 
دچار كمردرد نشوید. در نهایت هم می توانید حدود 2 ســاعت پتو را داخل سبدی بگذارید تا 

آبش كامال كشیده شود و سپس آن را برای خشك شدن كامل در فضای آزاد پهن كنید. 

کودک

غذاهای آرام بخش
 برای کودکان بیش فعال

کدام دسته از مواد غذایی، کودکان بیش فعال 
را آرام می کند؟

كارشناســان دربــاره غذاهایی كه باعــث آرامش 
كودكان بیش فعال می شــود، تحقیقاتی كرده و در 
این زمینه به والدین پیشنهادهایی داده اند. سوالی 
كه پیش می آید، این اســت كه چگونه ممكن است 
غذا روی رفتــار فرزند تاثیر بگــذارد؟ كودكانی كه 
غذاهای سرشار از شكر و نشاسته مانند برنج سفید و 
فرآورده های آرد سفید مصرف می كنند، می توانند 

با كاهش مصرف قند، روحیه خود را بهبود بخشند.
 این گونــه مــواد غذایــی، باعث تحریك ترشــح 
هورمــون های كورتیــزول و آدرنالین می شــود و 
عملكرد هورمون هاســت كه مــا را بدخلق، عصبی 
و مضطــرب می كنــد؛ صفتی كه دوســت نداریم 
هرگــز در فرزنــدان خود مشــاهده كنیــم. مواد 
 غذایی طبیعــی را جایگزین غذاهــای آماده كنید؛ 
 افزودنی های غذایی، رنگ ها و شیرین كننده های

  مصنوعی سیســتم عصبــی را بیــش از حد فعال 
می كند. این ضرر به غیر از ضرری است كه مصرف 
بیش از حد شكر دارد. اما مواد غذایی حاوی كلسیم، 
منگنز مانند ســبزی، میوه مغزدار و تخمه می تواند 
آرام بخــش باشــد.برخی از غذاهــای آرام بخش 
كــه توصیه می شــود در رژیم غذایــی فرزندانتان 

بگنجانید، عبارت است از:
 1- ســبزی های ترد مانند كرفــس، هویج، فلفل 
 دلمه ای، كلــم بروكلی و گل كلم به همراه ســس 

كم چرب، ماست و ساالد.
2- ماست كم چرب یا پنیر كم چرب مخلوط شده 

با میوه یا آب میوه غلیظ. 
3- تخمه یا میوه مغــزدار مانند بادام، بادام زمینی، 
بادام هندی، گردو، تخمه آفتاب گردان، تخمه كدو 

و سویا.
4- میوه های تازه و خشك.

۵- كراكرهای ســبوس دار با پنیــر كم چرب، كره 
بادام زمینی، كره بادام.

 6 - غالت ســالم بــا حداقــل 3 گرم فیبر، شــیر 
 كم چرب، بســتنی تهیــه شــده از میوه تــازه و 
شیرینی های خانگی را كه سالم تر است جایگزین 
شیرینی های ناســالم كنید، از مصرف مواد غذایی 
فرآوری شــده حاوی افزودنی ها، نشاســته و قند، 
شكالت، كیك، نوشــابه گازدار و... خودداری كنید. 
قبل یا نزدیك به ســاعت خواب، كــودكان باید از 
مصرف كافئین، شــكالت، نوشــیدنی با میزان قند 
باال و بســتنی خودداری كنند و به جای آن شیر كم 
چرب، فرآورده های ســویا، كره بادام زمینی و پنیر 

مصرف كنند تا خواب آرامی داشته باشند.

راز موفقیت مــردان 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

مصائب و مشکالت
ماتریالیست ها می پرســند چرا خداوند رئوف و مهربان،  
بشــر را در آغوش بال آفریده است؟ و فلســفه این همه 
بال چیســت؟ می پرســند چگونه این بال ها، مصائب و 
گرفتاری ها با عــدل و رحمت و رأفــت خدایی كه خدا 

پرستان بدان معتقدند سازگار است؟
 مــادی ها از یــك نكته غافلنــد و آن اینكــه این گونه 
بالها و حــوادث عالوه بر یك سلســله اســرار تكوینی 
و جهانی كه علما با ســرپنجه دانش، پــرده از روی آن 
برداشــته اند یــك فایده روانــی دارنــد و آن در درجه 
اول این اســت كه انســان تا با نامالیمات روبرو نشــود، 
ارزش راحتی و تندرســتی را نخواهد دانست و دردرجه 
دوم برای جلوگیری از ســتم، كه بدبختانــه در جامعه 
انســانی فراوان اســت، وجود این گونــه بالها ضروری 
اســت. بشــر در زندگی توســعه طلبانه خــود به یك 
 زنگ خطر و بیــدار باش، نیــاز مبرم دارد تــا از پاره ای

