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بانک ها با از دست دادن »منابع 
مالی« سپاه، آسیب می بینند
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تکذیب دروغ رسانه های عربی
 در مورد فتوای منتسب به

رهبر انقالب

رشد تولید ذوب آهن اصفهان در 
5 ماهه اول سال جاري
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رحمانی فضلی: 

لزومی  ندارد در تهران تصمیمات 
کل کشور را بگیرند

7

اختصاص سه میلیارد ریال برای 
بازنگری طرح جامع شهرکرد
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امام جمعه موقت اصفهــان در خطبه های نماز عید 
ســعید قربان در اصفهان اظهار داشت: امسال برای 
مسلمانان ایران اســامی و مســلمانان بسیاری از 
کشــورهای دیگر از جمله ســوریه، محرومیتی در 
مشرف شدن به حج ایجاد شده اســت که به تعبیر 
قرآن سد ســبیل اســت. آیت ا... ســید ابوالحسن 

مهدوی افزود: ســد ســبیل در قرآن به کفر تعبیر 
شده اســت و کسانی که مســلمانان را از رسیدن به 
مســجد الحرام باز می دارند به کفار تشبیه شده اند 
که امیدواریم انشاا... شــاهد ذلت آل سعود و نابودی 
وهابیت باشــیم. امام جمعه موقــت اصفهان با بیان 

اینکه عربستان بی کفایتی خود در حج را...

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز عید قربان:

مسئوالن به فکر تقویت بنیه نظامی کشور باشند

بهره برداری از نخستین پل پیش تنیده در شهر اصفهان؛

افتتاح پل 25آبان باحضورسردارصفوی
 این تقاطع غیر همسطح، اولین پل شهری با دهانه 64 متری در سطح کشور با سیستم کابلی و از نوع درجاریز است که با هزینه ای بالغ بر 19 میلیارد 

تومان ساخته شده است
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عده ای نمی خواهند اصفهان آرامش داشته باشد
استاندار:

3

ماجرای کنار گذاشتن عقیلی توســط کادر فنی به یک معضل 
پیچیده تبدیل شده اســت که مدیریت باشــگاه می توانست 
خیلی زودتر و بهتر این موضوع را حــل کند اما اکنون در ادامه 
اقدامات عجیب و غریب فصل گذشته یک لکه سیاه دیگر را در 

عملکرد خود ثبت کرد.  تیم سپاهان که در دو دهه اخیر...

سرگردانی بازیکن سپاهان؛

چه کسی باید تکلیف عقیلی را 
مشخص کند؟

13

شــهرداری و میراث فرهنگــی اصفهان آن قدر هشــدارهای 
دوستداران میراث فرهنگی را نشنیده گرفتند و ایجاد حصاری 
ســاده دور محوطه  تاریخی »تپه اشرف« را وظیفه طرف مقابل 
دانستند تا این محوطه تاریخی شاهد مرگ یک جوان 18 ساله 

شد!  اصل ماجرا از آنجا آغاز شد...

مرگ در یک تپه  باستانی؛

شهرداری و میراث فرهنگی 
مقصر هستند؟

11
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پیشنهاد سردبیر: 
هیالری کلینتون حداکثر تا 18 ماه دیگر زنده است!

در حاشیه

یادداشت

تســنیم: دفتر حفاظت منافع جمهوری اســامی ایران در 
قاهره، درباره دروغ رسانه های عربی در مورد فتوای منتسب 

به حضرت آیت ا...خامنه ای، بیانیه ای صادر کرد.
به دنبال خبرسازی کذب برخی رسانه های عربی درخصوص 
صدور فتوایی از ســوی مقام معظم رهبری و انجام مناسک 
حج از ســوی یک میلیون ایرانی در کربا و مراقد مقدســه، 
دفتر حفاظت منافع کشــورمان در قاهره، ضمن تکذیب این 
گزارش ها و در واکنش به بیانیه صادره از ســوی موسســه 
االزهر و گــزارش های خبری در برخی رســانه های گروهی 
مصر، تاکید کرد: چنین فتوایی به هیچ وجه در ســال جاری 
یا سال های گذشته صادر نشده است و این مسئله نادرست، 

ساختگی و افتراست. دفتر حفاظت منافع جمهوری اسامی 
ایران، با تاکید بر اینکه فریضه حج، یکی از شــعائر اسامی 
است و ادای مناسک حج بر همه کسانی که استطاعت مالی 
دارند، واجب اســت، افزود: زیارت امام حســین)ع( در روز 
عرفه در احادیــث و روایات متعدد وارد شــده و دارای ثواب 
و اجر عظیمی است و مشتاقان بســیاری در طول قرن ها  و 
هرساله در روز عرفه، به مرقد مطهر حضرت سیدالشهدا)ع( 

روی می آورند. دفتر حفاظت منافع کشــورمان در مصر، در 
ادامه تاکید کرد: دولت جمهوری اســامی ایران در روندی 
فنی و غیرسیاســی، تمامی تــاش خود را بــه کار گرفت 
تا تدابیــری اتخاذ نماید که مردم مســلمان ایــران بتوانند 
فریضه دینی حج را در سال جاری انجام دهند؛ اما متاسفانه 
طرف سعودی، با اصرار بر سیاســی کردن این فریضه دینی 
و برخوردی کاما سیاســی، عاوه بر قصور آشکار در انجام 

مســئولیت میزبانــی حرمین شــریفین و دخالــت دادن 
 اختافات سیاســی در یک فریضــه دینی و به جــای ارائه

پاســخ های قانع کننده با توســل به ابزارهــای تبلیغاتی و 
رسانه ای و با نگاه سیاســی و غیرمنصفانه، همچنان تاش 
می کند جمهوری اســامی ایــران را مقصر جلــوه داده و 
از مســئولیت های شــرعی و بین المللی خود در این راستا 
 شــانه خالی کند. بیانیه دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره

 مــی افزاید: بــی کفایتــی و قصور ســعودی هــا و ناامنی 
تحمیل شده از ســوی آنان بر حجاج خانه خدا و کارشکنی و 
مانع تراشــی آنها، عامل اصلی و حقیقی حضور نیافتن مردم 

مسلمان ایران در مناسک حج امسال است.

آیت ا... سیداحمد خاتمی با اشــاره به سالروز فاجعه 
منا و اینکه هفت هزار مسلمان لبیک گو، سال گذشته 
در چنین روزی در آتش جنایت آل ســعود سوختند، 
گفت: تردیدی وجود ندارد که آل ســعود و حکام آنها، 
جنایتــکاران خط مقــدم فاجعه منا بودنــد و باید در 

دادگاه اسامی محاکمه و مجازات شوند.
به گزارش انتخــاب،  آیت ا... ســیداحمد خاتمی، در 
خطبه های دوم نماز عید قربان که در مصلی دانشگاه 
 تهران برگزار شــد، اظهار کرد: جنایــت دیگر حکام 
آل سعود این بود که به مجروحان حادثه منا رسیدگی 
نکرده و آنها  را در کانتینر جان باختگان گذاشــتند تا 

زنده زنده به شهادت برسند.
خطیب نماز عید قربان با بیان اینکه فاجعه منا نشــان 
داد حکام آل ســعود لیاقت اداره حرمین شــریفین را 
ندارند، اظهــار کرد: هیئتی از نخبگان جهان اســام، 
باید اداره حرمین شــریفین یا حداقل مناسک حج را 

برعهده بگیرند.
وی در ادامه، به توجیه مفتیان تکفیری برای سرپوش 
گذاشــتن بر جنایت آل سعود اشــاره کرد و افزود: از 
بین 37 کشور اسامی که در فاجعه منا قربانی دادند، 

متاسفانه به جز ایران، هیچ کدام فریاد برنیاوردند.

به گزارش فــارس، عبدالرضــا رحمانی فضلی بــا بیان اینکه 
مسیری که باید طی کنیم، بسیار سخت است؛ چراکه مطالبات 
افزایش یافته است، بر لزوم واگذاری اختیارات به مناطق تاکید 
کرد و اظهار داشــت: لزومی ندارد عده  محــدودی در تهران 
بنشینند و تصمیمات ریز کل کشــور را بگیرند؛ بلکه باید در 
حوزه امنیت و سیاست های پولی و بانکی، متمرکز عمل کنیم.

وی افزود: در بودجه سال ۹۶ رد پاهای مناسبی از تمرکززدایی 
و تفویض اختیارات و واگذاری مســئولیت به استان ها لحاظ 
شــده و در این زمینه، هر اســتانی وزیر معین خواهد داشت 
که باید امور را پیگیری کند. وزیر کشــور با بیان اینکه به مقام 
معظم رهبری گزارش دادیم و همه مشــکات و موفقیت ها را 
ارائه کردیم و هماهنگی بین قوای مختلف در استان ها به دلیل 
تاکیدات ایشان است، اضافه کرد: جلسات متعددی با بانک ها 
داشــتیم و طی هفته جاری نیز با صندوق توسعه ملی جلسه 
بسیار خوبی داشتیم و به تصمیمات خوبی رسیدیم و حاال این 
صندوق با ما همراه است و هیچ مشکلی نداریم. رحمانی فضلی 
تاکید کرد: پروژه های استانی ملی و سفر نباید جزو طرح های 
اقتصاد مقاومتی لحاظ شــود و پروژه های جــاری نباید مانع 
اجرایی کردن پروژه های اقتصاد مقاومتی باشد؛ باید برش های 
استانی پروژه ها به شکل دقیقی گزارش گیری شده و هر جایی 

گرهی پیش آمد، فورا برطرف شود.

آیت ا... سیداحمد خاتمی:

  جنایتکاران فاجعه منا
باید محاکمه ومجازات شوند

رحمانی فضلی: 

لزومی  ندارد در تهران 
تصمیمات کل کشور را بگیرند

نگاهخطبه دیدگاه
کریمی قدوسی:

دولت، دروازه  نفـوذ
 به کشــور شـده !

جابری انصاری:

بحران سوریه، راه حل نظامی 
ندارد

به گزارش »انتخاب«، جواد کریمی قدوســی، نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسامی، با اشــاره به موانعی که بر 
سر راه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد، اظهار 
کرد: بنده اعتقادم این اســت که این دولت موفق نمی  شود 
گره از کار اقتصادی ملت باز کند و این ادعای من اســتدالل 
دارد. وی در بیان اســتدالل خود خاطرنشان کرد: دولتی که 
امروز دروازه نفوذ به کشور شــده، از افراد نفوذی حمایت و از 
نیروهای انقابی شکایت می کند، نمی تواند در عرصه اقتصاد، 
تحولی ایجاد کند.کریمی قدوسی تصریح کرد: دولت از کسی 
مثل ســید حمید روحانی که مورخ انقاب است، از امام)ره( 
حکم گرفته و کارش فقط تاریخ نگاری است، شکایت می کند؛ 
اما برای کسی مثل جیســون رضاییان که شبکه نفوذش لو 
می رود، به رهبری نامه می نویسد که جیسون خبرنگار است و 

سپاه باید آن را بدون تفهیم اتهام آزاد کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شــورای اسامی ادامه 
داد: دولت از دو تابعیتی هایی که هم به پرچم و قانون اساسی 
آمریکا و انگلیس و هم به پرچم و قانون اساســی ما قســم 
خورده، حمایت می کند. طبق گزارش اطاعات سپاه، ده ها 
دو تابعیتی در مراکز حساس قوه مجریه نشسته اند. این  افراد 
پروازی هستند و بیشــتر در وزارت خانه های نفت، خارجه و 

صنعت حضور دارند.

حسین جابری انصاری در نشست خبری با خبرنگاران، 
با اشاره به اینکه بحران سوریه، مسئله  امنیتی به معنای 
حضور و نقش آفرینی گســترده گروه های تروریستی 
است که امنیت منطقه و جهان را به هم زده، بیان کرد: 
هر راه حلی بدون توجه به بعد امنیتی این بحران، ابتر و 
ناقص است. وی با اشــاره به بحران سیاسی در سوریه 
گفت: از سوی بخش هایی از جامعه  سوریه، مطالباتی 
برای تغییر وجود دارد؛ بنابراین هــر راه حلی باید این 
مسئله را مورد توجه قرار دهد. در کنار این موضوعات، 
فاجعه  انســانی قرار می گیرد که در نتیجه این بحران 
ایجاد شــده و در راه حل هایی که در رابطه با این کشور 
مطرح می شــود، باید حتما به این مسائل توجه شود. 
معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، با تاکید بر 
اینکه جمهوری اسامی همواره معتقد بوده که بحران 
سوریه راه حل نظامی ندارد؛ بلکه باید از طریق راه حل 
سیاسی صلح آمیز خاتمه یابد،  افزود: هیچ گونه راه حل 
و توافقی از ســوی بازیگران منطقــه ای و بین المللی، 
نمی تواند جایگزین تعیین سرنوشــت سوریه توسط 
ملت آن شــود و هرگونه توافق، به عنوان مســئله ای 
که به بحران حاکم بر این کشــور خاتمه می دهد، باید 

مقدمه ساز و تسهیل کننده این رویه باشد.

دیدگاه

سیدامیرمحسن ضیایی، رییس جمعیت هال احمر، با تاکید بر 
اینکه در پرونده شرکت رشــد، تنها در پی کسب منافع جمعیت 
هال هستیم، گفت: متهم شرکت رشد به دلیل پرداخت نکردن 

وثیقه همچنان در بازداشت است.
دادســتان عمومی و انقــاب تهران، 2۶ مــرداد با اشــاره به 
صدور قــرار وثیقــه 2۹0 میلیــارد ریالی برای محمدیاســین 
رامیــن، فرزند معــاون مطبوعاتــی وزارت ارشــاد دولت نهم، 
 از بازداشــت وی به عنوان متهم شــرکت رشــد هــال احمر

خبر داد.
رییس جمعیت هال احمر، ضمن اعام ایــن خبر افزود: متهم 
 شــرکت رشــد برای هال احمر مشــکات مالی ایجاد کرده؛

به صورتی که هم بــا وی اختاف مالی داریم و هم نفع مســائل 
مالی را تسویه نکرده است.

وی در بخش دیگری از ایــن مصاحبه با اعــام اینکه پرداخت 
بدهی ســال گذشــته دولت به هال احمر منتفی شده است، 
گفت: به دنبال دریافــت 200میلیارد تومــان از کل اعتبارات 

امسال هال احمر تا پایان شهریور ماه هستیم.
ضیایی همچنین در پاســخ به ســوالی درباره نــاوگان هوایی 
هال احمــر گفت: چهار بالگــرد هم اکنون در کشــور در حال 
 پروازهای آزمایشی هســتند و به زودی 2 بالگرد دیگر را تحویل 

می گیریم.
وی افزود: پرداخت های مالی برای خریداری ســه بالگرد دیگر 

انجام شده است.
رییس جمعیت هال احمر گفت: پوشــش امدادی هال احمر 
در مجموع با 2۶ بالگرد به صورت صد در صد انجام می شود؛ هر 

چند ممکن است دو استان همجوار، یک بالگرد داشته باشند.
وی در ادامه گفت: چنین برنامه ریزی کــرده ایم که در صورت 
 تامین اعتبارات، هــر اســتان دارای یک بالگرد شــود و حتی

استان های بزرگ، 2 بالگرد در اختیار بگیرند.

ســپاه آنقدر توانایی دارد که بتواند خــودش را اداره کند و این 
دیگران هستند که به سپاه احتیاج دارند.

جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران گفت: بعضی از 
نظام های بانکی ما اگر منابع سپاه را از دست بدهند، آنها هستند 

که آسیب می بینند.
به گزارش »انتخاب«، حجت االســام عبدا... حاجی صادقی با 
بیان اینکه موضع ســپاه در موضوع های مختلف کشور به هیچ 
عنوان مسئله خودش نیست، گفت: موضع سپاه حفظ عزت ملی 
و دینی و همچنین هویت ارزشــی نظام جمهوری اسامی ایران 

است.
به نوشــته میزان، وی اضافه کرد: ســپاه آنقدر توانایی دارد که 
بتواند خودش را اداره کند و این دیگران هســتند که به ســپاه 

احتیاج دارند.
حجت االســام عبدا... حاجی صادقی با تاکید بر اینکه پیوستن 
ایران به قرارداد اخیر، به لحاظ اقتصادی، آســیبی به تشکیات 
ســپاه وارد نمی کند، ادامه داد: بعضی از نظام های بانکی ما اگر 

منابع سپاه را از دست بدهند، آنها هستند که آسیب می بینند. 

حجت االسام و المســلمین مصطفی پورمحمدی، عضو جامعه 
روحانیت مبارز، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما حلقه 
وصل حسن روحانی با این تشکل هستید، اظهار داشت: روحانی 
جزو عوامل اولیه جامعه روحانیت بــوده و نیازی به حلقه وصل 

ندارد.
وی در پاســخ به ســوال دیگری درباره اینکه آیا حسن روحانی 
به جلســات جامعــه روحانیــت بازخواهد گشــت، گفت: فعا 
که بازنگشــته. ما مانع بازگشت کسی نیســتیم؛ اما تا االن این 

بازگشت اتفاق نیفتاده است.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حضور مجدد 
حسن روحانی در جلسات جامعه روحانیت، منجر به دوری وی 
از اصاح طلبان می شــود، عنوان کرد: این مسئله قابل ارزیابی 
نیست. اینها پیش گویی هایی است که چندان با واقعیت منطبق 

نیست. 
وزیــر دادگســتری تصریح کــرد: روحانــی ادعا نــدارد که با 
اصاح طلبان است؛ وی همیشه چنین گفته است که من مشی 

مستقل دارم.

»یاسین رامین«  
همچنان بازداشت است

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه: 

بانک ها با از دست دادن »منابع 
مالی« سپاه، آسیب می بینند

پورمحمدی:

روحانی ادعا ندارد
 که با اصالح طلبان است  

تکذیب دروغ رسانه های عربی
 در مورد فتوای منتسب به رهبر انقالب

نماز عید قربان دانشگاه تهران

عکس روز

بین الملل

یک روزنامه انگلیســی با اشــاره به بیمــاری هیاری 
کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریــکا در انتخابات 
ریاست جمهوری امسال، مدعی شــد که او فقط یک 

سال دیگر زنده است.
بر این اساس، روزنامه انگلیســی »اکسپرس« نوشت: 
گزارش های پزشــکی در آمریکا نشــان می دهد که 
 هیاری کلینتون که مــاه آینده وارد هفتاد ســالگی

می شــود، هنوز از عوارض ســکته مغزی سال 2012 
خود رنج می برد. گزارش های پزشــکی حکایت از آن 
 دارد که کلینتون در عمل، وارد آخرین مرحله بیماری

VASCULAR DEMENTIA شــده و حداکثــر تــا 
18ماه دیگر زنده اســت. ایــن ادعا را اســتاد یکی از 
دانشکده های پزشکی آمریکا مطرح و در یک ویدیوی 

10 دقیقه ای در یوتیوب منتشر کرده است.
 وی برای اثبات ادعای خود، به ســی تی اسکن مغز و 
گزارش های پزشکی و کلیپ های مربوط به کلینتون 
استناد کرده است. در این ویدیو آمده است: »هیاری 
کلینتون با اینکه مــی داند خواهد مــرد، به تبلیغات 
انتخاباتی خــود ادامه می دهد«. در ایــن ویدیو گفته 
شــده اســت: »با نگاهی به حالت ظاهــری هیاری 
کلینتــون و نــوع حرف زدنــش و نیز ابتــای وی به 
فراموشی و ضعف جســمی، می توان به این حقایق پی 

برد.«

خبرگــزاری یونهاپ به نقــل از مقامات اطاعاتی 
کــره جنوبی گــزارش داد که کره شــمالی برای 
 انجام ششــمین آزمایش هســته ای خود آماده

می شــود. این گزارش چنین می گویــد که کره 
شــمالی احتماال از ســایتی واقع در کــوه ها که 
تاکنون اســتفاده نکرده، برای انجام این آزمایش 
استفاده خواهد کرد. کره شمالی بامداد روز جمعه 
یک کاهک هســته ای 10 کیلوتنــی را آزمایش 
کرد. پیونــگ یانگ گفته اســت آزمایش »انفجار 
کاهک اتمی« را به منظور مقابله با سیاست های 
تخاصمی آمریکا انجام داده اســت. کره شــمالی 
تاکنون 5 بار آزمایش هسته ای انجام داده که 2 بار 

آن در سال 201۶ بوده است.

ادعای روزنامه انگلیسی: 

 هیالری کلینتون حداکثر
تا 18 ماه دیگر زنده است!

کره شمالی؛ آماده برای 
ششمین آزمایش هسته ای 

اخبار

»خانه احزاب ایران« تنها نهاد صنفی تشــکل های سیاســی 
اســت که ابتدای دولت اصاحات و در راســتای تحقق شعار 
»توســعه سیاســی« تاسیس شــده بود. نخســتین مجمع 
عمومی خانه احــزاب به اســفند 137۹ برمی گــردد که در 
سالن اجتماعات وزارت کشــور برگزار شد و »حسین موسوی 
تبریزی«، دبیرکل مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه 
قم، به عنــوان رییس شــورای مرکزی نخســتین دوره خانه 
احزاب انتخاب شــد. پس از سه ســال یعنی در سال 1382، 
دومین مجمع عمومی این نهاد صنفی و مدنی برگزار شــد و 
این بار »حسن غفوری فرد«، از چهره های سنتی اصولگرایان 
و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی، به سمت رییس 

شورای مرکزی خانه احزاب برگزیده شد.
با توجــه به اینکــه طبق ماده 15 اساســنامه خانــه احزاب، 
»انتخاب مجدد اعضای شــورای مرکزی برای دوره های بعد 
بامانع است«، موســوی تبریزی، در ســال 1384 همچون 
دوره اول، بار دیگر نیز بر کرسی ریاست خانه احزاب تکیه زد؛ 
امری که در سال 138۶ هم تکرار شد تا از چهار دوره فعالیت 
خانه احزاب، سه دوره اش با ریاست دبیرکل مجمع مدرسین و 

محققین حوزه علمیه قم همراه باشد.
اما در مهر ماه ســال 1388 که پنجمین مجمع عمومی خانه 
احزاب برگزار شــد، موســوی تبریزی، از قبول مسئولیت در 

این تشکل صنفی انصراف داد و »حسین کاشفی« بر صندلی 
ریاست شورای مرکزی خانه احزاب تکیه زد.

اما نکته قابل تامل در این رابطه به سال 13۹0 بازمی گردد که 
زمان ششمین انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب فرارسیده 
بود و در شرایطی که احزابی ها در حال فراهم کردن مقدمات 
برگزاری انتخابات بودند، وزارت کشــور دولت دهم، به دلیل 
مشکات قانونی و عدم تمدید پروانه، از صدور مجوز برگزاری 
انتخابات خانه احــزاب خودداری کرد. اما شــاید بتوان علت 
عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای خانه احـــزاب را 
کوتـــاهی متولیـــان این نهاد صنفی در اصاح اساسنامه آن 
دانســت؛ چرا که قبل از آغاز به کار پنجمین دوره خانه احزاب 
در مهر ماه 88، کمیســیون ماده 10 احــزاب، طی مکاتباتی 
متعدد بــا دبیرکل خانه احــزاب، ایرادات اساســنامه ای این 
تشکل را به وی گوشزد کرد؛ اما مســئوالن وقت خانه احزاب، 
بدون اصاح اساسنامه، به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 

مبادرت ورزیدند.
عاوه بر ایــن، »صولت مرتضوی«، معاون وزیر کشــور دولت 
دهم، در مرداد ماه ســال 8۹ در یک نشســت خبری به طور 
رسمی اعام کرد که تا زمانی  که اساســنامه اصاح نشود، ما 
فعالیت خانه احزاب را قانونی نمی دانیم و معتقدیم کســانی 
که برای این دوره خانه احزاب انتخاب شــده اند، نمی توانند به 

عنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند. اما برخاف غیرقانونی 
اعام شــدن فعالیت خانه احزاب و ضبط اسناد و مدارک این 
تشکل صنفی از سوی وزارت کشور دولت دهم، اعضای شورای 
مرکزی دوره پنجم خانه احزاب، جلسات خود را در دفاتر سایر 

احزاب برگزار می کردند!
در حالی کــه در دوران ریاســت احمدی نــژاد، فعالیت خانه 
احزاب به دالیل مذکور به حالت تعلیق درآمد، حسن روحانی 
در ایام تبلیغات ریاســت جمهــوری، وعده داد فضــا را برای 
فعالیت احزاب باز کــرده و از بازگشــایی انجمن های صنفی 
حمایت خواهد کرد. بــرای تحقق این وعده بــود که وزارت 
کشور برای حل و فصل موضوع پیشگام شد و بعد از جلسات و 
رایزنی های بی شمار، مقرر شد »خانه احزاب ایران«، با عنوان 

قدیمی و اساسنامه جدید احیا شود.
31 اردیبهشت ســال ۹4، نخســتین مجمع عمومی »خانه 
احزاب ایران« تشکیل شــد و متعاقب آن، اصاح اساسنامه در 
دستور کار قرار گرفت. بعد از انتخاب شورای مرکزی 21 نفره 
»خانه احزاب« و انتخاب هیئت رییسه، این نهاد، جلسات خود 
را در یکی از سالن های وزارت کشور برگزار می کرد؛ زیرا دولت 
قبل، ســاختمانی را که در اختیار این نهاد بود، پس گرفت. تا 
اینکه سال گذشته، شــهرداری تهران ساختمانی را در اختیار 
خانه احزابی ها قرار داد؛ اما به دلیل آنکه بافت قدیمی، نیازمند 
مرمت و تجهیز بود، وزیر کشور دستور تجهیز »خانه احزاب« 
را صادر کرد و ســاختمان تجهیز شــده که واقع در چهارراه 

ابوسعید است، روز دوشنبه رسما افتتاح شد.
اما حال که خانه احزاب، صاحب ساختمانی مستقل برای خود 
شده، بحثی جدید به میان آمده است. چندی پیش )بیست و 
نهم تیر( »محمد حسین مقیمی«، معاون سیاسی وزیر کشور، 
در همایش معاونین سیاســی، اجتماعی و امنیتی استانداران 
که در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه خانه احزاب 
در استان ها نیز باید راه اندازی شــود، گفت: یکی از مهم ترین 
دستور کارهای کارگروه سیاســی، راه اندازی خانه احزاب در 

استان هاست.
اما در مقابل، قدرتعلی حشــمتیان، رییس خانــه احزاب، در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، ضمن ابراز امیدواری از 
دایر شدن خانه احزاب در تمام مراکز استان های کشور، تاکید 
می کند که اســتانداری ها نباید به صورت مســتقل مبادرت 
به افتتاح خانــه احزاب کنند. وی علت این مســئله را اینگونه 
توضیح می دهد که برای راه اندازی خانه احزاب در اســتان ها 
باید سازو کار الزم تعریف شود و از اســتانداران سراسر کشور 
می خواهد تا پس از تصویب آئین نامــه مطروحه طی یک ماه 
آینده، اقدامات الزم را برای افتتاح خانه احزاب در استان  های 

خود فراهم کنند.
به هر صورت حال که با خانه دار شدن احزاب، نوید آن می رود 
که تشــکل های کشــورمان بیش از پیش و به ویژه در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ تقویت شــوند، بهتر اســت 
اســتانداری ها نیز منتظر بمانند و پــس از تصویب آئین نامه 
مورد نظر و مشــخص شــدن ســازوکارها، به راه اندازی خانه 

احزاب در استان ها مبادرت ورزند.

بهتر است 
استانداری ها نیز 

منتظر بمانند و 
پس از تصویب 
آئین نامه مورد 
نظر و مشخص 

شدن سازوکارها، 
به راه اندازی خانه 

احزاب در استان ها 
مبادرت ورزند.

کش وقوس راه اندازی خانه احزاب در استان ها به کجا می رسد؟

استانداری ها منتظر بمانند

خانه احزابی که در دولت یازدهم فعال شــد، در آخرین روز از هفته دولت نیز خانه دار شد. روز دوشنبه )هشتم 
شهریور( وعده انتخاباتی حسن روحانی به تشکل های سیاسی محقق و کلید خانه جدید احزاب، به آنان تحویل داده 

شد.
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يادداشت ويژه

رشد توليد ذوب آهن اصفهان در 
5 ماهه اول سال جاري

قيمت انواع
روغن موتور خودرو

پيشنهاد سردبير:
مسئوالن از انعقاد قراردادهای محرمانه دست بردارند

ذوب آهــن اصفهان كه در ســال جاري طرح هاي توســعه اي 
مهمي را در دســت  اجرا دارد ، در توليد نيز نســبت به ســال 
 گذشته موفق تر عمل نمود .اردشير افضلي معاون بهره برداري

 ذوب آهن  گفت :   اين شــركت در 5 ماهه اول سال جاري يك 
ميليون و 50 هزار تن فوالد خام توليد نمود كه  نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با956 هزار و 600 تن  فوالد خام توليدی،  10 

درصد رشد را نشان مي دهد.
وي افزود : پروژه ايســتگاه ريختــه گری شــماره 5 به عنوان 
يکی از مهم ترين پروژه هــاي توســعه اي ذوب آهن اصفهان 
در مرداد ماه ســال جاری افتتاح و راه انــدازی گرديد. ظرفيت 
اسمی اين ايستگاه،يك ميليون تن درسال است وباقرارگرفتن 
درمدارتوليد، ظرفيت توليدشــمش درشــركت به 3 ميليون و 

600 هزارتن افزايش خواهد يافت. 
معاون بهره برداري ذوب آهن تصريح كرد : اين پروژه كه از بهار 
سال 91 شروع شده اســت حدود 12 ميليون دالرهزينه ارزي 
و500ميليارد ريــال هزينه ريالي در برداشــته وباهدف جذب 
كامل چدن توليدي بخش كوره بلند اجرا گرديده اســت. وي با 
اشــاره به كاهش 10 درصدي توليد در بخش محصوالت نهايي 
در طي مدت مذكور گفت : اين كاهش توليد به دليل راه اندازي 
پروژه ملي و حائز اهميت توليد ريل و تيرآهن های بال پهن در 

كارگاه نورد 650 مي باشد.
در حال حاضر اين پــروژه به اتمام رســيده و در روزهای آينده 
شــاهد اولين توليد انبوه ريل هــای راه آهن و متــرو مطابق با 
آخرين اســتانداردهای جهانی خواهيم بــود. مهندس افضلي 
تاكيد كرد : با توجه بــه بهره برداري كامل از پــروژه های فوق 
تا پايان سال جاری شــاهد رشــد بااليی در توليدات شركت و 

افزايش تنوع محصوالت توليدی خواهيم بود.

بازار

 اســتاندار اصفهــان گفــت: برخــی از قوانيــن و 
شــيوه نامه های موجود در شــهرک های صنعتی 
نيازمند اصالح و بازنگری است و بايد چارچوب هايی 
در اين زمينه ايجاد شــود و برای اصالح به شــركت 

شهرک های صنعتی كشور ارائه گردد.
رسول زرگرپور در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان، اظهار داشــت: اســتان 
اصفهان طی دو دهه گذشــته از كاروان توسعه عقب 
افتاده اســت. وی با بيان اينکه اين عقب افتادگی به 
منابع و نيروی انسانی مربوط نمی شود، افزود: در اين 
مدت رقابت های سياسی به تنازعات سياسی تبديل 
شــده بود و احزاب سياســی در جهت ضربه زدن و 
حذف يکديگر اقدام می كردند كه شــرايط توسعه از 

اصفهان گرفته شده بود.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اينکه تــا زمانی كه 
تنازعات سياســی به رقابت ها تبديل نشود آرامش و 
امنيت از ابعاد مختلف در اســتان حاكم نخواهد شد، 
تصريح كرد: در طول دو سه ســال گذشته شرايطی 
فراهم شده است كه آرامش در اســتان حاكم شود. 
وی اضافه كرد: عده بسيار معدودی نمی خواهند كه 
اين شرايط در اســتان برقرار شود و اگر اين اتفاق رخ 
دهد يك دهه ديگر نيز اصفهان از توســعه باز خواهد 
ماند. وی بــا تاكيد بر اينکه بايــد چارچوبی تعيين و 
به شركت شــهرک های صنعتی كشــور ارائه شود، 
افزود: براساس مصوبه 6 ماده ای كه به تصويب رسيد 
مقرر شــد كارگروهی متشــکل از بخش خصوصی، 
دولتی و اتــاق بازرگانی، اصالح قوانيــن و مقررات 
را طی مدت دو مــاه آينده تدوين شــود و مديريت 
اســتان نيز اين اصالحيــه هــا را از مراجع مختلف 
پيگيری نمايد تا اصالحات مورد نيــاز اعمال گردد 

و مــوارد اختالفــی بــه حداقل 
 برسد.استاندار اصفهان يکی از
 اصلــی تريــن موضوعات در 
اصالحيه هــا را عــدم ارائه 

قيمت تمام شــده عنوان 
كرد و افزود: تفســيرهای 

مختلف و متنوعــی از اين 
قيمت تمام شده وجود 

نيازمند  كه  دارد 
بازنگری است.

استاندار:

عده ای نمی خواهند اصفهان 
آرامش داشته باشد

در شهر

درآمد نفتی دولت يازدهم در سه سال اول فعاليت نسبت 
به ســه ســاله اول فعاليت دولت دهم بيش از 45 درصد 

كاهش يافت.
به گزارش خبرآنالين، بررســی ها نشــان می دهد دولت 
يازدهم در ســال های 1392 تا پايان سال 1394 برابر با 
153 ميليارد و 425 ميليون دالر درآمد نفتی به دســت 
آورده اســت كه در مقايســه با درآمد حاصل شده از اين 
محل از ابتدای ســال 1388 تا پايان سال 1390 كاهشی 

45 درصدی را نشان می دهد .
 قيمت نفت در سال های اخير كاهشــی قابل توجه را در 

بازارهای جهانی تجربه كرده است.
پيش از كاهــش قيمت نفــت ، تحريم هــای نفتی عليه 
 ايران درآمد نفتی كشــور را در ســال 1391 به شــدت

كاهش داد .
درآمد نفتی ايران در سال 1391 در حالی به 68 ميليارد 
دالر رسيد كه در سال 1390 ايران درآمدی معادل 119 
ميليارد و 148 ميليون دالر از محل فروش نفت به دست 

آورده بود .
از دســت رفتن ســهم بازار ايران و كاهــش قابل توجه 
صادرات نفتی كشور از نتايج تحريم های سخت و سنگين 

غرب عليه ايران بود . بررســی آمارهای ارائه شده از سوی 
بانك مركزی نشــان می دهد اين تنها دولت دهم نيست 
كه با وضعيت مســاعدی در اين حوزه روبه رو بود چرا كه 

درآمدهای نفتی دولت نهم نيز در مقايســه با دولت های 
پيش از آن و دولت يازدهم ، قابل توجه بوده است .

دولت نهم در سال های 1384 تا پايان سال 1386 بيش 
از 204 ميليارد و 961 ميليون دالر نفت فروخت . اين رقم 
در مقايسه با رقم درآمد نفتی دولت هشتم افزايشی برابر 

با 194 درصد را نشان می داد .
رونــد افزايش درآمد نفت در ســال هــای تصدی دولت 
دهم نيز حفظ شــد و تنها از ســال 1391 كــه ايران با 
 تحريم هــای نفتی مواجه شــد اين روند تــا حد زيادی

معکوس شد .
كاهش درآمدهای نفتی كه از يك ســو به كاهش قيمت 
نفت در بازار و از سوی ديگر به كاهش حجم صادرات نفت 
ايران باز می گشــت، بيش از همه دولت يازدهم را تحت 
تاثير خود قرار داد و مشــکالت اين دولــت را برای اداره 

كشور دو چندان ساخت .
دولت يازدهم در حالی ســکان اقتصاد ايران را در دست 
گرفت كه ركودی ســخت و ســنگين اقتصاد ايران را فرا 
گرفته بود و تورم لجام گسيخته نيز همزمان بحران های 

اقتصادی ايران را دو چندان كرده بود .
نمــودار زير نشــان دهنــده ميــزان درآمدهــای نفتی 
دولت هــای هشــتم تــا يازدهــم در ســه ســال اول 
فعاليتشــان اســت. از اين منظر كمترين درآمد متعلق 
 به دولت هشــتم و بيشــترين درآمــد از آن دولت دهم

بوده است . 

درآمد نفتی دولت روحانی در سه سال چقدر بود؟

کاهش درآمدهای 
نفتی که از يک سو 

به کاهش قيمت نفت 
در بازار و از سوی 

ديگر به کاهش 
حجم صادرات نفت 
ايران باز می گشت، 

بيش از همه دولت 
يازدهم را تحت 

تاثير خود قرار داد

در سال 90 درآمدفروش نفت ايران 119 ميليارد و 148 ميليون دالرگزارش شد.

توتال  Quartz 5000 20w50 4litr فلزی

51،5
00

تومان

Quartz 9000 5W40 5litr  توتال

100،
000

تومان

Elf 10w-40 4Litr

43،5
00

تومان

حســينعلی حاجی دليگانی، با اشــاره به امضــای معاهده 
FATF توســط وزارت امور اقتصادی و دارايی، بيان داشت: 
هرگونه معاهــده بين المللی و هر نوع قراردادی كه كشــور 
را در برابر كشــور ديگری متعهــد كنــد، نيازمند مصوبه 
مجلس اســت و براين اســاس وزارت امور اقتصاد و دارايی 
نمی توانســت رأســا ســند معاهده FATF را امضا كند و 
كشــور را به اقدامی متعهد كند. حاجی دليگانی ادامه داد: 
FATF برخالف مصالح كشور و منافع مردم است و مجلس 
معاهده مذكور را به صورت دقيق بررسی و تجزيه و تحليل 
می كند. وی با بيان اينکه براســاس توافــق بانك مركزی با 
FATF ايران بايد به  روی سيستم بانکی كشور يك نرم افزار 
آمريکايی نصب كنــد و تمام مبادالت بانکــی زيرنظر اين 
نرم افزار انجام خواهد شد، يادآور شــد: هنگامی كه بحث 

محاســبه اموال افراد بــرای دريافت ماليــات از آنها و 
 بحث بررســی اموال مردم برای شناسايی مشموالن 

يارانه بگير مطرح شده بود، رييس جمهور در برابر 
اين اقدامات موضع گرفتند كه چرا بايد به حساب 
مردم سرک كشــيد، مشخص نيســت درحال 

حاضر چه اتفاقی افتاده كه وزير اقتصاد و دارايی معاهده ای 
را امضا كرده كه آمريکا و ديگر كشــورهای خارجی بتوانند 
حساب های مردم ايران را رصد كنند.عضوكميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه در دولت يازدهم بر 
هر چيزی كه بايد سرپوش گذاشــته شود، عبارت محرمانه 
به كار گرفته می شود، ادامه داد: مســئوالن برای هر اقدام 
خارج از ضابطــه ای از اصطالح محرمانه اســتفاده می كند، 
همچنيــن در قراردادهای جديد نفتی نيز برای ســرپوش 
گذاشتن بر برخی اقدامات از عبارات محرمانه استفاده شد، 
اما در جلسه غيرعلنی 
مشــخص شد كه 
مبحــث  هيــچ 
غيرمحرمانــه ای 
نداشــته  وجود 

است.

»روده، بادكنــك و شــکمبه حيوانات«، انواع خشــکبار، 
گل های سرخ و همچنين گل محمدی از جمله اقالم عمده 
صادراتــی ايران به آلمان هســتند.آلمان يکی از شــركای 
عمده تجاری ايران است. بر اساس آمارهای رسمی گمرک، 
آلمان به عنوان هفدهمين كشــور در فهرســت كشورهای 
عمده مقصد صادرات كشورمان، در پنج ماهه آغازين سال 
جاری ثبت شده است. در اين پنج ماه ارزش صادرات ايران 
به آلمان بــه مبلغی معادل 109 ميليــون و 843 هزار دالر 
رسيده است.  اقالم عمده صادراتی ايران به آلمان در همين 
بازه زمانی عبارتند از: »روده، بادكنك و شــکمبه حيوانات 
كامل يا قطعه قطعه شــده )غير از روده، بادكنك و شکمبه 
ماهی( به حالت تازه، ســردكرده، يخ زده، نمك زده يا در آب 
نمك، خشك كرده يا دودی«،  »آنتی سرم ها ديگر مشتقات 
خونی و محصوالت مصونيت بخــش حتی اگر تغيير يافته يا 
از طريق فرآيندهای بيوتکنولوژيك به دست آمده باشند«، 
»مغز پسته تازه يا خشك«، »ساير كف پوش ها به جز گبه از 
پشــم يا از موی نرم )كرک( حيوان«، »پسته ها با پوست 
تازه يا خشــك«، »محصوالت از آهن يا فوالد غيرممزوج 

تخت و گرم نوردشــده به شــکل غيرطومار« و »مغز پسته 
بــدون پوســت دوم و خالل مغز پســته تازه يا خشــك«.

همچنين »شــيره و عصاره شــيرين بيان«، »سوماک )غير 
از ســوزنی( كارامانی، فرش ها )دســتباف مانند غيرمذكور 
در جای ديگر(«، »گل خشــك و گلبرگ تــازه محمدی«، 
»مالمين«، »گل های ســرخ )Rosos(«، »ســاير نباتات 
و اجزای آنها مــورد مصرف در عطرســازی و داروســازی 
غيرمذكور در جای ديگر«، »غلتك های ماشين نورد«، »گل 
و غنچه گل، برای دســته گل يا برای زينت، خشــك كرده، 
سفيدكرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر«، 
»زعفران در بســته بندی بيش از 30گرم«، »خرما مضافتی 
تازه يا خشك كرده«، »اجزا و قطعات دستگاه مانيتور عالئم 
حياتی« و »تيزابــی بی دانه )انگور خشــك كرده(« از ديگر 

اقالم عمده صادراتی ايران به آلمان هستند.

حاجی دليگانی:

مسئوالن از انعقاد قراردادهای 
محرمانه دست بردارند

پرطرفدارترين کاالهای ايرانی در آلمان؛

روده و شکمبه حيوانات
در صدر!

مديرعامل فوالد مباركــه در بازديد از روند اجرا و پيشــرفت توســعه های مجتمع 
فوالد ســبا، بر اتمام هر چه ســريع تر عمليات نصب و بهره بــرداری از اين پروژه ها 
برای دســتيابی به ظرفيت يك ميليون و 600 هزارتن محصــول تاكيد كرد. بهرام 
 ســبحانی در بازديد از مجتمع فوالد ســبا، اظهار داشــت: با توجه به وســعت زياد 
پروژه های توســعه در خطوط مختلــف مجتمع فوالد ســبا بايد هر كــدام از اين 
 واحدها به صورت مجــزا تکميــل و راه اندازی شــود. وی گفت: بايد بــا تمركز بر 
 فعاليت هــا در واحدهــای مختلف، ســرعت انجام پــروژه ها تا مرحلــه تکميل و 
راه اندازی و بهره بــرداری از آنان افزايش يابد. مدير تکنولــوژی و اجرای پروژه های 
مجتمع سبا نيز گفت: طرح های توســعه مجتمع فوالد سبا با هدف افزايش ظرفيت 
توليد از 750 هزار تن به يك ميليون و 600 هزار تن در دست اجراست. بهمن خليلی 
افزود: برای افزايش توليد، نوسازی كوره قوس و ريخته گری موجود همراه با تعويض 
اتوماســيون اين خطوط در دســت 
اقدام اســت.وی گفــت: در مراحل 
مختلف، واحدهای فوالدسازی دوم، 
كــوره تونلی و كوره شــاتلی جديد، 
ريخته گری دوم، نصب قفسه هفت 
و دانکويلــر دوم همراه بــا تعويض 
كامل اتوماسيون نوردگرم و نوسازی 
خط موجود مــورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.