 تنــدروی ها و ســتم ها دســت نگهدارد و گرنه بشــر 

خودخــواه و مغرور اگــر تمــام مقتضیــات را مطابق 
 میل خــود دیــد، بــرای كســی حــق حیــات قائل 
 نمی شــود. لذا این آفات و بالها زنگ قلوب را شسته و بر 
دل ها صفا و محبت می بخشد. ما هیچ گاه نباید چنین 
فكر كنیم كه بدون مشــكالت به بزرگ ترین هدف نائل 
می آییــم. گروهی از پایــه گذاران علوم با مشــكالت و 
نبودن وســایل موفقیت های بزرگ به دست آورده اند. 
مثال فرگوســن با یك كارد كوچك یك ســاعت چوبی 
درست كرد. نیوتن به وســیله یك ذره بین و یك قطعه 
كاغذ، نور را تجزیــه كرد و به اصول الوان رســید. وقتی 
كارگاه وســتون، عالم طبیعی، را بررسی كردند، دیدند 
 فقــط چند عــدد شیشه،ســاعت و چنــد ورق كاغذ و 
 گرما ســنج كوچك در آنجا وجود داشــت. فرگوســن 
شب ها از شــهر بیرون می رفت و بر پشت می خوابید و 
فواصل ســتارگان را با یك تســبیح انــدازه می گرفت. 
وتنهوس، ســتاره شناس معروف، خســوف و كسوف را 
روی دسته خیش زراعی حســاب می نمود. سختی ها 
انســان را به صفات مردانگی آراسته می سازد. در جهان 
زندگی، تمام مناصب و مقامات مادی و معنوی در گروی 
یك سلسله مشكالتی است كه باید بر آنها پیروز گردید. 
 صائب تبریزی كه درســرودن تك بیتی ید طوالیی دارد 

می گوید:
مالش صیقل نشد آیینه را نقص جمال

         پشت پا هرکس خورد، در کار خود بینا شود
راستی چنین است. كســانی كه از آغاز زندگی همواره 
 پیروز بــوده و بــا مصائــب روزگار دســت و پنجه نرم 
نكرده اند، امید به بقای پیروزی آنان كم اســت. جوانی 
كه زندگی خود را با شكســت و پیروزی آغاز كند، امید 
به كامیابی او بیشتر است؛ زیرا از آغاز زندگی راه مبارزه با 

مشكالت را آموخته است.
واقعیات را آنچنان که هست بشناسیم

هركــس باید بكوشــد تا بــه حقایــق اشــیا آنچنان 
 كه هســت پی ببــرد ودر خــور توانایی خــود عینك 
واقع بینی به چشــم بزند و حوادث و اوضــاع را بی كم و 
كاســت نظاره كند.تبهــكاران اجتماع، همــواره برای 
 ارضای وجــدان خود وقایــع را به نفع خویش تفســیر

 می كنند و آن چنان خود را فریب مــی دهند كه واقعا 
باور می كنند كه آنچه را درک كــرده اند عین حقیقت 
اســت. این نوع درک، یك نوع فریب دادن وجدان و كور 

ساختن دل است.
 )برگرفتــه از كتاب رمــز پیــروزی مردان بــزرگ اثر

 آیت ا...سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )3۵(    موفقیت

عکس نوشت

دریاچه کایندی وســعتی 400 متــری دارد که بر روی 
 ) Tian Shan ( قســمتی از کوهســتان تیان شــان 

واقع شده و عمق آن در برخی نقاط به سی متر می رسد.
در ســال 1۹11 وقوع یک زمین لرزه باعث رانش قسمت 
بزرگی از زمین شد که گلوگاه منطقه را مسدود کرد. گذر 
زمان و بارش باران، توأمان سبب پیدایش سدی طبیعی 
بر روی دامنه های این رشته کوه شد، سدی که دریاچه 
کایندی نام گرفت. پس از رانش زمین بخشی از درختان 
جنگل نیز به همراه زمین به پایین گلوگاه رانده شــدند 
و زمانی که این منطقه آبگیری شــد، جنگلی عجیب و 

مغروق در آب پدیدآمد.

جنگلی در زیر آب
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حضرت باقر  )علیه السالم(: 
هركس به آنچه مى داند عمل كند، خداوند آنچه را نمى داند به 

او مى آموزد.
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