در ديدار مديرعامل فوالد مبارکه از مجتمع فوالد سبا مطرح شد:

تاکيد بر اتمام عمليات توسعه
پروژه های سبا 

صنعت
آگهی مزایده عمومی

م الف: 4949

شرکت آب منطقه ای اصفهان

شركت سهامی آب منطقه اصفهان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مازاد 
خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی به فروش برساند از متقاضيان 
شركت در مزايده دعوت می گردد در تاريخ های شنبه 95/7/3 و يکشنبه 
95/7/4 با مراجعه به آدرس نجف آباد- بلوار آيت اله طالقانی- فلکه شهدا 
)راهنمايی رانندگی(- جاده ســابير)جوزدان( - بعد از بــاغ بانوان- انبار 
شركت آب منطقه ای)شركت سابير سابق( ضمن بازديد اتومبيل ها، نسبت 

به خريد اسناد مزايده اقدام نمايند.
تعدادنوعرديف

4 دستگاهانواع سواری سمند- پژو1
2B 2000 3 دستگاهوانت مزدا تك كابين
9 دستگاهوانت نيسان دو كابين )پيکاپ(3
2 دستگاهسواری نيسان- رونيز4

اصفهان- پــل خواجو، بلــوار آئينه خانه، جنب هالل احمر، شــركت آب 
منطقه ای اصفهان، امور بازرگانی

تلفن تماس: 36615360-031 داخلی 2144

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

م الف: 4952

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای خريد 
خدمات بررسی و جداسازی، پاکسازی و 
اسکن و ايندکس مدارک پزشکی مرکز 

آموزشی درمانی الزهرا)س(

متقاضيان شــركت در مناقصــه می توانند 
جهت كســب اطالعات بيشــتر به سايت 
 دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس

www.mui.ac.ir يــا ســايت مديريــت 
 خدمات پشــتيبانی دانشــگاه بــه آدرس

poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و يا با 
شــماره تلفــن 37924005-031 واحد 
كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
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پیشنهاد  سردبیر:
مهر محیط زیستی در راه است

قاب روز

ویژهیادداشت

از بین رفتن یک دهم حیات وحش 
طی 25 سال گذشته

علوفه رساني به حیات وحش عباس آباد 

اخطاریه زیست محیطي به واحد هاي 
صنعتي آلوده كننده محیط زیست 

 دستگیري صیادان پرندگان وحشي 
در شهرستان بوئین میاندشت

 نتایج یــک مطالعه نشــان می دهد بشــر طی 25 ســال گذشــته 
یک دهم حیات وحش باقی مانده روی زمین را از بین برده است.

در این بررسی آمده  است: در 25 سال اخیر یک دهم حیات وحش باقی 
مانده روی زمین به دلیل فعالیت های بشر از بین رفته که اگر این روند 

ادامه پیدا کند در طول یک قرن هیچ مقداری از آن باقی نمی ماند.
 محققــان متوجــه شــدند منطقه پهنــاوری بــه وســعت بیش از 
ســه میلیون کیلومتر مربع از ســال 1993 تاکنون بر اثر فعالیت های 
انســان از بیــن رفتــه که رقــم بســیار بزرگی اســت و ایــن روند 
 هشــداردهنده مســتلزم اقدامات فوری بیــن المللی بــرای مقابله 

با آن است.
فعالیت معادن، قطــع غیرقانونی درختــان، از بین بــردن جنگل ها 
 به منظــور ایجــاد زمین هــای کشــاورزی و عملیات هــای مرتبط 
با اکتشــاف نفت و گاز به تخریب وســیع محیط زیســت طبیعی که 

زیستگاه گونه های در معرض خطر است، کمک کرده است. 
بــه گفتــه کارشناســان، از دســت رفتن مــداوم حیــات وحش 
 یــک معضل حائــز اهمیت در ســطح جهان اســت کــه پیامدهای 

جبران ناپذیری برای بشر و طبیعت به همراه دارد. 
همچنین بررسی محققان نشــان می دهد تنها در مجموع30 میلیون 

کیلومتر مربع از حیات وحش باقی مانده است.

 به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان» پاما « 
از اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان نایین، با توجه به وقوع 
پدیده بي ســابقه خشكســالي در پناهگاه حیــات وحش عباس 
 آباد و ضرورت مشــارکت در حفاظت محیط زیســت و از سویي 
علوفه رســاني به برخي نواحي بحراني، گروهي از دوســتداران، 
 شــكارچیان و ماهي گیران قانونمدار محیط زیســت از اصفهان 
با هماهنگي هاي قبلي پس از تامین علوفه بــا حضور در پناهگاه 
حیات وحش عبــاس آباد همراه با محیط بانــان و نیروهاي یگان 
حفاظت شهرستان نایین نســبت به توزیع 5/2 تن یونجه خشک 

در برخي زیستگاه هاي این منطقه اقدام  کردند.
اعضاي این گروه پس از بازدید از برخــي نواحي عباس آباد اظهار 
داشتند: آشــنایي نزدیک با ارزش ها، مواهب و حیات وحش غني 
و زیباي مناطق حفاظت شــده و از طرفي زحمــات و تالش هاي 
سخت کوشــانه و شــبانه روزي محیط بانان در حفاظت از حریم 
 طبیعت، به شــدت انســان را به مشــارکت فعــال در صیانت از 
عرصه هاي زیست محیطي و عناصرگیاهي و جانوري آن ترغیب 

مي کند.
 رضــا فروجاني زاده سرپرســت این گــروه ابراز امیــدواري کرد 
 بــا اطــالع رســاني الزم و افزایــش حداکثــري تعــداد اعضا، 
 نوعي مشــارکت فعال در امر ترویــج و اشــاعه فرهنگ عمومي 
زیست محیطي و جلب مشارکت مردمي همگاني در امر حفاظت 
در قالب یک ســازمان مردم نهاد ایجاد شــود. در پي اســتمرار 
بحــران خشكســالي در ســال 139۴ - 1395 پناهــگاه حیات 
 وحش عباس آباد مجموعــا فقط 25 میلي متر بارندگي داشــته 
و چنین خشكســالي بي ســابقه اي باعــث خشــكي فراگیر و 
شــدید مرتع و پوشــش گیاهي و در نتیجه محدودیت هاي زیاد 
 براي دسترســي به علوفه بــراي حیات وحش شــده و از طرفي 

سختي هاي حفاظت را دو چندان کرده است.
ولي از ابتداي ســال تــا کنون یــگان حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان نایین، تالش هاي بي وقفه و همه جانبــه اي را براي 
مرمت چشــمه ها، ساماندهي و ســاخت آبشــخورها، آبرساني 
ســیار با تانكر به آب انبارها وخرید و توزیع علوفه کرده اســت که 
در این راســتا با توجه به گســتردگي عرصه هاي زیســتگاهي و 
 شــرایط ســخت اقلیمي و محیطي و از طرفي تنوع و غناي باالي 
 حیات وحــش عباس آبــاد به ویــژه گونــه هاي کمیــاب و در 
خطــر انقــراض، توســعه حمایــت هــاي زیســت محیطي و 
 همچنین تقویت مشــارکت عمومي مردمي در حفاظت بســیار 

ضروري است.

 22 اخطاریــه زیســت محیطي بــراي واحد هــاي صنعتــي آلوده 
محیط زیست و هوا در شهرستان  خمیني شهر صادرشد.

به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیســت اصفهان » پاما « از اداره 
 حفاظت محیط زیســت شهرســتان خمیني شــهر، این اخطاریه ها 
 در بازدیدهــا و پایــش هــاي شــبانه روزي کارشناســان حفاظت 
 محیط زیســت از واحدهاي صنعتي و تولیدي که باعــث آلودگي هوا 

و محیط زیست این شهرستان شده بودند،  صادر شد.
 با توجه به بــي توجهي واحدهــاي صنعتي و تولیدي بــه اخطارهاي 
 صادر شــده، در نیمه اول شهریورســال جاري بــه 22 واحد آالینده 
22 اخطار یه نهایي زیست محیطي داده و تاکید شد که در صورت عدم 

رفع آلودگي موضوع از طریق مراجع قضایي پیگیري خواهد مي شود.
پس از اتمام مهلت قانوني داده شــده به این واحدها براي رفع آلودگي، 
 موضوع از طریق دادگستري شهرســتان خمیني شهر مورد پیگیري 
قرار خواهد گرفت.  طبــق قانون، هر عملي که موجــب آلودگي هوا و 

محیط زیست شود، ممنوع است.

 صیادان پرندگان وحشــي در شهرســتان بوئین میاندشت دستگیر 
و به مراجع قضایي معرفي شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیســت اصفهان» پاما « از اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین میاندشت، ماموران یگان این 
اداره حین گشت و کنترل درزیســتگاه هاي شهرستان  چهار متخلف 
سابقه دار شكار و صید غیرمجاز پرندگان وحشي را شناسایي و دستگیر 

مي کنند.
این متخلفان صید قبل از دســتگیري با دیدن ماموران محیط زیست 
متواري و اقدام به فــرار کردند که پس از تعقیب و گریز چند ســاعته، 
توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان در ارتفاعات 
دستگیر و از آنها یک پرنده وحشــي از نوع فاخته به همراه ادوات شكار 
 وصید کشــف و ضبط شــد. متخلفان شــكار وصید به همراه پرونده  

به مراجع قضایي  تحویل داده شدند.

منشــأ برخي از بي توجهي ها به طبیعت و محیط  زیســت به 
 دلیل عدم آموزش و فرهنگ ســازي از دوران کودکي اســت، 
چــون ایــن روزها حفــظ محیــط  زیســت شــاید دغدغه 
خیلي ها باشــد، اما تاکنون فرهنگ ســازي ها درباره مسائل 
 محیط زیستي اندك بوده است و به همین ترتیب افراد مشتاق 
 به محیط  زیســت هــم در برخي مواقــع نمي داننــد چگونه 

باید از این سرمایه استفاده و محافظت کنند.
 منشــأ برخي از این بي توجهي ها به طبیعت و محیط  زیست 
بــه دلیل عدم آمــوزش و فرهنــگ ســازي از دوران کودکي 
 اســت. در ضمن اگر نمونه هاي تبلیغ شده شایســته باشند، 
کودك به وســیله همانندســازي با آن، نمونه هاي رفتارش را 
شــكل مي دهد. بارها در بیلبوردهاي تبلیغاتي شعار نخ نمایي 
با این مضمون که » ما فقط یک زمین داریم « را مشاهده کرده 
ایم، اما اینكه براي حفظ و نگهداري آن هــر یک از ما تاکنون 
چه اقدامي انجام داده ایم و اولویت ایــن قضیه در زندگي مان 
کجاست جاي تامل دارد. مساحت ایران 1/۷ درصد کره زمین 
اســت، طبیعتا این فضاي محدود نیازمند رسیدگي و توجهات 

اصولي است.
 براساس اصل50 قانون اساســي جمهوري اسالمي، حفاظت 
از محیط  زیست یک وظیفه همگاني تلقي شده است و تمامي 
افراد جامعه نســبت به آن مسئول هســتند، اما درسال هاي 
 اخیر برخي از سدهاي ساخته شــده در کشور، منشأ مشكالت 

زیســت  محیطي براي رودخانه ها، تاالب ها و موجب تشــدید 
 گرد و غبارها شــده اســت. از ســوي دیگر کشــور دوره اي 
از خشكســالي را مي گذراند که براســاس تحقیقات رسمي، 

بخشي از این تغییر اقلیم ها ناشي از مداخالت انساني است.
از دیگــر عوامل مي تــوان به تعــداد روزهاي پاك در ســال، 
 جنگل ســوزي هاي مكــرر، عدم اعمــال مدیریت پســماند، 
تغییر کاربري زمین هــا و... به عنوان نمونه هاي بارز بي توجهي، 
بي مسئولیتي و بي مهري انســان نسبت به محیط زیست اشاره 
کرد. با بررســي هاي موجود باید به این امر اذعان داشــت که 
مقوله آموزش در این روزهاي بحراني از لحاظ محیط  زیســتي 

کشور مي تواند تاثیرگذار باشد.  
این در حالي است که در کشــورهاي پیشرفته توجه به مسائل 

محیط  زیستي از اهمیت ویژه اي برخورداراست.
   ۱۰5 هزار مدرسه كشور، مدارس محیط زیستي 

مي شوند
مرداد امسال معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط 
 زیست گفت: با توصیه ســازمان حفاظت محیط  زیست، 105 

هزار مدرسه کشور به مدارس محیط زیستي تبدیل مي شوند.
مهناز مظاهري اظهار داشــت: مســائل مختلف در بخش هاي 
قانونمندي و مســائل فرهنگي و علمي در کشور بیانگر توسعه 
پایدار اســت. او با بیان اینكه کشــور در حوزه زیست محیطي 
همچون برخي کشورها وضعیت مناســبي ندارد، خاطرنشان 

کرد: برخي کشــورها با توجه به مصرف منابع و زوال این منابع 
به سه کره زمین نیاز دارند تا به حیات خود ادامه دهند.

معــاون آموزش و پژوهش ســازمان حفاظت محیط  زیســت 
اقتصاد ســبز را راهي براي رســیدن به توســعه پایدارعنوان 
کرد و افزود: این موضوع از اولویت ها براي رســیدن به توسعه 
پایدار اســت و به نوعي یكي از اهداف مهم دولت ها محســوب 
 مي شــود. معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان حفاظت 
محیط  زیست ادامه داد: اگر روند پیشرفت ایران مورد مشاهده 
قرار بگیرد، در بخش ســالمت وضعیت مناســبي وجود ندارد 
 و این موضوع نشــان دهنــده وجود یک حلقه مفقوده اســت 
و از طرفي در حوزه گازهــاي گلخانــه اي و در دیگر بخش ها 
 ایران بــا رونــد منفــي رو بــه رو اســت. مظاهــری افزود: 
 ســند پژوهشــي و فرهنگي توســعه پایدار به زودي تدوین 
خواهد شــد و از طرفي برنامه ششــم توســعه نیز بر اســاس 
اهداف توسعه پایدار تهیه خواهد شــد. مظاهري با بیان اینكه 
 مدارس جامع محیط زیستي مورد توجه قرار دارد، یادآور شد: 
 ســند مدارس محیط زیســت و توســعه پایدار با هماهنگي 
و تایید وزارت آموزش و پرورش و همچنین دیگر وزارتخانه ها 
و سازمان ها، امضا خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در مدارس 
 محیط  زیســتي به محتــواي محیط  زیســت و ارتقــاي علم 
و آگاهي محیط زیســت نیاز اســت. معاون ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت بــا تاکید بــر اینكه دولــت یازدهــم دولت 
زیســت محیطي اســت، یــادآور شــد: در حــوزه فرهنگي 
محیط زیســت اقدامــات مناســبي انجام شــده کــه از این 
پس نیز ادامه پیدا خواهــد کرد و در ســال 95 آموزش زنان، 
 جوامع روســتایي و محیط بانان در دســتور کار قــرار گرفته 
 و آمــوزش500 تــا۶00 محیط بان کــه هنوز انجام نشــده، 
 تا پایان ســال انجام خواهد شــد. مظاهــري با بیــان اینكه 
 بایــد جامعه به ســمت کارآفریني ســبز پیش بــرود، گفت: 
یكي از اهداف توســعه پایدار، کارآفریني ســبز است که راهي 

براي ریشه کن کردن فقر به شمار مي رود.
  فعالیت مدارس محیط  زیستي از مهر

رییــس گــروه آمــوزش همگاني ســازمان محیط زیســت 
درباره کــم و کیف مــدارس جــم و مدارس محیط زیســت 
 مي گویــد:  فعالیت مدارس جــم به دلیل بروز برخي مســائل 
 با وزارت آموزش و پرورش و نیاز آن به شــرایط و بستر خاص 
 مهیا نشده اســت و به این ترتیب فقط مدارس محیط زیستي 
با شــاخص هاي مورد تایید وزارت آمــوزش و پرورش اجرایي 
مي شــود. قرار اســت فعالیت مدارس محیط زیســت با هدف 
ارتقاي ســواد محیط زیســتي دانش آمــوزان باشــد. در این 
 اقدام مســائل محیط زیســتي در 105هزار واحد آموزشــي 
 مورد توجه قرار گرفته مي شــود. در کنار آن براي ارتقاي سواد 
محیط  زیستي دانش آموزان زمینه و بستر مناسب براي اجراي 
مسائل محیط زیســتي فراهم شده اســت. براي مثال در این 
مدارس به دانش آموزان شــیوه هاي مدیریت کاغذ، چگونگي 
 بازیافت، تفكیــک زباله و مصــرف بهینه آب و بــرق آموزش 

داده مي شود.

دانستنی ها

 آســیا قاره ای اســت که 
ممكن  موجــودی  هــر 
اســت در آن یافت شود 
 زیــرا تنــوع آب و هوایی 
و قومیتی بســیاری دارد. 
یكــی از موجوداتــی که 
 طی سال های اخیر پیدا 
شده است خفاش کریوال 
نــام دارد. ایــن خفاش 
چهره ای بســیار عجیب 
دارد و معموال در نقاطی 
از زمین زندگی می کند 

 که دست انســان ها کمتر به آن می رســد. این خفاش با انســان ها رابطه خوبی ندارد، 
با کمترین حالت تحریک آمیزی به انسان حمله ور خواهد شد.

یكــی از موجوداتی که 
در ماداگاســكار پیــدا 
 شده اســت » آی آی «

نــام دارد ایــن موجود 
عجیب چهره ای خاص 
دارد و یكی از نادرترین 
پســتانداران روی زمین 
اســت. این موجود برای 
روستایان به عنوان یكی 
از موجــودات منحوس 
شناخته می شود از این 
رو هرکــس آن را ببیند 

خواهد کشت. در ســالیان دور این موجود باعث شده اســت که روستایان مریض شده 
و بمیرند و از همین رو به فرشته مرگ روستاهای ماداگسكار شهرت پیدا کرده است.

ایــن موجــود عجیــب 
برای اولین بار در ســال 
2002 دیــده شــد و در 
نگاه اول به نظر می رسد 
از یک فیلم ترسناك فرار 
کرده اســت. این ماهی 
با دندان های بســیار تیز 
 و چشــمانی ترســناك 
بــه نــام» مارماهــی « 
معــروف شــد در حالی 
 که اصال هیچ شــباهتی 
به مارها ندارد. این ماهی 

دارای قابلیت های جالبی نیز هست برای مثال می تواند تا سه روز خارج از آب زندگی 
کند و دندان های آن قادر هستند هر حیوانی را در هر جثه ای که باشد، نابود کند. 

كریوال آی آی  مارماهی 

 معــاون رییس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: نمی گوییم که گردشگر وارد مناطق 
حفاظت شده نشود، اما این کار باید با ضوابط بسیار خاص 

و سختگیرانه انجام شود.
معصومه ابتكار افزود: مناطق حفاظت شده گنجینه های 
 ارزشمندی هســتند که باید حفظ شــوند زیرا زیستگاه 

گونه های گیاهی و جانوری متنوعی به حساب می آیند.
وی اظهار کرد: اگــر گونه ای گیاهی یا جانــوری به علت 
سهل انگاری انسان نابود شــود دیگر قابل برگشت نیست 
بنابراین باید از داشــته های خود به خوبی محافظت کنیم 
که ایــن کار با حفاظــت از مناطق چهارگانــه که مناطق 

حفاظت شده جزو آنها است، میسر می شود.

 ابتكار تاکید کرد: ســازمان محیط زیســت مخالف ورود 
 به ایــن عرصــه ها نیســت، امــا بایــد ضوابــط خاص 
و برنامه های خیلی ســبک که هیچ گونه دخل و تصرف، 
تخریب، واگذاری و تغییر کاربری به همراه نداشــته باشد، 
 صورت گیرد، بایــد یک بارگذاری بســیار ســبک برای 

فعالیت های گردشگری انجام شود.
 وی بــا توجه بــه اهمیت موضــوع گفت: در حــال تهیه 
طرح های مدیریتی برای مناطق حفاظت شــده هستیم، 
 مطالعــات برخــی از مناطق تمام و ابالغ شــده اســت 
 و در راســتای اجرای طرح های مدیریتی با اســتانداران 

آن مناطق تفاهم نامه امضا کرده ایم.
 رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت ادامــه داد: 

یكی از بخش های این طرح مدیریتی، موضوع گردشگری 
اســت که در این طرح با دقت به آن پرداخته شده است، 

تمام ضوابط و آیین نامه ها نهایی و ابالغ شده است.
ابتكار گفــت: اصل این طرح مدیریتی، مشــارکت جوامع 
محلی، روستاییان، دامداران و کشاورزانی است که در این 

مناطق زندگی می کنند و ذینفع به شمار می آیند.
مناطق حفاظت شده 

 مناطــق حفاظت شــده بــه محــدوده ای از عرصه های 
 منابع طبیعی گفته می شــود که به لحاظ ضرورت حفظ 
 و تكثیر نســل جانوران و احیا آن، ضمــن رعایت حقوق 

و بهره برداری، جوامع محلی ایجاد شده اند.
منطقــه حفاظت شــده ارژن فــارس، ارس سیســتان، 

ارســباران، انگــوران، بحر آســمان، بــدر و پریشــان، 
باهوکالت، بهرام گور، بینالود، پلنــگ دره، تندوره، تنگ 
صیاد، جاجرود، جنگل های حرا، دنای شــرقی، رودخانه 
ســردآبرود، رودخانــه کــرج و هامون برخــی از مناطق 

حفاظت شده ایران است.

خبر
ابتکار:

ورود گردشگر به مناطق حفاظت شده باید با ضوابط بسیارخاص انجام شود

اخبار

اخبار كوتاه

مهاجــرت تابســتانی پرنــدگان به تــاالب های اســتان 
چهارمحــال و بختیاری امســال20 درصــد افزایش پیدا 
کــرد. مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحال و 
 بختیاری گفت: امســال ۴5 هزار پرنده از ســیبری، ترکیه 
 و اســتان های شــمالی در تاالب های بین المللی چغاخور 
و گندمان تابســتان گذرانــی می کنند. شــهرام احمدی 
 با اشــاره بــه افزایــش20 درصــدی مهاجــرت پرندگان 
به این اســتان، افزود: احیای تاالب گندمان، مساعد بودن 
 شــرایط اقلیمی و وجود غذای کافی از علــت های افزایش 
و ماندگاری پرندگان در تاالب های اســتان است. وی اضافه 
 کرد: این پرنــدگان از خانواده چنگر، کشــیم های کوچک 
 و بــزرگ، لک لک هــا، مرغابی ها، اردك های ســر ســبز 
و گونه کمیاب چاخ لق هســتند. احمدی بــا بیان ظرفیت 
 اســتقرار120 هزار پرنده در تاالب های اســتان ادامه داد: 
این پرندگان اوایــل بهار هر ســال به تاالب های اســتان 
 مهاجرت کرده و تا اواخر پاییز در ایــن مناطق النه گذاری 

و تخم گذاری می کنند.

 رییــس اداره محیط زیســت شهرســتان ســاوه گفت: 
صیــادان متخلف بــه همــراه 20۶ قطعه ماهــی در این 

شهرستان به دام افتادند و تحویل مقام قضایی شدند. 
هادی رســتم خانی افزود: بر اســاس گزارش های واصله 
مبنی بر صید غیر مجاز در سد الغدیر ساوه، ماموران یگان 
حفاظت محیط زیســت به همراه گشــت کنترلی به این 

منطقه اعزام شدند. 
وی ادامــه داد: با توجــه به جابه جا شــدن صیــادان از 
 محل صیــد با هماهنگــی پاســگاه انتظامــی پلیس راه 
ســاوه - همدان، خودروی حامل صیادان شناسایی و پس 
از بازرســی، 2 رشــته تور ماهیگیری و 20۶ قطعه ماهی 
 کشف شد. رستم خانی افزود: اداره حفاظت محیط زیست 
 در فصــل صید، پروانه صیــد با قالب ماهیگیــری را برای 
 آب های آزاد اســتان مرکزی صادر می کنــد و در خارج 
از بازه زمانی اشاره شده، هرگونه صید بدون پروانه ممنوع 
اســت. وی گفت: صید با تور ماهیگیری بدون مجوزهای 
الزم در منابع آبی برابر قوانین زیست محیطی ممنوع است 

و مجازات شدیدی به همراه دارد. 
رییس اداره محیط زیســت شهرستان ســاوه اظهار کرد: 
جریمه هر قطعه صید ماهی غیر مجاز50 هزار ریال اســت 

و خاطیان صید باید جرایم تكلیفی را به خزانه واریز کنند.

افزایش مهاجرت پرندگان به 
تاالب های چهارمحال و بختیاری

صیادان غیرمجاز 
در ساوه به دام افتادند

 هرگونه آموزش در دوران كودكي مي تواند از ســوي والدین، آموزگاران و رسانه هاي گروهي به ویژه رسانه ملي 
بر شکل دادن خلق و رفتار كودك و نوجوان نقش داشته باشد.

اگر روند 
پیشرفت ایران  
 مورد مشاهده 

 قرار  بگیرد، 
در بخش 

سالمت وضعیت   
مناسبي وجود  

 ندارد 
و این موضوع 
نشان  دهنده 

وجود یک حلقه 
مفقوده   است

مهر محيط  زيستي در راه است
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پیشنهاد سردبیر: 
کودکان کار در نبرد آسیب های اجتماعی پاسکاری می شوند

E-MAIL

گاهی بعضی افراد از همان ابتدای ازدواج قصدشــان تغییر طرف مقابل 
است در حالی که این امر امکان پذیر نیست.

محمد مومنی، روانشناس؛ با اشــاره به تاثیر انتقاد کردن و بیشتر شدن 
اختالفات زناشویی، اظهار داشت: باید بدانیم ازدواج، کارخانه آدم سازی 
نیست. شخصی که ازدواج می کند باید فرد مقابل را با تمام شرایط حاضر 
قبول کند. وی با بیان اینکه نقد کردن طرف مقابل نه تنها شرایط را بهتر 
نمی کند بلکه اوضاع را وخیم تر هم می کند، افزود: اگر همسرمان کاری 
 از ما می خواهد و ما قادر به انجام دادنش نیســتیم، بهتر اســت به جای 
جر و بحث و نقادی با زبان نــرم، از او بخواهیم کــه آن کار را برای وقت 
 دیگری بگذارد. این روان شــناس با اشــاره به در نظر گرفتن اولویت ها 
 به دور از انــزاع ها، گفت: هر کســی اولویت هایــی در ازدواج دارد، مثال 
 اگر اولویت فرد داشــتن آرامش اســت نباید با بحث کردن ســعی کند 
به آن جامه عمل بپوشاند چرا که اگر با این روش عمل کند نه تنها موفق 

نمی شود بلکه با تنش رو به رو می شود. 
مومنی درباره اشــخاصی که ازدواج می کنند و از همان ابتدا هدف شان 
تغییر طرف مقابل است، اذعان کرد: علم روان درمانی با200سال سابقه 
 معتقد اســت که امکان تغییر همســر وجود ندارد. گاهــی بعضی افراد 
از همان ابتدای ازدواج قصدشــان تغییر طرف مقابل اســت در حالی که 
همان طور که گفته شد این امر امکان پذیر نیست. فقط در صورتی ممکن 
 می شــود که به نیازهای هم احترام بگذاریم حتی در این صورت شــاید

30 درصد افراد تغییــر کنند. این روان شــناس درخصوص راهکار خود 
درباره زندگی بهتر بیان کرد: مسئله ما این نیست که نیازمان برطرف نمی 
شود بلکه این است که نیازمان نقد می شــود. ما باید متوجه اشتراکات و 
اختالفات باشــیم همان طور که دو تا فرزند از یک خانواده با وجود تشابه 
ژنتیکی تفاوت هایی با هم دارند دو نفر که در خانواده های متفاوتی بزرگ 

شدند اختالف عقیده با هم دارند. 
 وی در پایــان گفت: گاتمــن که بزرگ ترین پژوهشــگر ازدواج اســت 
درباره رابطه زناشویی بیان کرده است؛ ازدواجی موفق است که بیشترین 
 نیاز فرد را برآورده کند. مثال اگر فرد 15 نیاز در طول روز داشــته باشــد 
باید ســعی کنیم حداقل10تای آن را برطرف کنیم. در این صورت است 

که می توانیم بگوییم چنین ازدواجی پایدارتر و موفق تر است.

مهارت های زندگی بر بهبود زندگی بسیار حائز اهمیت است.
مهتاب بیات، کارشــناس؛ با تاکید بر اینکه مهارت های زندگی در بهبود 
 روابط زناشــویی بســیار حائز اهمیت هستند، اظهار داشــت: زوجین 
می توانند با تایید یکدیگر و باور افکار و احســاس طرف مقابل مسائل را 

از زاویه دید او ببینند و آنها را با شرایط و احساسات خود انعکاس دهند.
 وی افزود: ستایش، تحسین و به زبان آوردن نکات مثبت رفتاری  یکدیگر 

موجب ارتباط صمیمانه و آرامش در زندگی می شود.
 بیات با بیان اینکه زوجین هیــچ گاه نباید به دنبال مقصــر جلوه دادن 
 و ســرزنش طرف مقابل باشــند، گفــت: پذیرش نامشــروط یکدیگر، 
 دوســت داشــتن یکدیگر با  ویژگی هــای مثبت و منفــی، عدم تالش 

برای تغییر یکدیگر از دیگر عوامل موثر در استحکام زندگی هستند.
این کارشــناس در پایان گفت: توصیه می شــود که زوجین در کالس 
 های مهــارت های زندگی، همســرداری و فرزند پروری شــرکت کنند 
 و دانش خود را به باور و مهارت تبدیل کنند و شــاهد کمترین آسیب ها 

در زندگی  باشند.

ازدواج کارخانه آدم سازی نیست

همسرتان را تحسین کنید

روانشناسی

حصر وراثت
6/348 خانم ایران نایبی نایینی به شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست 
به کالسه 109/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان بهرام ابراهیمی رنانی به شناسنامه شماره 
119 در تاریخ 1395/6/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: ایران نایبی نایینی

) مادر( 2- معصومه جوانمردی نایینی )همســر( 3- محمدرضا ابراهیمی 
رنانی)پسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 188 شــعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نایین) 125 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/349 شــماره درخواســت: 9510463747300013 شــماره پرونده: 
9509983747300317 شماره بایگانی شعبه: 950478 نظر به دادخواست 
آقای رضا غالمرضایی فرزنــد غالمرضا به طرفیت خانــم ها: 1- زهره 
غالمرضائی فرزند رضا 2- شــقایق درویش گلی فرزند علیرضا 3- گلی 
نامــدار فرزند علی ســوفی 4- آقای حســین درویش گلــی فرزند علی و 
5- شهرداری خور دائر بر الزام خواندگان به انتقال مالکیت رسمی تمامت 
شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در خور- شهرک امام علی به پالک 
ثبتی 658 فرعــی از 52-3651  اصلی بخش 5 حوزه ثبــت خور و بیابانک 
که طی کالســه 950478 این دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تشریفات 
قانونی وقت رســیدگی پرونده برای تاریخ 1395/08/19 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده و با توجه به اینکه آدرس خوانده ردیف سوم و چهار ) خانم 
گلی نامدار و آقای حسین درویش گلی( مجهول المکان می باشد، لذ مراتب 
به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک 
نوبت آگهی می گــردد تا خوانده مجهول المکان جهت تحویل نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم به این دادگاه مراجعه و در تاریخ فوق الذکر جهت 
رســیدگی در این دادگاه حاضر شود. م الف: 187 شــعبه دادگاه عمومی 

شهرستان خور و بیابانک) 192 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

6/350 شــماره صادره : 1395/43/271688 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 31/9558 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی عرب چادگانی به 
شماره شناســنامه 20 فرزند عبدالحســین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 95/07/14 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 ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/23 
م الف: 18368 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 147 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/351 شــماره صادره: 1395/43/271652 نظر به اینکــه آقای امین اله 
صالحیان رنانی فرزند حسین با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره به 
تاریخ 1395/6/1456915دفترخانه 34 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند 
مالکیت یکصد و نوزده یکصد و شصت و هشتم سهم مشاع از نوزده سهم 
ششدانگ پالک شماره: 18/1325 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل 

ثبت 1325 صفحه 416 دفتر جلد 586  امالک تحت شماره چاپی 937420 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 81881 دفترخانه 91 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 18390 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

) 228 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/369 در خصوص پرونده کالســه 596/95 خواهان مظاهر حســن پور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت طاهره احمدی نبی)بنی( تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/12  ساعت 18 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:18381 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/370 در خصوص پرونده کالســه 950769 خواهــان مرتضی صدیقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید شفیع موسوی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/10  ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18386 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/372 در خصوص پرونده کالسه 950395 ش 5 خواهان هادی رئیسی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 87/000/000 بانضمام مطلق خسارات 
بابت فاکتور شماره 1161 به طرفیت حسن هاشمی هفشجانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/8  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
الزم به ذکر می باشــد با توجه به استماع شهادت شــهود چنانچه شاهد 
معارضی داشته در جلسه رسیدگی حاضر نمائید. م الف:18342 شعبه 5 

حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 147 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/371 در خصوص پرونده کالســه 95077 خواهــان مرتضی صدیقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن آقایی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/10  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18387 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/373 در خصــوص پرونــده کالســه 950627 خواهان ســعید زمانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرجان عباسی فرزند خلیل تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/8/8  ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:18341 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/374 در خصوص پرونده کالســه 95-1054 خواهان مرتضی صدیقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید شفیع موسوی طارسی فرزند 
سید رضا تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/8/5  ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18340 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/375 شــماره ابالغیــه: 9510106836504042 شــماره پرونــده: 
9509986836500722 شــماره بایگانی شعبه: 950824 خواهان/ شاکی 
صمد ترابی احمدی دادخواســتی بــه طرفیت خوانده/ متهــم نهال اکبری 
به خواســته صدور گواهی عدم امکان ســازش به درخواست زوج تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به 
شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 203 ارجاع و به کالسه 
9509986836500722  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/04 و 
ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:18307 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( ) 181 کلمه، 2 کادر(
احضار

6/376 شــماره ابالغیــه: 9510100354403952 شــماره پرونــده: 
9309980359401055 شماره بایگانی شعبه: 950793 محاکم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
9309980359401055 و بایگانی 950793 ک 118 برای شــکایت محمد 
باقر منتظری علیه محمد حسین عقاب به اتهام مشارکت در جعل وکالتنامه 
به شماره 54591 مورخ 1393/07/12 تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1395/08/03 
ســاعت 10 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
 صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

 ) سردفتر شعبه 57 قزوین(. م الف:18318 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 118 جزایی سابق( ) 147 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/377 در خصوص پرونده کالســه 950540 خواهــان ناهید پورمعمار 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت سعید رقائی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/3  ساعت 12/15 ظهر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18338 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/378 شــماره ابالغیــه: 9510106836503840 شــماره پرونــده: 
9509986836500425 شــماره بایگانی شعبه: 950486 خواهان/ شاکی 
حمیده جهان خواه دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم عبدالعلی جهان 
خواه بــه خواســته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( واقــع در اصفهان- خ میرفندرســکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 2- اتاق 203 ارجاع و به کالسه 9509986836500425 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/08/01 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18306 
شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ) 177 

کلمه، 2 کادر(

این روزها همه جا هســتند، پارک، خیابان، پیــاده رو، اتوبوس، 
کف بازار و حتی پاساژهای باالی شــهر، اما همه آنها نیز جلوی 
دید شــهروندان نیستند و برخی شــان هم در کارگاه های بزرگ 
و کوچک در دل محالت و برخی نیز در حاشــیه شــهر اصفهان 

فعالیت دارند.
آهنگ کــودکان کار در اصفهان همچنان می نــوازد و صدای آن 
نیز روز به روز بلندتر می شــود، اما ریتم نواختن این ســاز امروز 
نســبت به 15 – 10 سال گذشــته تغییر کرده و بیشترشان گل 
فروشی پشــت چراغ قرمز و پاک کردن شیشه  خودروها را ترک 
کرده و به فروش لواشــک، دعا، فال، خودکار و ســفره در سطح 
شهر روی آورده اند. اما با نگاهی اجمالی به روند ارتباطی کودکان 
کار در شــهر اصفهان و نحوه برخورد آنها با افراد متقابل شــان 
می توان دریافت که بیشــتر آنها با یک روش عمل کرده و با رفتار 
و جمالتی واحد برای فروش اجناس خود تالش می کنند که این 

امر بیانگر فعالیت باندی این کودکان است. 
 کودکانی که به پلکانی برای ترقی سرپرســت خود تبدیل شده 

و اغلب جان خود را نیز در این راه از دست می دهند.
پدر و مادرم را نمی شناسم!

الهــه هشــت ســال دارد و یکــی از کــودکان کار خیابان های 
 اصفهان است که صبح ها از ســاعت ۹ تا ساعت شش بعد از ظهر 
در پارک ها و خیابان های مرکز شــهر پرسه می زند تا شاید بتواند 

با فروش لواشک هایش درآمدی داشته باشد.

حرف زدن با الهه بسیار سخت اســت چراکه حاضر نیست حتی 
جمله ای درباره زندگی شخصی اش برایت بگوید. 

او فقط برای فروش لواشــک هایش اصرار می کنــد وقتی وعده 
 خرید همه لواشــک هایش را به او می دهی کمــی آرام می گیرد 

و قول می دهد لحظاتی را کنار ما بنشیند.
 او کــه هیچ خاطــره ای از پدر و مــادرش نــدارد، می گوید: من 
پدر و مادرم را نمی شناســم و تنها برادری دارم که دو ســال از 
 من بزرگ تر است و روزها برای کار و فروش لواشک هایش همراه 
 با دیگر دوســتانش به میدان نقش جهان مــی رود و عصرها هم 

به ما می پیوندند تا به محل زندگی خود برگردیم.
 الهه که با دوســتانش و خانمی بــه نام صفــورا زندگی می کند 
 از آرزوهایش ســخن بــه میــان مــی آورد و ادامــه می دهد: 
من و دوســتانم هیچ کدام به مدرســه نرفته ایم و همگی آرزوی 

درس خواندن داریم.
او که دوســت دارد در آینده فروشــنده یکی از فروشــگاه های 
مجتمع کوثر اصفهان شــود، می افزاید: در این پاساژ فروشگاهی 
وجود دارد که پر از لباس های قشــنگ و سنگ دوزی شده است 
و من دوست دارم همه آنها را بپوشــم و دوست دارم که در آینده 

فروشنده این مغازه باشم.
 الهـــه در پاســـخ به ســـوال دیگـــر خبرنـــگار در خصوص 
 محل زندگی شــان نیز می گویــد: خانه ما همین اطراف اســت 
و من نمی دانم اســم محله مان چیســت که در این راستا یکی از 

دوستان الهه که از راه می رسد، می گوید: خانه ما در حاشیه شهر 
اصفهان است و تا ساعتی دیگر به خانه بر می گردیم.

افزایش تعداد کودکان کار خارجی در اصفهان
او که تا حدودی نســبت به الهه حــس تعلــق دارد، می گوید: 
خیلی ها مثل شما برای ما دلسوزی می کنند و بارها نیز ما را برای 
ساماندهی به بهزیستی برده اند و این در حالی است که بهزیستی 
هم توان نگهداری مارا ندارد و پس از مدتی ما دوباره به خانه اول 
برمی گردیم. عاطفه ادامه می دهد: ما حتی شناسنامه هم نداریم 

و حتی نمی دانیم فامیلی مان چیست.
 ایــن کــودک خیابانی اصفهــان که معتقد اســت ایــن روزها 
به تعداد همنوعانش در اصفهان افزوده شــده اســت، می گوید: 
تعداد کودکان افغانی، عراقی، پاکســتانی نیز که در خیابان های 
 اصفهــان کار می کننــد کم نیســتند و این در حالی اســت که 
 هیچ کس فکــری برای مــا نمی کنــد. اما کــوروش محمدی، 
 رییــس انجمن آسیب شناســی اجتماعــی ایــران، اصفهان را 
 جز پنج اســتان دارای بیشــترین کــودک کار کشــور می داند 
و می گوید: بر اســاس آمار ســازمان بهزیستی اســتان اصفهان 

10/2درصد کودکان کشور را در خود جای داده است.
ایــن آسیب شــناس اجتماعی با اشــاره به اینکــه بخش اعظم 
جامعــه ما درگیــر ایجــاد طبقــات اجتماعی جدیدی اســت 
 که فاصله طبقاتــی را پر رنگ تر کرده اســت، ادامــه می دهد: 
 باید توجه داشــته باشــیم که میزان درآمدزایی، ایجاد اشتغال 
 و فرصت هــا و منابعی کــه در اختیار افــراد جامعه قــرار دارد 

زمینه ساز ایجاد فاصله طبقاتی شده است.
وی اضافــه می کنــد: ایــران دارای منابع طبیعــی و درآمدی 
 فراوانی اســت که ایــن درآمــد به خوبــی بین آحــاد جامعه 
تقسیم نشده و هر کس متناســب با میزان دسترسی که به این 

منابع دارد از آسیب های اجتماعی احتمالی فاصله می گیرد.
کــودکان کار پلکانی بــرای پیشــرفت برخی از 

رانت خواران شده اند
وی با تاکید بر اینکه امروزه کودکان کار پلکانی برای پیشــرفت 
 برخی از رانت خــواران شــده اند، ادامــه می دهد: بایــد توجه 
 داشــته باشــیم که بســیاری از افــراد در جامعه ما با شــعار 
 عدالــت محــوری ورود پیــدا کــرده و در نهایت به واســطه 

این شعارها به اهداف خود دست پیدا می کنند.
رییس انجمن آسیب شناســی اجتماعی ایران برخی از اتفاقات 
طبیعــی را نیز از دالیل توســعه فقــر و تنگدســتی در جامعه 
می دانــد و می گویــد: برخــی از پدیده های طبیعــی همچون 
 خشکســالی، ســیل و زلزله مردم برخی از شــهرها را به دلیل 
 از دســت دادن خانه و زندگی به حاشــیه شــهرها کشانده که 

این امر نیز زمینه ساز کودکان و زنان کار زیادی شده است.

30/۹ درصد کــودکان خیابانی ۶ تــا 11 ســال و ۹ درصد نیز 
 زیر ۶  ســال ســن دارند و تعداد کودکان خیابانی غیــر ایرانی 
 در اســتان های تهــران، فــارس، خراســان رضوی، بوشــهر 

و اصفهان بیشتر از استان های دیگر است.
وی سیستم فعلی اقتصادی در کشــور را سیستمی آسیب رسان 
توصیف می کنــد و ادامه می دهــد: در این ســال ها اراده خوبی 
 برای تغییر نظام اقتصادی کشــور برای پاســخگویی به نیازهای 
جامعه ندیده ایم و اصالح در این بخش باید هر چه زودتر صورت 

گیرد.
محمدی ادامه می دهد: بسیاری از کودکان کار در خانواده هایی 
متولد می شــوند که خدمات اجتماعی از جمله  ایجاد اشــتغال، 
توسعه شهری در مناطق حاشیه ای و بسته های فرهنگی دریافت 
نمی کنند و در راستای خودکفایی و تامین نیازهای خود مجبور 

به بکارگیری کودکان خود نیز هستند.
 وی با بیــان اینکه اغلب کــودکان کار تک والد، فاقــد والدین یا 
بد سرپرست هســتند، اضافه می کند: از این رو برای ساماندهی 
کودکان کار باید نظام اجتماعی را به سمت ایجاد تعادل هدایت 
کنیم و چنانچه این تعادل ایجاد نشــود نگاه ها بــه این مناطق 

صورت آسیب پذیر باقی خواهند ماند و تاثیرگذار خواهد بود.
کمبود فضا برای نگهداری کودکان خیابانی نداریم

 مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان که معتقد است برنامه ریزی 
و سیاستگذاری در حوزه آسیب های اجتماعی و به ویژه کودکان 
کار باید در سطح اســتانی انجام شــود، تصریح می کند: در این 
راســتا باید در کنار دســتگاه های دولتی از نهادهای مردمی نیز 
بهره برداری الزم را داشته باشــیم چرا که این نهادها در بسیاری 

از زمینه ها امتحان خود را پس داده اند.
 وی کــه معتقد اســت در حــال حاضر ســازمان بهزیســتی 
اســتان اصفهان برای نگهداری کودکان خیابانی مشکل کمبود 
فضا ندارد، اضافــه می کند: ما برای نگهــداری متکدیان کمبود 
فضا داریم و در صدد راه اندازی فضــای اردوگاهی برای متکدیان 
اصفهان هستیم. صادقی با اشاره به اینکه دستگاه هایی همچون 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، علوم پزشکی، 
 فرمانداری، اســتانداری، اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای و ... 
 باید در راســتای ســاماندهی کودکان کار حضور پیــدا کنند، 
 اضافه کرد: این در حالی اســت که عدم هماهنگی بین بخشــی 

این دستگاه ها فعالیت دیگر نهادها را نیز ناقص کرده است.
مناطق سه، چهار، پنج و شــش شهرداری اصفهان 

پاتوق کودکان کار
امــا احمد رضــا مصور، معــاون خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان نیز در این راســتا با اشــاره بــه اینکه شــهرداری تنها 
وظیفه جمع آوری و تحویــل کودکان کار به مراکز بهزیســتی 
 را بر عهــده دارد، می گویــد: بر این اســاس در هفته گذشــته 
 15 کودک کار در شــهر اصفهان جمع آوری و تحویل بهزیستی 
شده است. وی که معتقد اســت در حال حاضر بیش از50 درصد 
کودکان کار خیابانی اصفهان به صورت شــبکه ای فعالیت دارند، 
 ادامه می دهد: بیشــتر این کودکان در مناطق ســه، چهار، پنج 
و شش شهرداری اصفهان فعالیت داشته و این در حالی است که 

در دیگر مناطق شهر اصفهان زندگی می کنند.

 برخی از پدیده های 
طبیعی همچون 

خشکسالی، سیل 
و زلزله مردم برخی 
از شهرها را به دلیل 
از دست دادن خانه 
و زندگی به حاشیه 

 شهرها کشانده 
 که این امر نیز 

زمینه ساز کودکان 
 و زنان کار زیادی 

شده است

درحالی ۱۸ ســازمان وظیفه ســاماندهی کودکان کار را برعهده دارنــد که هیچ کدام  زاینده رود
به وظایف خود عمل نکرده و این کودکان همچنان در میدان آسیب های اجتماعی پاسکاری می شوند.

گزارشی از چگونگی التیام یک زخم اجتماعی؛

کودکان کار در نبرد آسیب های اجتماعی پاسکاری می شوند
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
سینمـا چیزی فـراتر از تمـاشای فیلـم است

مقوله رشــک برانگیز برای ما داشــتن ســینمایی ملی است، 
موهبتی که بسیاری از کشورها ندارند.

حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی؛  
در خصوص سینمای ملی گفت: یکی از افتخارات ما در جمهوری 
اسالمی ایران این اســت که ســینمای ملی داریم مقوله ای که 
برای ما بسیار رشک برانگیز اســت چون بسیاری از کشورها این 
موهبت را ندارند. وی افزود: خوشــبختانه یکی از نتایج انقالب 
 اســالمی داشــتن ســینمای پرافتخار و پرمحصولی است که 
 به آن می بالیم ســینمایی که ســینماگران جدیدی در آن بروز 
 می کننــد. به نظــرم بــرای این موضــوع باید جشــن گرفت 

و این موضوع می تواند افتخار همه ایرانی ها باشد.
وی تعریفش را از سینمای ملی این گونه بیان کرد: باالخره باید 
قبول کرد که ســینما صنعت وارداتی اســت، اما با این وجود ما 

 ســینمای ملی داریم چون در حوزه تولید و اکــران بی نیازیم 
و تنها کشــوری هســتیم که آثار خودمان را نمایش می دهیم 
پس می توان گفت به خودکفایی رســیدیم. این مدیر سینمایی 
عنوان کرد: ما در بحث سینما یکی از کشورهای موفق در مبارزه 
 با هالیوود و ســینمای غرب هستیم و توانســتیم سرپا بایستیم 
و استقبال فراوان را از آثارمان داشته باشیم، بی نیاز از فراگیری 

و آموزش جوان ها هستیم که این اتفاق باعث افتخار است. 

 کامــران قدکچیــان از مشــخص نبــودن زمــان اکران 
فیلم سینمایی » انتهای خیابان مهر « خبر داد.

کامران قدکچیان کارگردان ســینما؛ در خصوص آخرین 
وضعیت اکران » انتهــای خیابان مهر « گفــت: این فیلم 
در نوبت دریافت پروانه نمایش اســت، اما زمان قطعی آن 

مشخص نیست. 
 این کارگردان درباره آخرین وضعیت ســاخت » مرداب « 
و » هــوای آزاد « عنوان کرد: بازنویســی نهایــی این دو 
فیلمنامه را انجام دادیم و هم اکنــون در حال رایزنی برای 

جذب سرمایه گذار هستیم.
 گفتنی اســت؛ » انتهــای خیابان مهــر « جدیدترین اثر 
 ســینمایی قدکچیــان که از » عشــق ســال های کوچ « 
به این تغییر نام داد عاشــقانه ای است که در ژانر اجتماعی 

رخ می دهد و قصــه دختری را روایت می کنــد که با پیدا 
 کردن نامه ای در بین کتاب حافظ ســیر زندگی اش عوض 

می شود. 
 بازیگــران ایــن فیلــم عبارتنــد از: امیــن حیایــی، 
 بیــژن بنفشــه خواه، ســحر زکریــا، پروانــه معصومی، 

مژگان بیات، مهران رجبی .
شایان ذکر است؛ فیلمبرداری این فیلم در شیراز و حوالی 

آن انجام شده است.

يکی از افتخارات ما داشتن 
سینمای ملی است

» انتهای خیابان مهر « در انتظار 
پروانه نمايش

يادداشت

 تاالر هنر اصفهان گفت: جشنواره غیررقابتی تئاتر خیابانی۲۰ تا ۲۹ 
شهریورماه در سه مکان فرهنگی در شــهر اصفهان برگزار می شود. 
محمدرضا رهبری، اظهار داشــت: تاالر هنر اصفهان جشنواره تئاتر 
خیابانی را در سه مکان شاخص اصفهان برگزار می کند، اما نکته مهم 

این است که این جشنواره غیررقابتی است. 
 وی افزود: این تئاترها در قالب پرفورمنــس و نمایش های محیطی 
از ساعت  ۱۸ تا ۱۹ در سه مکان شامل؛ فضای میدان الله مقابل تاالر 

هنر اصفهان، رو به روی هتل عباسی و میدان جلفا اجرا می شود.
مدیر تاالر هنــر اصفهان تاکید کــرد: گرچه این جشــنواره رقابتی 
 نیســت، اما تیم کارشناســی بــا نظرســنجی از مخاطبــان حاضر 
در صحنه اجــرا نمایش های برگزیــده را انتخاب می کنــد که این 
نمایش هــا در مراحل بعدی جشــنواره تئاتــر خیابانی به شــکل 

گسترده تری در سطح شهر اجرا شود.
تاثیر تئاترهای خیابانی در شور و نشاط شهری

 وی با بیان اینکــه اجــرای تئاترهــای خیابانی حال و هوا و شــور 
و نشاط به شهر می بخشد، بیان داشــت: اجرای نمایش های خیابانی 
همیشه در فرهنگ سازی عمومی برای تماشای تئاترهای صحنه ای 
تاثیر خوبی در جامعه داشته اســت و مقدمه ای برای نهادینه سازی 
 فرهنگ تماشــای تئاتر محســوب می شــود. رهبری ابراز داشــت: 
 پیش از آغاز جشــنواره تئاتــر خیابانی تاالر هنر اصفهــان، نمایش 
خیمه شب بازی » عروســی مبارک « که تلفیقی از شیوه عروسکی 
 خیمه شب بازی ســنتی و نمایش عروســکی اصفهان بود در مقابل 
هتل عباســی به عنوان یک مکان فرهنگی اجرا شــد که با استقبال 

خوبی از سوی مخاطبان رو به رو شده است.

اولین فیلم سینمایی حمیدرضا قربانی در فصل پاییز به نمایش 
عمومی در خواهد آمد. فیلم ســینمایی » خانــه ای در خیابان 
چهل و یکــم «  اولین تجربه ســینمایی حمیدرضــا قربانی به 
قلم آزیتا ایرایی و تهیه کنندگی ســید محمود رضوی، در فصل 
پاییز اکران می شود. در خالصه داســتان این فیلم که در بخش 
 نگاه نو ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر حضور داشــت، 
آمده است: دعوای دو برادر بحرانی را در خانواده ایجاد می کند. 
مادر این خانواده و دو عروســش که در ســه طبقــه  یک خانه 
 زندگی می کنند ســعی دارند، هرکدام به تنهایی بار مشــکالت 
پیش آمده در زندگی شــان را به دوش کشند.  مهناز افشار، علی 
مصفا، سهیال رضوی، سارا بهرامی، آرش مجیدی، مانی رحمانی، 

مانیا علیجانی و علیرضا کمالی بازیگران این فیلم هستند.

 در هفدهمین سال تاســیس دفتر انجمن ســینمای جوانان ایران 
در خمینی شهر، مراسم گرامیداشت روز ملی سینما برگزارمی شود.  
به همت دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در خمینی شهر مراسم 
با شکوهی به مناسبت روز ملی ســینما با حضور عموم مردم در این 

شهرستان برگزار می شود.
 این مراسم قرار است که به دلیل تداخل روز ملی سینما با روز عرفه 
و سالروز شــهادت حضرت مســلم بن عقیل با دو روز تاخیر، امروز 

برگزار شود.
 سرپرســت دفتر انجمن ســینمای جوانان ایران در خمینی شــهر 
 در گفت و گــو با خبرنگار ایمنــا با اعالم خبر برگزاری این مراســم 
به برنامه های در نظر گرفته شده اشــاره کرد و افزود: در این مراسم 
از پیشکسوتان سینمای جوان خمینی شهر تجلیل به عمل می آید. 
همچنین نشست تخصصی با موضوع سینمای آماتور با حضور آقای 
ناصر صفار از دیگر بخش هــای این برنامه اســت. احمدی نمایش 
آثار ســینماگران جوان خمینی شــهر را از دیگر برنامــه های این 
روزاعالم کرد. مدیر ســینمای جوانان خمینی شهر از اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و همچنین ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
این شهرســتان به عنوان همکاران برگزاری در این مراسم یاد کرد 
و افزود: از کلیه عالقه مندان به هنر و ســینما دعــوت می کنم تا با 
حضور در این مراســم عالوه بر گرامیداشت این روز بزرگ از جوانان 
 عرصه هنر و سینمای شهرستان نیز حمایت کنند. این مراسم امروز

از ساعت ۱۸در ســالن بصیرت شــهرداری مرکزی، واقع در میدان 
قدس خمینی شهر برگزار می شود.

 جشنواره غیررقابتی تئاتر خیابانی 
در اصفهان برگزار می شود

» خانه ای در خیابان چهل و يکم « 
پايیز اکران می شود

23 شهريور ماه برگزار می شود؛

گرامیداشت روز ملی سینما 
درخمینی شهر

کنسرت

برای نخستین بار کنسرت تلفیقی موسیقی سنتی ایرانی و هندی توسط 
گروه گردشگری سپنا با عنوان راز شرق برگزار می شود.

 ایــن برنامه با حضــور هنرمندانی چون درشــن آنند، ایمــان کوهگرد 
و سیاوش الهی نیا ۲5 و ۲6 شهریورماه سال جاری در سالن اسوه به روی 

صحنه می رود.
 ایمان کوهگــرد در خصوص قطعــات اجرایی در این کنســرت گفت: 
» قطعاتی کــه در این کنســرت اجرا می شــود قطعاتی از موســیقی 
 هند، ایران، تاجیکستان، افغانستان و ارمنســتان است که در دو بخش 
 به روی صحنه می رود. « رهبر ارکســتر کنســرت راز شــرق ادامه داد: 
» نکته قابل تامل این کنســرت بداهه نوازی هایی است که درون قطعات 
اجرا می شــود و به همین خاطر شــیوه جدیدی از اجــرای ملودی های 
کالسیک بخش شرق خاورمیانه را شاهد هستیم. همین طور که هر ساز 
شخصیت و اصالت صوتی خودش را حفظ می کند قطعات و ملودی هایی 
هم از کشــورهای دیگر اجرا می کند و در ضمن سفیر و بیانگر موسیقی 
کشــور خودش هســت. « وی افزود: » موســیقی بی کالم کــه یکی از 
سخت ترین حوزه های موسیقی اســت یک تفکر و یک احساس خاصی 
ایجاد می کند به طوری که شنوندگان هر یک برداشت خاص خودشان را 
 دارند و هر یک با توجه به حاالت و سالیق خود مطلبی دریافت می کنند 
 و کنسرت راز شــرق به همین منظور اجرا می شود به طوری که مخاطب 
در کنار شــنیدن آثار فاخر و کالسیک موسیقی شــرق به طور جداگانه 

برداشت خودش را دارد و با قطعات ارتباط برقرار می کند. «
کوهگرد در پایان گفت: » یکی از نقــاط قابل تامل اجرای مقام های تنبور 
همراه با دیگر سازهاست. اســتفاده ســاز تنبور در این کنسرت نشانگر 
توانایی ها، زیبایی ها، مقام ها و نشان دادن قدرت این ساز در کنار سازهای 

دیگر است. «

اولین کنسرت هندی
 در ايران برگزار می شود

گفت و گو

شهر اصفهان به عنوان یکی از سردمداران عرصه 
هنر از دیرباز در کانون توجه همگان بوده و امروز 
نیز باید در زمینه هــای مختلف هنری همچون 
هنر سینما به برآورده کردن توقعات و انتظارات 

بحق مردم و هنرمندان پاسخگو باشد.
به گــزارش ایمنــا، اردالن محمدی بــه عنوان 
 یکــی از فعــال ترین چهــره های ســینمایی 
استان اصفهان و عضو سیاســت گذاری کمیته 
 بازیگــران در اصفهــان در ایــن گفــت و گو از 
دغدغه ها و مسائل ســینمای اصفهان و کشور 
می گوید. او در حــال آماده ســازی و مقدمات 
برگزاری جشن گردهمایی فیلم سازان اصفهان 
 اســت و با این حال به ســواالت با صبر پاســخ 

می دهد.

آقای محمدی، نظر شــما در رابطه با ايجاد 
روزی با عنوان روز ســینما چیســت؟ به 
نظرتان اين روز اگر بهانه ای برای چه نوع 

فعالیت هايی باشد ثمر بخش تر است؟
بهترین اتفاقی که در روز ملی ســینما می تواند 
رخ دهد، پاسداشــت بزرگان این حرفه اســت. 
 کســانی که خود را از لذت یــک زندگی راحت 
 و بــی دغدغه محــروم مــی کنند و بــا حضور 
در عرصه ســینما به مردم و فرهنگ و هنر ایران 
اســالمی خدمت می کنند و همچنین تشویق 
جوانانی که بتوانند ســربازان شایسته ای برای 

فرهنگ و هنر ایران زمین باشند.
به نظر شما، اصال سینما بايد جزو فرهنگ و 

هنر  يک کشور باشد؟

 به نظر مــن ســینماگران پیامبــران فرهنگی 
و هنری عصر خودشان هستند. 

امروزه قبل از اینکه جامعه شناســان به معضلی 
در دل جامعه پی ببرند سینماگران آن را کشف 
کرده و زنگ خطر رابه صدا درمی آورند. به اعتقاد 
 من ســینمادرقرن حاضر تنها راه عرضه فرهنگ 
 و هنــر کشــوری بــه تمــام دنیــا اســت

  و به همین دلیل هم بایــد به صورت جدی تری 
با آن رابطه برقرار کرد.

همین طور اســت، اما در رابطه با شــهر 
خودمان، شــما ســینمای اصفهان را در 

شرايط حاضر چطور ارزيابی می کنید؟
 ســال ۹5 را می توان ســالی به واقــع متفاوت 
و پر برکت، برای ســینمای ایــران ارزیابی کرد. 
حتما خاطرتان هســت تا ســال گذشــته اگر 
 فیلمی پنج میلیارد فروش می کرد، همه به وجد 
می آمدند و از رونق سینما می گفتند. اما امسال 
می بینید که اکثر فیلم ها به مرز پانزده میلیارد 
رســیدند و به اعتقاد من باید در سال ۹5 نام روز 
ملی سینما را به نام آشــتی مردم با سینما تغییر 
داد و همان طور که می دانید، اصفهان باالترین 

میزان رشد استقبال را از سینماها داشته است.
راه های بــرون رفــت از وضعیت کنونی 
تولیــدات در رابطه با ســینمای اصفهان 

چیست؟
به نظــر من،حمایــت ســینماگران از یکدیگر 

بهترین کمک به حرکت رو به جلوی هنر هفتم 
بوده و هست. اگر همه ســینماگران در اصفهان 
متحد و یکپارچه باشــند باز هم می شود حرف 

اول را در ایران زد.
ســینمای اصفهــان چــه امکانــات 
بــه  بازگشــت  بــرای  ای  بالقــوه 
کشــور  ســینمای  جــدی   جريــان 

و به تعبیر شما، زدن حرف اول را دارد؟
اصفهان همیشــه ســهم بزرگی در ســینمای 
شــریف این مرز و بوم داشــته و بــه اعتقاد من 
در جریــان جــدی ســینمای ایــران حضور 
 جــدی دارد و تا زمانــی که اصغر فرهــادی ها ،

کیومرث پوراحمدها ، داریوش باباییان ها، رسول 
صدرعاملی ها و حتی تــازه نفس های اصفهانی 
مثل ممتاز در این سینما حضور دارند، سینمای 
اصفهان در جریان جدی این مملکت حضور دارد 

وخواهدداشت.
محمدی در آخر اضافه می کنــد، الزم می دانم 
در روز ســینما یادی کنیم از خالق پدر ســاالر 
سینمای ایران مرحوم اکبرخواجویی که باخلق 
آثار ماندگاری در سینمای ایران همیشه جاودانه 
خواهد بود و نماد خوشفکری اصفهانی ها در این 

سینماست. 
 امیدوارم روز چهارشــنبه بزرگداشــتی درخور 
اکبر خواجویی و سینمای شــریف او را باحضور 

همه سینماگران شاهد باشیم.

عضو سیاست گذاری کمیته بازيگران در اصفهان:

سینمای اصفهان در صورت اتحاد هنرمندانش حرف اول را در کشور می زند

اخبار کوتاه

روز سینما به صورت رســمی از ۲۱ شهریور سال ۱37۹ وارد 
تقویم های کشور شد. اما در سال ۱3۹۱ حذف و در سال ۹4 

مجدد به تقویم های کشور بازگشت.
 به گزارش ایمنــا، اولین بــاری که پس از پیدایی ســینما، 
 تهدیدی بر این پدیده عجیب شــکل گرفــت تلوزیون بود، 
همه مــی گفتند خــب، حاال دیگــر هر کــس در خانه اش 

سینمای کوچکی دارد و دیگر کسی به سینما نمی رود. 
اما ظاهرا سینما در ذات خود چیزی فراتر از فیلم دیدن است، 
شبیه رستوران که فراتر از غذا خوردن است. یکی از رازهای 
ماندگاری ســینما را باید در همین موضوع جســتجو کرد. 
عالوه بر این ســینما محفلی شــد که از همان ابتدایی ترین 
روزهایش واقعیات اجتماع بشــری را بازتاب دهد. کارگرانی 
که از کارخانه خارج می شوند و انســانی که چارلی چاپلین 
در قالبی دیگر، خرد شــدنش را بین چرخ دنده های مدرنیته 
نشان می دهد. بعد از این قرار است سینما چرخ های خود را 
به کار بیندازد، به سرعت حرکت کند و پا را از بازتاب واقعیات 
 باالتر بگذارد تا بر این پرده عظیم تخیالت بشــر جان بگیرند 
و به حرکت در آیند اگرچه پیش از آن هم تمام این تخیالت 

در فیلم های اولیه لومیر شبیه به سفر به ماه متجلیست.
 سینما دارای ویژگی هایی با وســعتی غیر قابل تصور است، 
در جایی داســتانی را نمایش می دهد بــی آن که بخواهیم 
 خطــی از آن را بخوانیــم و در جایــی دیگر، در یــک نگاه، 
در یک قاب عنصر انسانی را چنان نمایش می دهد که صدها 

کتاب در نمایشش ناتوانند.
سینما می تواند، بازســازی تاریخ باشد و یک رویداد تاریخی 
 را چنــان بر تصویــر در آورد که مخاطب خــود را در آن روز 
و روزگار تصور کند. همین سینما توانایی آ را دارد، تا مخاطب 
را در آن ســوی دنیا به بطن زندگی و آداب و رسوم کشوری 
دیگر ببرد، با دغدغه ها و ویژگی های آن آشنا کند و دنیایی 

جدید را بر پیش چشم مخاطبانش بگستراند.
 در ایران اما، ۱۱6 ســال از آشــنایی ایرانیان با ســینما می 
 گذرد. سال ۱۲7۹ است که مظفردین شاه در سفری به اروپا 
با سینماتوگرافی آشنا می شــود و این آغاز آشنایی، تنها پنج 

سال پس از رواج این پدیده فرهنگی هنری در اروپاست. 
 ســال ها اما هنر هفتم، با کم توجهی هایی مواجه می شود 
و باعث ایجاد فاصله با جریان روز ســینما در ایران با جهان 
 می شــود تا ســال ها بعد فعالیــت هایی گســترش پیدا 

می کند و سینمای ایران را رونقی دوباره می بخشد.
باز هم باید گفت، سینما چیزی فراتر از فیلم دیدن است... 

مثال به سوختن سینما رکس دقت کرده اید؟ 
به اسکاری که اصغر فرهادی کسب کرد؟

کارحتی به جایی رســید که یکی از مقامات عربستان گفت، 
امروز سینمای ایران از سیاست آن خطرناک تر است...

 ســینمای ایران فرود و فرازهــای زیادی را طــی می کند، 
ســتاره های درخشــانی را به عرصه هنر این مرز و بوم ارایه 
می کند تا باالخره در سال ۱37۹ در چهارمین جشن بزرگ 
سینمای ایران و همزمان با بزرگداشــت صدمین سال ورود 

ســینما به ایــران ۲۱ شــهریور 
مــاه بــه عنــوان »روز ملی 

 سینما« شــناخته می شود 
و هر ســال جشــن خانه 
سینما در این روز برگزار 
می شــود و ۲۱ شــهریور 

ماه به عنوان روزی نمادین 
وارد تقویم ایران می شود. 

ایــن روند تا ســال ۱3۹۱ 
ادامه پیدا می کند 

و بعــد ناگهان 
در تقویم های 
این ســـال، 
ایـــن روز از 

رویداد های تقویم حذف می شــود و دلیل حــذف این روز 
شــلوغی تقویم اعالم شــد. این روند ادامه داشت، تا در سال 
۱3۹4، روز سینما برای دومین بار به تقویم های ایران 
بازگشت تا یادآور شود، ســینما چیزی فراتر از 

فیلم دیدن است.

به مناسبت روز سینما؛

سینمـا چیزی فـراتر از تمـاشای فیلـم است

هالیوود

 کمپانی پارامونت می گوید قســمت ششــم مجموعه فیلم 
» ماموریت غیرممکن « حتما تولید و به روی پرده ســینماها 
 خواهد رفت. این اظهــارات پس از آن صــورت می گیرد که 
 دو هفته قبل اعالم شــد تولید قســمت تازه فیلم در هاله ای 
از ابهام قرار گرفته اســت. تهیه کنندگان فیلــم در آن زمان 
گفتند ششمین قســمت مجموعه » ماموریت غیرممکن «، 

دیرتر از زمان تعیین شده قبلی جلوی دوربین خواهد رفت.
این در حالی اســت که از دو ماه قبل کار پیش تولید این فیلم 

اکشن و دلهره آورموفق تام کروز آغاز شده بود.
نکته جالب این است که دو سال قبل و بالفاصله پس از اکران 
عمومی قسمت پنجم فیلم، خبر ســاخت قسمت ششم آن 
اعالم شد.کریستوفر مک کواری که پنجمین قسمت فیلم را 
کارگردانی کرد، برای ششمین قســمت آن هم دوباره پشت 
 دوربین قرار خواهد گرفت. او فیلم را براســاس فیلم نامه ای 
از خودش کارگردانی خواهد کرد. قســمت قبلی فیلم، حدود 

7۰۰ میلیون دالر در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا فروش کرد.
گفته می شــود که موضوع هزینه های باالی فیلم، از جمله 
اختالفات اصلی تهیه کنندگان و ســازندگان فیلم با یکدیگر 
اســت. در همین رابطه، مدیران کمپانــی پارامونت به اطالع 
تام کروز رسانده اند که قسمت تازه فیلم، باید با هزینه بسیار 

کمتری جلوی دوربین برود. 
ششــمین قســمت » ماموریت غیرممکن « قرار است برای 
تابستان سال ۲۰۱۸ به روی پرده سینماهای کشورهای جهان 
برود. به نوشته هالیوود ریپورتر، »ماموریت غیرممکن«ها جزو 

موفق ترین مجموعه فیلم های کمپانی پارامونت هستند.

ماموريت ممکن تام کروز برای 
» ماموريت غیرممکن! «

ويژه

مدیر کل اداره ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان از ایجاد 
هفت ســالن ســینما در مجموعه سیتی ســنتر خبر 
 داد و گفت: پیش بینی می شــود این ســالن ها تا پایان 
 آذر مــاه ســال ۹5 آمــاده خدمت رســانی بــه مردم 

هنر دوست اصفهانی باشد.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی از ایجاد هفت سالن 
سینما در مجموعه تجاری سیتی سنتر اصفهان خبر داد 
و گفت: این سالن ها متشــکل از یک سالن بزرگ چند 
منظوره۲5۰ نفره و 6 ســالن کوچک است که به منظور 

ارتقای سطح رفاه و فرهنگ مردم ساخته می شود.
ارزانــی در خصــوص زمان تکمیــل این پــروژه اعالم 
کرد: تالش مدیران این مجموعه بر تحویل این ســالن 
 ها همزمان با روز ســینما )۲۱ شــهریور ماه ( بود، اما با 
وقفه ای که ایجاد شده اکنون می توانیم بگوییم به حول 
و قوه الهی بعــد از پایان ماه محرم و در آذر ماه، جشــن 
سینما را برگزار کرده و همزمان با این جشن، این هفت 
ســالن نیز افتتاح شــده و آماده خدمت رسانی به مردم 

شریف اصفهان است.
 وی با اشــاره بــه موفقیت طرح ایجاد ســالن ســینما 
در مراکز تجاری در تهران، این حرکت را اقدامی شایسته 
در جهــت کمک به فرهنــگ و هنر اصفهان دانســت و 
افزود: تصمیم ما بر این اســت که تا آخر سال جاری در 
شهرســتان های گلپایگان، نطنز، دهاقان و بهارســتان 
نیز از مکان هایی که آمادگی تبدیل به ســالن سینما را 
دارند، بهره برداری کرده و در این شهرستان ها نیز سالن 

سینما ایجاد کنیم.
مدیر کل ارشــاد اصفهان، با اشــاره به این که در سال 
 گذشــته اصفهان ســهم خوبی از اعتبارات کشــوری 
در راستای ایجاد و تجهیز سالن های سینما داشت، ابراز 
امیدواری کرد که امســال نیز با داشتن سهمی متعارف 
بتواند سالن های بیشــتری را در شهرستان ها به سینما 

مجهز کند.
گفتنی اســت، مجموعه تجاری سیتی ســنتر اصفهان، 
بزرگ ترین مرکــز خرید ایران و پنجمیــن مرکز خرید 
بزرگ دنیا اســت. این مجموعه شــامل هفــت طبقه 
اســت که ۲ طبقه آن به صــورت پارکینگ مســقف با 
 ظرفیت 55۰۰ اتومبیل و ســه طبقه شامل مرکز خرید 
) Hyper Star ( و واحدهای تجاری اســت و ۲ طبقه 
 آخر آن به مجموعه ســینمایی و ســالن چند منظوره 

و ... اختصاص پیدا کرده است.

مدير کل اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

ايجاد هفت سالن سینما در 
مجموعه تجاری سیتی سنتر
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اخبار کوتاهيادداشت

 فرمانــده انتظامی شهرســتان شــهرکرد گفت: ماموران در بازرســی 
از مخفیگاه یــک قاچاقچی در شــهرکرد مقدار 12 کیلــو و500 گرم 
تریاک و یک ترازو کشف کردند. روح ا... موسوی ضمن اشاره به جدیت 
و تالش نیروی پلیس در مبــارزه با مواد مخدر و لــزوم همکاری مردم 
در این امر اظهار کرد: در همین راســتا و در پــی دریافت گزارش هایی 
 مبنی بر فــروش و توزیع مواد توســط یک فــرد ســابقه دار در یکی 
از مناطق شهر شهرکرد، رســیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس 
 این شــهر قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان شــهرکرد با اشاره 
به اینکه با هماهنگی دســتگاه قضایی و بعد از اینکه از درستی گزارش 
 واصله اطمینان حاصل شــد پلیس برای دســتگیری این مجرم اقدام 
به یک عملیات غافلگیرانه کرد و گفت: طی این عملیات و در بازرســی 
 از مخفیگاه این ســوداگر مرگ مقــدار 12 کیلو و500 گــرم تریاک 

و یک ترازو کشف شد.
این مسئول با بیان اینکه فرد قاچاقچی به منظور اجرای حکم به مراجع 
قضایی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: مردم و شهروندان در صورت 
اطالع از فعالیت های مجرمانه در خصوص پخش و توزیع مواد در سطح 
 شــهر می توانند با مرکز فوریت های پلیسی یا110 تماس حاصل کنند 

تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با آن ها اقدام شود.

سارق داخل خودرو با 26 فقره سرقت دستگیر شد.
در پی وقــوع چندیــن فقره ســرقت داخل خودرو در ســطح 
شهرســتان شــهرکرد موضوع در دســتور کار پلیــس آگاهی 
اســتان قرار گرفت و ماموران با انجام اقدامات پلیسی، سارق را 

شناسایی و دستگیر کردند. 
متهم در تحقیقات پلیســی به 26 فقره ســرقت داخل خودرو 

اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

بازرس اداره کل گمرک چهارمحــال و بختیاری از افزایش 19 درصدی 
واردات به چهارمحال و بختیاری در پنج ماه نخست امسال خبر داد.

 مظاهــر ربیعی با اعــالم این خبر، اظهــار کــرد: ارزش واردات حدود 
34 میلیون دالر با وزن پنج هزار و700 تن بوده است.

 وی تصریح کــرد: مواد اولیــه کارخانجات از جمله کاالهــای وارداتی 
به گمرک استان هستند که این مواد از کشورهای چین، ایتالیا، امارات، 

ترکیه و آلمان وارد شده اند.
  ربیعی در ادامه با اشــاره به کاهــش یک درصدی صادرات اســتان، 
 اظهار کــرد: در پنج ماهه ســال جاری ارزش صادرات اســتان بیش از 

42 میلیون دالر، با وزن بیش از20 هزار تن بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: لوازم خانگی، لوازم پالســتیکی، خوراک آبزیان، 
موکت و مغز بادام از کاالهای صادر شده به کشورهای عراق، افغانستان، 

هند، امارات و پاکستان بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد خبر داد:

کشف بیش از 12 کیلوگرم ترياک 
از يک قاچاقچی 

دستگیری سارق داخل خودرو 

 افزايش 19 درصدی واردات کاال 
به چهارمحال و بختیاری

 معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی و توســعه منابع 
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان نباید 
به حمایت هــای دولت متکی باشــند و باید در مســیر 

کارآفرینی گام بردارند.
سیامک سلیمانی در آیین رونمایی از فیلم داستانی جوجه 
پر اظهار داشت: هنر و هنرمند جایگاهی بسیار بزرگ در 
جامعه دارند و همه چیز در قالب هنر رنگ و بوی دیگری 
می گیرد. وی بیان کرد: فرهنگ ها با وجود هنر برای مردم 
به تصویر کشیده می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توســعه منابع اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه هنر جامعه را به تعالی و پیشــرفت سوق می دهد، 
 تاکید کرد: باید فرهنگ اســتان را در قالــب هنر نه تنها 
به استان بلکه به کشور بشناســانیم. وی با اشاره به اینکه 
باید به هنر میدان و بهــا داد و آن را تقویت کنیم، یادآور 
شد: باید ســعی کنیم در همه زمینه ها از جمله صنعت، 
کشاورزی و هنر وابســته به دولت نباشــیم، بلکه دولت 
باید زمینه بــرای هنرمنــدان فراهم کند تــا برای خود 
 کارآفرینی کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
 منابــع اســتاندار چهارمحــال و بختیاری بیــان کرد: 
فرهنگ اصیل و بومی اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 باید از طریق هنر به تصویر کشیده شــود و اگر هنر نبود، 

ما فرهنگ خود را فراموش می کردیم.

  معــاون هماهنگی امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: بهره برداری از پتروشــیمی لردگان نقش 

مستقیمی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارد.
گودرز امیری در حاشــیه بازدیــد از رونــد اجرایی احداث 
پتروشــیمی لردگان تاکید کرد: بــا راه انــدازی این پروژه 
 وضعیت اقتصادی منطقه و کشــور افزایــش مطلوبی پیدا 
می کنــد. وی میزان پیشــرفت فیزیکی عملیــات اجرایی 
 پروژه پتروشیمی لردگان را 51 درصد دانست و افزود: طبق 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته این پروژه تا خرداد ســال 
 1397 بــه بهره بــرداری می رســد. امیــری تصریح کرد: 
 با بهــره بــرداری از مجتمع پتروشــیمی لردگان ســاالنه 
یک میلیون و 73 هزار تن اوره و 677 هزار تن آمونیاک تولید 

و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

هنرمندان در مسیر کارآفرينی 
گام بردارند

بهره برداری از پتروشیمی 
 لردگان موجب کاهش 
نرخ بیکاری می شود

اخبار

 قاسم سلیمانی دشــتکی در نشســت بررسی مشکالت 
مرکز چهارمحال و بختیــاری تاکید کــرد: از این میزان 
اعتبار، یک میلیارد و500 میلیون ریال از محل اعتبارات 
ملی و مابقی از محل اعتبارات اســتانی تامین و پرداخت 

می شود.
 وی افزود: با توجه بــه تصویب طرح جامع شــهرکرد در 
تیر 1386 و پایان مدت10 ساله آن، ضرورت دارد مشاور 
مربوط به بازنگری این طرح تا 45 روز دیگر مشخص شود.

ســلیمانی دشــتکی تصریح کرد: به منظور تســریع در 
 توسعه غرب شهرکرد پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات 
 ماده10 و 12 برای اجرای شــبکه جمــع آوری فاضالب 

در این منطقه اختصاص پیدا کرد.
 وی یـــــادآور شـــــد: ادارات کل راه و شهرســــازی 
و جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری مکلف شــدند 
تا دو هفته دیگر نســبت به آزادســازی و تعیین تکلیف 
 مســیر احداث کمربندی شمال شــهرکرد اقدام الزم را 

انجام دهند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کــرد: برای ارایه 
 راهکار عملی در خصــوص تامین آب به میــزان دو لیتر 
 بر ثانیه بــه منظور تجمیع پرورش دهندگان دام ســبک 

در غرب شهرکرد اقدام شود.
وی گفــت: دولت یازدهم در ســال گذشــته بــا وجود 
مشــکالت مالی و اقتصادی فراوان، به شهرداری ها کمک 

شایانی کرد.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: مشــارکت مردم در اجرای 
 طرح هــای عمرانی ماننــد جمع آوری شــبکه فاضالب 
نقش مهمی در تسریع تکمیل و بهره برداری از طرح های 

توسعه ای در مرکز چهارمحال و بختیاری دارد.
 وی افــزود: اجــرای کمربندی های شــرق و شــمال، 
 ســاخت امتداد کمربنــدی جنــوب، بازگشــایی بلوار 
 آیــت ا... کاشــانی، عقــب نشــینی خیابــان ملــت 
 و دیــوار دانشــگاه شــهرکرد، آغــاز عملیــات اجرایی 
خوار و بار فروشان، تجمیع اصناف مختلف و برنامه ریزی 
برای انتقال بازار خوار و بار فروشان از مهم ترین اقدامات 

دولت یازدهم در مرکز چهارمحال و بختیاری بوده است.
شهردار شهرکرد نیز گفت: این شــهرداری400 میلیارد 

ریال از دستگاه های اجرایی استان طلب دارد.
نورا... غالمیــان دهکــردی تصریح کرد: دســتگاه های 
اجرایــی دولتی بدون هیــچ گونه مجوز قانونــی و پروانه 

ساخت نسبت به احداث ساختمان اقدام می کنند.
 وی افــزود: البتــه دســتگاه هــای اجرایــی دولتــی 
 در چهارمحال و بختیــاری می تواننــد بدهی های خود 
به شهرداری ها را قسط بندی و پرداخت کنند. شهرداری 

شهرکرد پنچ هزار هکتار فضای خدمات شهری دارد.

  مشارکت مردم 
 در اجرای 

طرح های عمرانی 
مانند جمع آوری 

 شبکه فاضالب 
 نقش مهمی 

 در تسريع، تکمیل 
و بهره برداری از 

طرح های توسعه ای 
در مرکز چهارمحال 

و بختیاری دارد

پیشنهاد سردبیر: 
برداشت۳۰ هزار تن بادام و گردو 

 اســتاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص ســه میلیارد ريال اعتبار برای بازنگری طرح جامع شهرکرد 
خبر داد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص سه میلیارد ریال برای بازنگری طرح جامع شهرکرد

ابراهیـــم شـــیرانی، مدیـر باغبانـــی جهـــاد کشـاورزی 
 چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: برداشــت بادام و گردو 
از نیمه شهریورماه در اســتان آغاز شده که پیش بینی می شود 
 نزدیک به24 هزار تن بادام و 6  هزار تن گردو از باغات اســتان 

برداشت شود.
 وی افزود: سطح زیرکشت بادام استان 14 هزار هکتار است که 

از این مجموع 2 هزار هکتار نهال و 12 هزار هکتار بارور است.
 مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
 بادام مامایی بیشــترین نوع بــادام تولیدی اســتان را به خود 

اختصاص داده که به کشورهایی از جمله هند صادر می شود.
 شــیرانی با اشــاره به کشــت گردو در 7 هزار هکتــار گفت: 
از مجموع 7 هزار هکتار 5 هزار هکتار بارور و مابقی نهال است 

که پیش بینی می شود امسال 6 هزار تن گردو برداشت شود.
 وی با بیان اینکه محصوالت باغی استان به کشورهای حاشیه 
 خلیج فــارس و هنــد صــادر می شــود، خاطرنشــان کرد: 
نبود صنایع تکمیلــی و تبدیلی از جمله  کمبودهای اســتان 
در حوزه تولید محصوالت باغی  اســت که جهاد کشــاورزی 
اعتبارات و تسهیالت در اختیار سرمایه گذاران این بخش قرار 

می دهد.
 مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
 به طرح های جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کشت گلخانه ای 
و قارچ تصریح کرد: در برنامه 5 ســاله 5 هزار هکتار به کشت 
گیاهان داوریی و500 هکتار به کشت گل محمدی اختصاص 

پیدا می کند.

مدير باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت۳۰ هزار تن بادام و گردو 
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ابالغ رای
6/393 کالســه پرونده: 279/95 شــماره دادنامه:549-95/5/25 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هوشنگ 
محمدی به نشــانی اصفهان خ کهندژ بعد از دانشــگاه پیام نــور ، خوانده: 
محمدرضا رستمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شانزده 
میلیون ریال وجه یک فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای هوشــنگ محمدی به طرفیت آقای محمدرضا رســتمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال ) شانزده میلیون ریال( وجه چک به شماره 
741367-83/10/10 به عهــده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر

 مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال ) شــانزده میلیون ریال( بابت 
اصل خواســته و 345/000 ریال ) ســیصد و چهل و پنج هزار ریال( بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )83/10/10(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:18397 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 312 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/392 کالســه پرونده: 280/95 شــماره دادنامه:544-95/5/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هوشنگ محمدی 
به نشانی اصفهان خ شهید اشرفی اصفهان- خ دکتر عماد سیادت- کوچه 
16- بن بست شاداب- پ 113، خوانده: سید کمال موسویان نسب به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه پنج فقره چک به مبلغ 200/000/000 
ریال ) دویست میلیون ریال( بانک سپه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای هوشــنگ محمدی به طرفیت آقای سید کمال موسویان نسب 
به خواســته مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال ) دویســت میلیون ریال( 
وجه چک به شــماره هــای 195997-92/3/10 و 522199-91/12/27 و 
195998-92/2/20 و 522195-92/1/27 و 522194-92/1/7 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور 
در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال ) دویســت میلیون ریال( بابت اصل 
خواسته و 3/130/000 ریال ) سه میلیون و یکصد و سی هزار ریال( بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/3/10 و 91/12/27 و 92/2/20 
و 92/1/27 و 92/1/7( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:18396 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/391 کالســه پرونده 304/95 شــماره دادنامه: 537-95/5/25 تاریخ 
رســیدگی: 95/5/19 ، مرجع رســیدگی: شعبه 24 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: هوشــنگ محمدی به نشــانی اصفهان خ کهندژ خ دکتر 
ســیادت کوی 16 بن بســت شــاداب پ 113،  خوانــده: حمید بــا ایمانی 
ورنوســفادرانی  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواســت هوشنگ محمدی به طرفیت حمید 
با ایمانی به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 565710 عهده بانک تجارت شعبه خمینی شهر به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و بــا توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/5/20 و  اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نظر به اینکه اصل سند تجاری در 
ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی 
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/5/20 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 83/12/3  تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت نهصد و نود هــزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شورا می باشد. 
م الف:18395 شــعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )351 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/390 کالســه پرونده 305/95 شــماره دادنامه: 535-95/5/15 تاریخ 
رســیدگی: 95/5/20  مرجع رسیدگی: شــعبه 24 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: هوشنگ محمدی به نشانی خمینی شهر خ کهندژ خ دکتر 
عماد ســیادت کوی 16 بن بست شــاداب پ 113، خواندگان: 1- مصطفی 

سلیم حقیقی 2- اسماعیل عابدی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پــس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت 
آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
 قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست هوشنگ محمدی به 
طرفیت 1- مصطفی سلیم حقیقی 2- اســماعیل عابدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 68/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 90/7/7-809580 
عهده بانک تجارت شعبه مرکزی خمینی شهر به انضمام خسارات دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه با توجه بــه محتویات پرونــده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 95/5/20 و  اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه دادرســی حاضر نشده و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی 
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/5/20 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب 
دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ شصت و هشت 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیســت و دو هزار 
و پانصد ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و دعوی نســبت به 
خوانده ردیف دوم ) ظهرنویس( رد دعوی اظهار نظر می گردد. رای صادره 
 غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل واخواهی در همین شورا 

می باشد.
 م الف:18394 شــعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/389 کالســه پرونده 349/95 شــماره دادنامــه: 576-95/6/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوذر اکبری 
نیســیانی با وکالت های منصور برشــان و خانم وجیهــه جاوید مقدم به 
نشــانی خ شــریعتی غربی نبش کوچه 11 مجتمع تجاری اداری رامتین 3 
ط دوم واحد پنج،  خوانده: علی حکیمیان جزی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست ابوذر 
اکبری با وکالت منصور برشان به طرفیت علی حکیمیان جزی به خواسته 
مطالبه مبلــغ 170/000/000 ریال )یکصد و هفتاد میلیــون ریال( وجه نه 
فقره چک به شــماره هــای 242553-93/8/30 و 242554-94/10/30 و 
242555-94/12/30 و 242556-94/2/30 و 242557-94/4/30 و 
242558-94/6/30 و 242559-94/8/30 و 242560-94/10/30 و 
915324-94/12/3 عهــده بانک ملی به انضمام خســارات دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 95/6/3 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا 

و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایــت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائــه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 95/6/3 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون 
 شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره

 الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و بــه پرداخت مبلــغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 3/195/000 ریال هزینه دادرســی و حق نشر آگهی در 
حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می 

باشد. 
م الف:18382 شــعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )401 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/388 کالســه پرونده: 941100 شــماره دادنامه: 144-95/1/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد جواد 
گل شــیرازی به نشــانی اصفهان خ برازنده کوچه یاور 28 شقایق 5 درب 
دوم سمت راســت طبقه اول، خواندگان: محمد رضایی آدریانی به نشانی 
مجهول المکان- امیر خورشت پز به نشــانی اصفهان خ ابن سینا نرسیده 
به بنی فاطمه روبروی بانک ملی پرده سرای آلونگ، خواسته: مطالبه مبلغ 
31/500/000 ریال بابت سه فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه، گردشــکار: با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست محمد جواد گل شــیرازی به طرفیت محمد رضایی 
آدریانی و امیر خورشت پز به خواسته مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال وجه 
3 فقره چک به شماره های 21483769-94/9/30 و 94/7/30-21483768 
و 21483767-94/5/30 عهده بانک پست بانک ایران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مال حظه اصول 
مســتندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ وقت و انتظار کافی در جلســه 
شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 
310، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 515/000 به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید )تاریخ های فوق الذکر(  لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی 

در این شعبه خواهد بود. 
م الف:18379 شعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) 

326 کلمه، 4 کادر(
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اخباريادداشت

پورشــه پانامرا E-Hybrid ۴ از سیســتم هیبریــدی پالگین 
)Plug-in( اســتفاده می کند که شــامل یک پیشــرانه تویین 
توربوی2/9 لیتری شش سیلندر وی شــکل، یک الکتروموتور، 
 یــک جعبه دنده هشــت ســرعته دوبــل کالچ و یــک باتری

 لیتیوم-یون خنک شــونده با مایع به ظرفیــت 1۴/1 کیلووات 
ساعت اســت. با تمام این موارد این مجموعه هیبریدی توانایی 
تولید ۴۶2 اســب بخار قدرت و ۷۰۰ نیوتن متر گشتاور را دارد 
که این میزان نیرو به هر چهارچــرخ خودرو انتقال پیدا می کند. 
پورشــه پانامرا E-Hybrid ۴ توانایی رســیدن به سرعت صد 
کیلومتر بر ســاعت را در عرض۴/۶ ثانیه دارد و حداکثر سرعت 
آن نیز معادل 2۷۶ کیلومتر بر ســاعت است. این مدل در حالت 
تمام برقی می تواند مســافت ۵۰ کیلومتر را با حداکثر ســرعت 
1۳۸ کیلومتر بر ســاعت بپیماید. شــارژ باتری های این مدل با 
استفاده از شارژر نرمال برق 2۳۰ ولت، حدود ۵/۸ ساعت زمان 
می برد اما در صورت استفاده از سیستم شارژ سریع می توان این 
 E-Hybrid زمان را به۳/۶ ساعت کاهش داد. تشخیص پانامرای
از ســایر مدل های این خودرو در نگاه اول کار مشکلی است و به 
دقت زیادی نیاز دارد. تغییرات ظاهری این مدل بســیار محدود 
 اســت و تنها به تغییر خروجی های اگزوز و اســتفاده از نشــان 
سبز رنگ روی درها اکتفا شده است. در داخل کابین، این مدل 
به صفحه نشــان دهنده های مخصوص سیستم هیبریدی مجهز 
شده است که اطالعات این سیستم ازجمله میزان شارژ باتری ها 
را در اختیار راننده قرار می دهد. پورشه پانامرا E-Hybrid ۴ از 
ماه آوریل در بازار اروپا عرضه خواهد شــد و کمی پس از آن قرار 
است در بازارهای ایاالت متحده و چین نیز عرضه شود. جزئیات 
مصرف سوخت و آالیندگی و همچنین قیمت این خودرو کمی 

پیش از عرضه آن در بازار اعالم خواهد شد.

به تازگی محققان واحد روباتیک دانشــگاه ســیدنی اســترالیا 
توانســته اند روباتی به نام SwagBot بسازند که می تواند نقش 
یک ســگ گله را ایفا کرده و در اولین آزمایــش خود به خوبی 
از پس هدایت گله بر آیــد. این روبات می تواند از پس ســطوح 
ناهموار نیز برآمده و به لطف سنســورها و دوربین هایی که روی 
آن نصب شــده، چوپان گله را از شــرایط مختلف آگاه سازد. در 
نهایت به نظر می رسد که دیگر باید با سگ های گله خداحافظی 
کرد زیرا SwagBot به لطف ســاختاری کــه دارد می تواند در 
محیط های ســخت نیز بهتر از ســگ گله عمل کرده و دام ها را 
هدایت کند. قدم بعدی که محققان پیــش روی خود می بینند 
این است که روبات SwagBot بتواند حیوانات بیمار یا زخمی 
را شناســایی کرده و به چوپان گله گزارش دهــد. این روبات به 
سنسورهای حســگر گرما و حرکتی نیز مجهز خواهد شد که در 
نتیجه بتواند تغییرات رخ داده در دمای بدن حیوانات را متوجه 
شــده و حرکات آنها را ردیابی کند. بعد از مکانیزه شدن صنعت 
کشاورزی و سپردن کارهای مختلف به روبات ها، حال یکی دیگر 

از شیوه های سنتی که گله داری است در آینده تغییر می یابد.

مطابق آنچه که در طــرح مفهومی ای-ترون کواتروی شــرکت 
آئودی مشاهده می شد، داشــبورد مجازی آئودی که متشکل از 
ســه صفحه نمایش دیجیتال برای کنترل تمامی عملیات خودرو 
اســت، جایگزین تمامی کلید ها و دکمه های فیزیکی شده است. 
بزرگ ترین این نمایشــگرها اندازه ای برابــر 1۴/1 اینچ دارد که 
جایگزین پنل ابزارها شده است. این نمایشگرهای منحنی شکل 
توسط دو صفحه لمسی دیگر در کنســول مرکزی به هم متصل 
شده اند که صفحه نمایش باالیی شــامل مسیریابی و سرگرمی ها 
و صفحه نمایــش پایینــی پذیرای دســتورات متنــی و تهویه 
هوای خودرو اســت. از جمله ویژگی های کلیدی این داشــبورد 
مجازی، بهره مندی صفحه نمایش ها از فناوری لمســی اســت. 
عالوه بر این کاربر در هنگام فعال کردن یک دســتور، پاســخی 
از سوی سیستم مبنی بر فعال شدن آن، دریافت خواهد کرد. در 
مصاحبه ای که آندریاس لمپرچت، متخصص الکترونیک شرکت 
آئودی با خبرگزاری اتوکار داشــته، وقتی درباره مدل هایی که با 
این فناوری عرضه خواهند شد، پرســیده شد، گفت: بدون شک 
این فناوری در خودروهای مهم و بزرگ این شــرکت به کار برده 
خواهد شد. طبق گمانه زنی ها، مدل جدید A8 آئودی که در سال 

2۰1۷ به بازار می آید، با این فناوری همراه خواهد بود.

پوشــش های فوق آبگریز قطعا موارد مصرف متعــددی در حوزه 
مصرفی و صنعتی دارند. بــا این همه، اغلب این پوشــش ها دوام 
کافی را ندارند؛ بدان معنــا که خواص ضد آب آنهــا به راحتی از 
بین می رود. حاال دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا نوعی پوشش 
فوق آبگریز را ساخته اند که نســبت به راهکارهای فعلی استحکام 
به مراتب بیشــتری دارد و هزینــه تولید و اســتفاده از آن روی 
محصوالت مختلف نیز پایین تر از موارد مشــابه است. مواد آبگریز 
معموال خواص ضد آب خود را از سطوح ســختی می گیرند که از 
ســتون های کوچک تشکیل می شوند و این ســتون ها نیز الیه ای 
از هوا را بین خود نگه می دارند. بنابر گفته محققان ســازنده این 
ماده، مشکل این است که این سطوح پیچیده به شدت آسیب پذیر 
هســتند و همین مســئله می تواند اثرگذاری آنها را در دراز مدت 
کاهش دهد. برای نمونه ماده ای به نام F-SiO2 به شــدت آبگریز 
اســت، با این همه، در اثر ســایش به ســرعت خاصیت آبگریزی 
خود را از دســت می دهد و در نتیجه آنچنان که باید در ســطوح 
تجاری از آن اســتفاده نمی شود. تیم محققان اســترالیایی اعالم 
کرده اند که ماده ترکیبی آنها از دو پالستیک به نام های پلی متیل 
متاکریالت و پلی اورتان اســت. به لحاظ مکانیکــی هم این ماده 
 بسیار ایستاست و در آزمایش های صورت گرفته نشان داده که در 
دراز مدت از استحکام و مقاومت بیشتری در برابر سایش برخوردار 
خواهد بود. عالوه بر این در آزمایش ها مشخص شد که این ماده در 
برابر اســید، نور فرابنفش و حالل هایی نظیر الکل نیز مقاوم است. 
نکته دیگری که باید در مورد این ماده به آن اشــاره کرد، شفافیت 
آن است و به همین خاطر موارد مصرف متعددی پیدا می کند که 
از لوازم الکترونیک تجاری نظیر اســمارت فــون، چراغ راهنمایی 
و رانندگی و مواد بســته بندی گرفته تا چوب یا حتی کشتی ها را 

شامل خواهد شد.

پورشه، نسل چهارم پانامرا را هیبريدی کرد؛

50 کیلومتر بدون سوخت

روبات ها گله دار می شوند؛

خداحافظ چوپان

آئودی دکمه ها را با صفحه نمايش جايگزين می کند؛

همه چیز در داشبورد
سفارشی است

محققان استرالیايی بدان دست يافتند؛

ضد آب شدن، تنها با اسپری کردن

پیشنهاد  سردبیر:
تنهای برقی

 ســونی از دو اکشــن کم جدیــد خــود بــه نام هــای
FDR-X3000R و HDR-AS300R رونمایــی کــرد. 
تفاوت اصلی این دو مــدل در کیفیت ثبت ویدیو اســت. 
مدل اول می تواند ویدیوهایی بــا کیفیت 4K UHD ثبت 
کند در حالی که کیفیت فیلم های ثبت شــده با مدل دوم 
فول اچ دی است. از جمله امکانات کلیدی این دوربین های 
جدید می توان به تثبیت کننده اپتیکال تصویر اشــاره کرد. 
 Balanced Optical شرکت سونی ایـــن فنـــاوری را
SteadyShot یا به اختصار B.O.SS نامیده اســت. این 
فناوری شــامل دوربین و لنزهایی می شــود که با یکدیگر 

هماهنگ شــده و به صورت همزمان حرکــت می کنند تا 
بتوانید ویدیویی بدون لــرزش ثبت کنید. این دوربین ها از 
سنسور Exmor R CMOS بهره برده و پردازنده تصویری 
آنها نیز BIONZ X اســت. ویدیوی ثبت شــده با کیفیت 

4K و بــا نرخ 1۰۰ مگابیــت بر ثانیه یــا 1080p با نرخ 
۵۰ مگابیت بر ثانیــه خواهد بود. 

مــدل 4K همچنیــن می تواند 
ویدیوهــای صحنه آهســته 
را با کیفیــت فــول اچ دی و 
ســرعت 12۰ فریم بــر ثانیه 
 Full ضبــط کند. بــا مــدل
HD نیز می تــوان ویدیوهای 

صحنه آهسته را با ســرعت 12۰ فریم بر ثانیه و با کیفیت 
اچ دی ثبت کــرد. همچنین در این دو دســتگاه از لنز های 
جدید Zeiss Tessar اســتفاده شده 
که نســبت به دیگر اکشــن کم ها 
اعوجــاج کمتــری دارند. دو 
دوربین مورد بحث ضدآب 
بوده و می تــوان از آنها به 
مــدت ۶۰ دقیقه در زیر آب 
نیز اســتفاده کــرد. از آنجا 
که این دوربین هــا خود مجهز 
به نمایشگر نیســتند، می توانید 
به صورت اختیــاری مچ بنــد کنترل 

از راه دور مخصــوص آنهــا را نیــز خریداری کنیــد تا از 
این طریــق نمــای زنــده ای از دوربین را روی دســتان 
خودداشــته باشــید. عالوه بر این می تــوان از طریق این 
مچ بند، دوربین هــای یاد شــده را کنترل کــرد. زومیت 
نوشــت: دوربیــن Sony FDR-X3000 بــا برچســب 
 ۴۰۰ دالر قیمت گذاری شــده اســت. همچنین دوربین

Sony FDR-X3000R بــه همــراه مچ بنــد کنترلــی 
 آن بــا قیمــت ۵۰۰ دالر بــه فــروش می رســد. مــدل
 The HDR-AS300 نیز برچسب قیمتی ۳۰۰ دالری دارد و

HDR-AS300R بــه همــراه مچ بند کنتــرل از راه دور، 
۴۵۰ دالر است. این محصوالت در اواخر ماه سپتامبر و در 

آمریکای شمالی عرضه خواهند شد.

در خشکی و دريا فیلمبرداری کنید؛

دوربین، صحنه؛ اکشن

دلیل عمده مرجوعی لوازم الکتريکی؛

نقص سیستم »اتصال زمین« در ساختمان های ايرانی
رويدادی برای جذب 

سرمايه

استارتاپبررسی

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای از عدم پیش بینی سیستم 
ارتینگ )اتصال زمین( در اغلب ساختمان های ایران و نقص 
آن خبر داد و گفت: این موضوع باعث مرجوع شدن بسیاری 
از محصوالت الکتریکی می شــود. به گزارش مهر،  سیستم 
»ارت« یا زمین کردن یک نقطه از مدار الکتریکی، به معنی 
اتصال آن به هادی حفاظتی اســت. ارتینگ برای تجهیزاتی 
به کار می رود که با برق کار می کنند یا با برق کار نمی کنند 
اما بدنه فلزی دارند. این سیســتم یکی از اصلی ترین ارکان 
نیروگاه ها، پست های برق و ساختمان هاست که برای حفظ 
سالمت افراد، تجهیزات و دستگاه ها در مقابل خطرات ناشی 
از اتصال کوتاه یا صاعقه طراحی می شــود. شکرا... قلی زاده 
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه به دلیل نبود 

تجهیزات »ارتینگ« در بســیاری از ساختمان های کشور، 
شاهد خســارت گسترده دســتگاه های الکتریکی هستیم، 
گفت: به دلیل عدم پیش بینی این سیستم در ساختمان ها؛ 
شــاهد مرجوع شــدن بســیاری از محصوالت الکتریکی و 
گسترش ابعاد این خســارت ها در کشور هستیم. وی گفت: 
عالوه بر این، اغلب مهندســان فناوری اطالعات با سیستم 
ارتینگ آشــنایی الزم را ندارند و توجهی بــه آن نمی کنند. 
وی توضیح داد: سیســتم ارتینگ، متشــکل از چاه ارت و 
سیم متصل به چاه اســت که هر جریان الکتریکی ناخواسته 
و مزاحمی را به زمین منتقل می کند. اگر بدنه هر دســتگاه 
مصرف کننده برق توسط یک رشته ســیم به زمین متصل 
شود، یک سیســتم ارت ایجاد شده اســت. اضافه ولتاژهای 

تولید شده در بدنه دستگاه های الکتریکی حتما باید خنثی 
شوند. وی تصریح کرد: در حال حاضر در نتیجه عدم توجه به 
سیستم ارتینگ، شــاهد خرابی های جبران ناپذیر و مرجوع 
شــدن بســیاری از محصوالت الکتریکی در بازار و به خطر 
افتادن ســالمت افراد هســتیم.  وی ادامه داد: دستگاه های 
بسیاری ســالم به فروش می رســند اما با ایراد فنی مرجوع 
می شوند و پس از بررسی مشخص می شود، اشکال سیستم 
ارت باعث نقض عملکرد دستگاه شده است. برای مثال بارها 
دیده شــده در ســازمان های بزرگ با اتاق سرورهای دارای 
»رک« زیاد، به دلیل اتصال اشــتباه ســیم ارت، بخشی از 
سرور آسیب شــدیدی دیده اســت. به گفته قلی زاده، ابعاد 
این خسارت ها در سطح کشور گسترده اســت و با توجه به 
هزینه های باالی دســتگاه های الکتریکی به ویژه تجهیزات 
مراکز داده و اتاق های سرور، هر ساله هزینه زیادی به کشور 

وارد می شود.

مرکز فن بازار ملی ایران برای جذب سرمایه در شرکت های 
 نوپــای حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، رویداد

»Startup Demo« را با حضور سرمایه گذاران تخصصی 
برگــزار می کند. به گــزارش مهر به نقل از پــارک فناوری 
پردیس، این رویــداد در ۶ و ۷ مهر با حضور یک موسســه 
و شــرکت خدماتی مخابراتی به عنوان ســرمایه گذاران و 
 ICT استارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان و فناور حوزه
به عنوان ســرمایه پذیران برگزار می شود. اســتارتاپ ها و 
شرکت ها ایده خود را برای ســرمایه  گذاران ارائه خواهند 
کرد تا با بررسی میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، 
میزان فروش و موارد دیگر به بررســی آنها پرداخته و برای 

سرمایه گذاری در آنها اعالم تمایل  نمایند.

معرفینرمافزارسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
تفاوتــی نمی کند برای گســترش دایره لغات انگلیســی چه 
روشی را به کار می گیرید. هر چه باشــد، باید برنامه منظمی 
برای آن داشــته باشــید و تداوم و اســتمرار در یادگیری را 
فراموش نکنید. اپلیکیشن ۵۰۴ لغت، جعبه الیتنر و فرهنگ 
لغت، تالش کرده تا شــما را برای این برنامه ریزی یاری کند. 
با داشــتن این اپلیکیشــن در موبایل می توانیــد ۵۰۴ لغت 
ضروری زبان انگلیســی را فرا بگیرید، به کمک جعبه الیتنر، 
آنها را در ذهنتان حک کنید و نهایتا با آزمون های اپلیکیشــن 
تســلط خود بر آنها را محک بزنید. محتوای آموزشــی ۵۰۴ 
 Word لغت در دو بخش مجزا به شــما ارائه می شــود: بخش
Review برای یادگیری کلمات به صــورت تنهایی و بخش 
Reading برای آنکه مفهومشــان در جمله را فرا بگیرید. در 
بخش Word Review کلمــات در درس های جداگانه ای به 

شما آموزش داده می شــوند؛ کلماتی که می توانید معانی شان 
را بخوانید، با تلفظ صوتی شــان آشــنا شــوید و اگر احساس 
می کنید که در ذهنتان جای نمی گیرند، از همان منو آنها را به 
جعبه الیتنر بفرســتید. وقتی که در هر درس کارتان با بخش 
 Word Review تمام شــد، آن وقــت می توانید وارد بخش 
Reading شــوید که مفهوم همان کلمــات را در جمله یاد 
بگیرید. بزرگ تریــن مزیت Readingهــای ۵۰۴ لغت این 
است که با اشاره روی هر کلمه، به لطف دیکشنری داخلی آن 
می توانید معنی کلمه را همانجــا بینید. اما از جعبه الیتنر این 
نرم افزار بگوییم؛ یادگیری بعضی کلمات ساده است، اما شاید 
مواردی هم باشند که به تکرار بیشتری برای نشستن در ذهن 

احتیاج داشته باشند.
۵۰۴ لغــت برای این دســته از کلمــات، یک جعبــه الیتنر 
کاربردی و چند قسمتی در اختیارتان قرار داده که می توانید 
کلمات را به راحتی در آنها جابه جا کنید. شــما می توانید این 

نرم افزار را از goo.gl/iuv8yr دریافت کنید.

عبارت زیر را بخوانیــد و معنــای آن را از طریق ایمیل زیر 
 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com( صفحه 
برای ما بفرستید تا در همین قسمت نام شما درج شود. لطفا 
فقط برداشت خود را از عبارت زیر به همراه نام خود و شهر 

محل زندگیتان برای ما بفرستید.
»در دنیا 10 جور آدم وجود دارد. آنهايی که باينری 

را می فهمند و آنهايی که باينری را نمی فهمند«.

ضمنا شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را 
در رابطه با این صفحه و مطالب آن به همین آدرس برای ما 

ارسال کنید.

عالقه مندان به زبان انگلیسی؛

ياد بگیريد و خود را محک بزنید
معمای زير را حل کنید؛

چند دسته انسان در دنیا 
وجود دارد؟

رونمايی

 Electra Mecanica Vehicles شــرکت کانادایی
شــاید تازه ترین نامی باشــد کــه قصد ورود بــه بازار 
خودروهای الکتریکــی را دارد و در همین راســتا نیز 
 جدیدتریــن خودروی ســه چــرخ خــود را رونمایی 
کرده اســت.  این ماشــین که Solo نام دارد و شنبه 
گذشته رونمایی شــد تماما الکترونیکی است و فضای 
نشســتن آن تنها به اندازه یک نفر است.  حاال شرکت 
 ســازنده، پروســه پیش فروش ســولو را آغاز کرده و

 اعالم نموده که از ســال آینده نخســتین سری از این 
خودرو را به مشتریان تحویل خواهد داد.

البته الزم است اشاره کنیم که این محصول قرار نیست 
جایگزین خودروهای معمولی شــود و در عوض بیشتر 
برای انجام سفرهای کوتاه مورد اســتفاده قرار خواهد 
گرفت. دیجیاتو نوشت: همان طور که در تصاویر دیده 
می شود، از قسمت جلو ظاهر این وســیله نقلیه بسیار 
شبیه به خودروهای معمولی اســت و طول آن برابر با 
12۰ اینچ یا سه متر عنوان شده است. بدنه ماشین هم 
به خاطر کاربرد مواد کامپوزیتی و قطعات آلومینیومی 
به خدمت گرفته شــده در آن، از ۴۵۰ کیلوگرم فراتر 
نمی رود.  این خودرو همچنین از یک موتور الکتریکی 
بهره می برد که معادل با ۸2 اســب بخــار و 1۸9 ژول 
گشتاور را به تک چرخ عقب آن وارد می کند. خودروی 
الکتریکی سولو می تواند از صفر تا 1۰۰ کیلومتر در هر 
ســاعت را  ظرف حدود ۸ ثانیه پرکند و بیشینه سرعت 
آن نیز برابر با 12۸ کیلومتر بر ساعت عنوان شده است.  
 باید اضافه کرد که یک باتری لیتیومی یونی با ظرفیت

1۶/1 کیلووات- ســاعت قادر اســت انرژی مورد نیاز 
این وســیله برقی را برای طی مســافت 1۶۰ کیلومتر 
 فراهم کند. در پایان باید اشــاره کرد که قیمت نهایی 
تعیین شــده برای این خــودروی الکتریکــی برابر با 
1۵۵۰۰ دالر آمریکاســت و باید دید که آیــا واقعا به 

مرحله تولید انبوه می رسد یا خیر.

کانادايی ها هم خودروی الکتريکی تولید کردند؛

تنهای برقی

یکی از سیستم های قدر در حوزه هوش مصنوعی سیستم 
Deep Mind گوگل است که موفقیت های بسیار زیادی 
را کســب کرده اســت. این سیســتم هوش مصنوعی در 
ماه های اخیر موفق شــد تا قهرمان جهان در رشته Go را 
شکســت داده و نام خود را به عنوان اولین سیستم هوش 
مصنوعی که موفق شــده تا در این بازی پیچیده بر انسان 
چیره شــود، ثبت کند. گوگل البته به این موفقیت اکتفا 
نکرده و سیســتم دیپ مایند را بیش از پیش توسعه داده 
و مرزهای جدیدی را پیش روی سیستم هوش مصنوعی 
خود گشوده است. غول جست وجو اعالم کرده که توانایی 
جدید دیپ مایند در تبدیل متن به صوت یا تولید گفتار به 

صورت مصنوعی است.
به گزارش زومیت، براســاس اطالعات ارائه شــده توسط 

گوگل، فنــاوری تولید گفتــار هوش مصنوعــی گوگل 
WaveNet نام دارد. ویونت موفق شــده تا تفاوت میان 
بهترین سیســتم تبدیل متن به گفتار گوگل را با سیستم 
گویش انســان از نظر طبیعی بودن بیــش از ۵۰ درصد 
کاهش دهد. گوگل تا زمان معرفی WaveNet از سیستم 
 )Concatenative TTS( الحاقی تبدیل متن به صــدا
استفاده می کند. در این سیســتم از تکه های لغات تلفظ 
شده توسط یک انسان استفاده می شود که با کنار هم قرار 
گرفتن، یک جمله را تشــکیل می دهند. همین ســاختار 
باعث می شــود تا جمالتی که توسط سیســتم تبدیل به 
متن گوگل تلفظ می شــود جلوه ای روباتیــک پیدا کرده 
و ســاختاری طبیعی نداشته باشــد. گوگل همچنین از 
 رویکرد پارامتــری )Parametric( نیز اســتفاده کرده،

 به طوری که تمام اطالعات مورد نیاز برای تولید اطالعات 
در پارامترهای یک مدل ذخیره شــده و در نتیجه محتوا 
و مشــخصات لحن صوت تولید شــده امــکان کنترل را 
فراهم می کند. البته فنــاوری پارامتری فقط در زبان های 
غیرهجایی کاربرد خوبی داشــته که از جمله این زبان ها 
می توان به زبان چینی اشاره کرد. البته این فناوری باعث 
شد تا در زبان هایی نظیر انگلیسی نیز گفتار تا حد زیادی 

طبیعی تر از فناوری الحاقی باشد.
WaveNet چگونه کار می کند؟

ویونت یک شــبکه عصبی کانولوشــن )شــبکه عصبی 
پیشــخور( اســت که می تواند موج خام یک صوت را در 
لحظه تولید و ویرایش کند. این بدین معنی است که برای 
یک ثانیه از صوت، ویونت می توانــد 1۶۰۰۰ نمونه موج 
صدا را ویرایش کند، همین ویژگی باعث می شود تا صدای 
مصنوعی تولید شده بسیار طبیعی تر به نظر برسد. ویونت 
می تواند صداهایی نظیر صدای ایجاد شده در زمان تکان 
دادن دهان یا تنفس را نیز تولید کند که نشان از ظرفیت 
ویرایش امواج خام صوت در این شبکه دارد. شبکه عصبی 
ویونت ابتدا با اســتفاده از امواج صدای طبیعی انسان ها 
تمرین داده می شــود. پــس از آنکه این شــبکه عصبی 
آموزش دید، ویونت می تواند با استفاده از داده هایی که در 
اختیار دارد، به صورت مصنوعی تکلم کند. فرآیند بررسی 
نمونه های دریافتی از نظر پردازشــی هزینه بسیار باالیی 
دارد، اما گوگل اعالم کرده که این هزینه باالی پردازشی 

برای تولید صدای طبیعی بسیار ضروری است.
گوگل برای نمایــش اینکه این سیســتم تا چــه اندازه 
می تواند صدای طبیعــی تولید کند، آزمایشــی را انجام 
داده که در آن از کاربران خواســته شده تا به صدای 1۰۰ 
جمله بیان شده توسط ویونت در کنار جمالت بیان شده 
توسط انسان ها امتیاز دهند. کاربران از نظر طبیعی بودن 
تلفظ و لحن، به هر جمله از پنج امتیاز داده اند که نتایج در 
جدولی برای دو زبان انگلیسی و چینی طبقه بندی شد. بر 
اساس نتایج، ویونت موفق شــده تا فاصله بهترین فناوری 
تبدیل متن به صوت را در مقایســه با زبان طبیعی تکلم 
شده توسط انســان ها به میزان ۵۰ درصد بهبود دهد. در 
زبان چینی امتیاز ویونت۴/۰۸ بود که برای زبان انســان 
۴/21 شده است و برای زبان انگلیسی امتیاز ویونت۴/21 
شــد که در مقابل آن زبــان طبیعی با امتیــاز۴/۵۵ قرار 

گرفته است.
گوگل اعــالم کرده کــه روی ویونت کار می کنــد تا این 
سیستم بیش از پیش قوی شده و بتواند طبیعی تر از پیش 
متون را به صوت تبدیل کنــد. همچنین متخصصان غول 
جست وجو در نظر دارند تا هزینه پردازشی این سیستم را 

نیز کاهش دهند.
این شرکت استفاده از سیستم تبدیل متن به صوت را در 
آینده نزدیک به صورت تجــاری در محصوالت خود مورد 

استفاده قرار خواهد داد.

گوگل را بايد از جمله پیشروترين شرکت ها در حوزه هوش مصنوعی خواند. سیستم ديپ مايند اين شرکت 
موفق شــد تا قهرمان بازی Go را در چهار بازی از مجموع پنج بازی شکســت داده و رکورد جديدی را در 
میان سیستم های هوش مصنوعی به ثبت برساند. گوگل يکشــنبه همین هفته از دستاورد جديد سیستم 

ديپ مايند رونمايی کرد که نشان دهنده قابلیت باالی اين سیستم در تبديل متن به صوت است.

انقالبی در محاوره هوش مصنوعی در راه است

عقل عمیق، یاد می گیرد که صحبت کند

شبکه عصبی 
ويونت ابتدا با 

استفاده از امواج 
صدای طبیعی 

انسان ها تمرين 
داده می شود، پس 
از آنکه اين شبکه 

عصبی آموزش 
ديد، ويونت 

می تواند با استفاده 
از داده هايی که 

در اختیار دارد، به 
صورت مصنوعی 

تکلم کند

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1957 | September 13,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMazaheri.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1957 | سه شنبه 23 شهریور 1395 | 11  ذی الحجه 1437

پیشنهاد سردبیر: 
جای خالی تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه احساس می شود

اخباریادداشت

امام  جمعه بادرود در جلسه شــورای فرهنگ عمومی بادرود که در محل 
دفتر امام  جمعه برگزار شــد، اظهار کرد: در نظر داریم در ایام دهه والیت 
و در روز 27 شهریور ماه، طی مراسمی از ائمه جمعه سابق و اسبق بادرود 
و همچنین کارگزاران نماز جمعه این شــهر تجلیل کنیم. حجت االسالم 
علیرضا قاسمی، ضمن درخواست از همه مدیران ادارات برای همکاری در 
برگزاری با شکوه این برنامه، افزود: سخنران این همایش، آیت ا... نمازی، 
نماینده ولی  فقیه و امام  جمعه کاشــان خواهند بود و همچنین میزبان 
ائمه جمعه شــمال اصفهان هســتیم. امام  جمعه بادرود، با گرامیداشت 
دهه والیت و ابراز خرســندی از حضور با برکت مقــام معظم رهبری در 
بادرود و زیارت امامزاده آقا علی عباس، روز 14 شــهریور را در بادرود به 
نام روز والیت و امامت نامگذاری کرد. قاسمی خواستار برگزاری با شکوه 
برنامه های دهه والیت و امامت در بادرود شــد و بیان داشت: امیدواریم 
دستگاه ها و نهادهای مجری، عالوه بر انجام تبلیغات الزم در سطح شهر، 
برنامه های محتوایی باشــکوهی نیز برگزار کننــد. وی ادامه داد: یکی از 
برنامه هایی که انتظار می رود مردم آن را اجرایی کنند و ثواب بســیاری 
هم دارد، اطعام و انداختن سفره در روز عید غدیر است. همان طور که در 
ایام محرم سفره های اطعام اهل  بیت را می گسترانیم، در این روز هم باید 
این سنت حسنه را احیا کنیم. در ادامه، علیرضا عباسی، معاون فرهنگی 
سپاه نطنز نیز ضمن تشــریح برنامه های ســپاه در دهه والیت و امامت، 
اظهار کرد: بازســازی واقعه غدیر با همکاری هیئت های مذهبی بادرود 
در تاریخ 30 شهریور، برگزاری جشن های والیت با محوریت پایگاه های 
بسیج بخش و به  طور شاخص در مساجد خرم و حضرت رسول ا...)ص( و 
برگزاری نشست های بصیرتی ویژه تبیین دغدغه های رهبر معظم انقالب 
با موضوع جهاد کبیر، ازجمله برنامه های شــاخص سپاه در دهه والیت و 

امامت است.

نماینده ولی فقیه در کاشــان، در خطبه های نماز عید سعید قربان، با 
تبریک این روز بزرگ و نیز گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای حادثه 
خونین منا، اظهار داشت: دشمنان اســالم امروز نیز مانند هر دوره ای، 

عید مسلمانان را تبدیل به عزا کرده اند.
آیت ا... عبدالنبی نمازی با یادآوری تقارن عید نوروز با کشــتار طالب 
مدرسه فیضیه در سال 42 گفت: در آن سال امام راحل عید نوروز را عزا 

اعالم کرده و از علما و مردم خواستند این ایام را به سوگواری بنشینند.
امام جمعه کاشان با اشاره به ســالگرد حادثه منا تصریح کرد: در سال 
گذشــته حدود 7 هزار نفر از زائران خانــه خدا و قریب بــه 500 زائر 
هموطن، به دلیل بی کفایتی و سوءمدیریت شــجره خبیث آل سعود، 
به شکل مظلومانه ای به شهادت رســیدند و همچنان غم این مصیبت 
سنگین اســت. آیت ا... نمازی تاکید کرد: خداوند قادر، به زودی انتقام 
مظلومیت ملت ایران، شــیعیان بحرین، عراق و مســلمانان مستضعف 
یمن، سوریه و فلسطین را از شیوخ شیطان پرست خلیج فارس و شجره 

خبیث آل خلیفه، آل سعود و آل نهیان خواهد گرفت.
وی  با بیان اینکه تاریخ مصرف آل ســعود به پایان رسیده است، اذعان 
داشت: سرنوشت آل سعود، به مانند و مشابه سرنوشت صدام، قذافی و 

شاه مخلوع ایران است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سیاســت استکبار،  انگلیس 
و آمریکایی ها، همیشــه و در طول 200 ســال اخیر این بوده است که 
مهره هایی را در راســتای مقاصــد خود در منطقه ســاخته، پرورش و 
به آنها ابهت کاذب مــی دادند تا منافع آنان را حفــظ کنند و زمانی که 
تاریخ مصرف این مهره ها تمام می شــد، آنان را دور می انداختند و این 

سرنوشت، قطعا در انتظار آل سعود خواهد بود.
وی همچنین خطاب به مومنان نمازگزار، توصیه هایی مبنی بر کنترل 
نفس و مقابله با خواسته های شــیطان و هواهای نفســانی، استغفار، 
تقویت رابطه محبــت آمیز و مودت در خانواده ها و پرهیز از سرکشــی 

و مخالفت با فرمان خدا و دوری از گناهان کبیره و صغیره مطرح کرد.

سه هزار متر مربع از اراضی دولتی، در منطقه یحیی آباد این شهرستان و 
با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی رفع تصرف شد.

سرپرست اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل، ارزش ریالی این اراضی را 
حدود سه میلیارد برشــمرد و گفت: این اداره با متصرفان اراضی دولتی 

مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
مجتبی آراسته افزود: متاسفانه تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی به 
یک فرهنگ نادرست تبدیل شده است که در این راستا برای کوتاه کردن 

دست واسطه ها و متصرفان باید اطالع رسانی شود.
وی با تاکید بر ضرورت حفاظت بیش از پیــش از اراضی دولتی به عنوان 
یکی از مصداق های بیت المال افزود: اداره های راه و شهرســازی طبق 

قانون، متولی زمین های دولتی در محدوده و حریم شهرها هستند.
آراســته تصریح کرد: با توجه به اینکه هر گونه تصرف اراضی دولتی جرم 
تلقی می شود، شــهروندان قبل از خرید زمین، ســاخت و ساز و تغییر 

اراضی دولتی، نسبت به انجام استعالم الزم از مراجع قانونی اقدام کنند.
وی تهیه ســند تک برگی از اداره ثبت اســناد و امالک را برای اراضی و 
امالک در اختیار الزامی خواند و در پایان اظهار داشت: از تمامی مسئوالن 
و دستگاه های ذی ربط، بخصوص دادگســتری آران و بیدگل، دادستان 
و نیروی انتظامی تقدیر می کنیم که در شناســایی و رفع تجاوز از اراضی 

دولتی، اداره راه و شهرسازی را یاری کرده اند.

به مناسبت حضور بابرکت مقام معظم رهبری در بادرود؛ 

  14شهریور به نام روز والیت و امامت
در بادرود نامگذاری شد

امام جمعه کاشان:

 تاریخ مصرف آل سعود 
به پایان رسیده است

  رفع تصرف سه هزار متر مربع
از اراضی دولتی آران و بیدگل

کوتاه از شهرستان ها

خبر

فرماندار شهرضا، در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر شهرستان 
شــهرضا عنوان داشــت: دولت تدبیر و امید با داشتن مسئوالنی 

کارآمد و مردم دوست، توانسته خدمات زیادی انجام دهد.
محســن گالبی ادامه داد: تالش شــبانه روزی مدیران ارشــد و 
اجرایی کشــور در بخش های مختلف، منشأ خدمات ماندگاری 

بوده که تمام اقشار اجتماع را بهره مند کرده است.
فرماندار شــهرضا تصریح کرد: دولت در بخش تعاون، با رویکرد 
تقویت بخــش خصوصی و واگــذاری امور به مــردم، طرح های 

زیادی را پیشــنهاد و اجرا کرده اســت. مصطفی اباذری، رییس 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان شــهرضا نیز در این 
 مراسم عنوان کرد: هیچ مورد اختالســی تاکنون در هیچ یک از
 تعاونی های ســطح کشــور اعالم نشــده کــه ایــن موضوع،

نشان دهنده ساختار مناسب تعاونی هاست.
وی گفت: در کنار بحران آب، ما در آینده با بحران کار نیز مواجه 
هستیم که اگر مدیریت نشود، تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد 

شد.

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا، با اشاره به درصد 
باالی بیکاری در شهرستان شــهرضا، عنوان کرد: ساالنه بیش از 
2هزار فرصت شغلی در شهرستان ایجاد می کنیم؛ اما این حجم از 

مشاغل، جوابگوی بیکاری در شهرستان نیست.
اباذری با اشاره به لزوم توجه بیشتر به تعاونی ها اعالم کرد: دولت 
به سمت نقش نظارتی و حمایتی خود در این عرصه حرکت کرده 

است و ما باید در این زمینه تعاونی ها وارد عمل شویم.
وی تاکید کرد: همان گونه که شــهرضا روزی در ســطح کشور، 
به عنوان برترین تعاونی مســکن مهر کشــور شــناخته شــد و 
واحدهای خود را در کمترین زمان و با کیفیت مناســب تحویل 
داد، ما در زمینه جــذب اعتبارات تعاونی ها هم باید فعال شــده 
و به جذب اعتبــارات بپردازیم. رییــس اداره تعــاون کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان شهرضا، با اشــاره به تهدیدهایی که شهرضا 
در حوزه اشــتغال با آن مواجه است، خاطرنشــان کرد: باال بودن 
نرخ بیــکاری، وضعیت اقلیمی و خشکســالی ســال های اخیر، 
باال بودن نرخ مهاجرت و نســبت شهرنشــینی در شهرستان، از 
جمله مهم ترین تهدیدهای ما به حســاب می آیــد. اباذری یکی 
از فرصت های موجود در شهرســتان را وجود زیرســاخت های 
 صنعتی دانســت و عنوان کرد: وجود معادن غنی و سرشار شیل،

دولو میت و ســنگ آهک، استقرار در مسیر شــاهراه های اصلی 
شمال به جنوب و دسترسی به شبکه ریلی و آب وخاک مناسب، 

ازجمله دیگر فرصت های موجود در شهرستان است.
وی جمعیت شهرستان در ســال 1395 را 156هزار و 200 نفر 
اعالم کرد و افزود: این در حالی اســت که میــزان جمعیت فعال 

شهرســتان در ســال جاری 54957  نفر بوده و از این مجموع، 
7700 نفر بیکار هستند.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا، با اشاره 
به افزایش 6/3 درصدی بیکاری شهرســتان از سال 90 تاکنون، 
گفت: در ســال 90 جمعیت بیکار شهرســتان 5138 درمقابل 
49407 نفر جمعیت فعال بوده اســت که معــادل با 4/10 نرخ 
بیکاری می شود؛ اما این نرخ در طول ســال 92 به 12درصد و در 
سال 94 به 2/13درصد رسیده اســت. رییس اداره کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی شهرضا افزود: شهرستان شــهرضا در حال حاضر 
در حال تجربه بیکاری 14درصدی است. اباذری همچنین اظهار 
کرد: شرکت های تعاونی مسکن شهرضا توانسته اند تاکنون 1هزار 

و 749 واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان تحویل دهند.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا خبر داد:

رشد 14 درصدی بیکاری در شهرضا

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نطنز اظهار کرد: یکی از 
مقوله هایی که به خوبی می تواند مفاهیم روز را بــه جامعه القا نماید، نمایش 
و تئاتر اســت که طی این چند ســال، به خوبی توانســته جایگاه خود را در 

شهرستان نطنز پیدا کند.
علی مشربی افزود: شهرستان نطنز با داشتن انجمن نمایشی قوی که طی دو 
سال پیاپی و با همکاری شهرداری نطنز، دو جشــنواره موفق تئاتر استانی را 
برگزار کرده، به خوبی توانسته در جذب تماشــاگر و آشتی آنها با تئاتر کمک 

کند.
وی از اجرای نمایش »دار و گیر پهلوان« در مجتمع فرهنگی و هنری بادرود 
در روزهای آینده خبــر داد و بیان کرد: نمایش دارو گیــر پهلوان که متن آن 
توسط استان حســن باستانی نوشته شده و حســین حاجی اریسمانی آن را 
کارگردانی کرده، از 23 تا 26 شهریور به مدت 4 شب از ساعت 21 در مجتمع 
فرهنگی و هنری بادرود به روی صحنه می رود. مشربی خاطرنشان کرد: این 
نمایش حدیث نفس انسان های بیداری است که در پیچ وخم روزگار، کارشان 

به نامردمی می کشد و سیر زندگی شان نیز عوض می شود.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: در ســال جاری، بیش از 170 تن گردوی 
خشک از باغات نطنز برداشت می شود.

عبدالرضا مهدی بادی اظهار کرد: برداشت گردو از ابتدای شهریور آغاز شده و 
تا اواخر شهریور نیز ادامه دارد. وی گفت: عمده محصول گردو در شهرستان، 
در بخش مرکزی با آب و هوای معتدل و کوهســتانی )شــامل دهستان های 

برزرود، کرکس، شهر طرقرود و شهر نطنز( تولید می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی نطنز اظهار داشــت: پیش بینی می شــود امسال از 
388هکتار باغات بارور، بیش از 170 تن گردوی خشــک )که بیشــتر از نوع 

پوست کاغذی و بومی و سوزنی هستند( برداشت شود.
وی گفت: به ازای هــر هکتار، حدود 500 کیلوگرم محصول گردو برداشــت 

می شود.
بادی گفت: حدود 40 هکتار از اراضی نیز به کشت نهال گردو اختصاص دارد 

که در سال های آینده به مرحله باردهی خواهند رسید.
شایان ذکر است ازمغز گردو، در فرآوری با برگ هلو، محصولی به نام جوزقند 

تولید می شود که از سوغات مخصوص شهرستان نطنز به شمار می رود.

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری سال گذشــته در نجف آباد بالغ بر یکهزار 
و200 نفر بود که امسال به یکهزار و 540 نفر رسید.

اصغر زمانیان افزود: در شهرســتان نجف آباد 54 هزار و 644 نفر بیمه شده 
اصلی وجود دارد و این رقم با افراد تحت تکفل آنان به 141هزار نفر می رسد. 

وی با بیــان اینکه 60 درصــد مردم این شهرســتان تحت پوشــش تامین 
اجتماعی هســتند، گفت: بیش از هشــت هزار بازنشســته، 598 نفر ازکار 
 افتاده و سه هزارو 408 بازمانده در این شهرستان از مزایای تامین اجتماعی

بهره مند می شوند.
زمانیان، شــمار بیمه شــدگان مشــاغل آزاد و بافندگان قالــی و رانندگان 
تحت پوشــش این ســازمان را بیش از 9 هزار نفر اعالم کرد و افزود: ماهیانه 
برای 80نفر تحت پوشــش تامین اجتماعی با شــرایط بانشســتگی، حکم 

بازنشستگی صادر می شود.
 وی همچنین  اعالم کرد: در شهرســتان نجف آباد، بیمه شــدگان اختیاری

پنج هــزار و 174نفر، کارگران ســاختمانی دو هزار و 639نفــر، زنبورداران 
51نفر و کارفرمایان صنفی 178نفر هستند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی اردستان اظهار کرد: امروز امنیت و سعادت ملت 
ایران، عزت و ســربلندی ملت ایران، در پیروی از امر ولی فقیه زمانشان، مقام 

معظم رهبری است.
حجت االســالم ســید جواد حیدری افزود: دشمنان اســالم، به سرکردگی 
 یزیدیان زمان آل سعود حرامزاده و خبیث، امروز در حال پیاده کردن دیکته ها

و انشــاهای نوشــته شــده نظام ســلطه، در نظام بین الملل خصوصا منطقه 
خاورمیانه هستند.

حیدری با بیان اینکه راه ملت ایران، راه پیروی از خون شــهیدان است و شما 
ملت ایران در این شرایط حساس و خطیر قرار گرفته اید، تصریح کرد: بدانید در 
اوج توطئه های تکفیری و در رأس آن، وهابیون خبیث، ملت ایران امنیت خود 

را مرهون خون این شهدا و زعامت مقام معظم رهبری است.
این مسئول، با بیان اینکه اگر بخواهیم به سرمنزل مقصود و پیروزی نهایی نائل 
آییم، تصریح کرد: راه آن، گوش به فرمان مقام معظم رهبری بودن، شناخت و 

بصیرت و آگاهی به زمان، دشمن شناسی و اقدام به موقع است.
وی گفت: آل سعود بداند که خون بهای سنگینی را  خواهد پرداخت.

»دار و گیر پهلوان« 
 در بادرود به روی 

صحنه می رود

بیش از 170 تن گردوی 
خشک، از باغات نطنز 

برداشت می شود

 افزایش 30درصدی 
 مقرری بگیران 

بیمه بیکاری در نجف آباد

آل سعود، خون بهای 
سنگینی را  خواهد 

پرداخت

مدیر کل مدیریت بحران استانداری در جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرســتان فریدن، بابیان اینکه ســوانح طبیعي  
یکي از معضالت جهاني و جامعه بشري است، اظهار کرد: در اکثر 
کشورها، سازماني با پشــتوانه قانوني و امکانات وسیع، عهده  دار 
مسئولیت پیشگیري و مقابله با ســوانح و بالیا و مدیریت آن است 
که تا قبل از پیروزي انقالب اســالمي در کشور، ساختار خاصي از 
مدیریت سوانح در بخش هاي پیش بیني و پیش آگاهي، پیشگیري 

و کاهش اثرات سوانح، آمادگي، مقابله و بازسازي وجود نداشت. 
منصور شیشه فروش افزود: سازمان مدیریت بحران کشور، وظیفه 
ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاســت گــذاري، برنامه ریزي، 
 ایجاد هماهنگي و انســجام در زمینه هاي اجرایي و پژوهشــي،

اطالع رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران 
را عهده دار است.

شیشــه فروش، بــه تبیین مراحــل چهارگانه مدیریــت بحران 
پرداخت و اظهار کرد: مدیریت بحران شامل شناسایی مخاطرات، 
پیشگیری، کنترل حوادث محتمل و بازســازی شرایط پرداخت 

است.
برنامه ریزی و پایش مستمر توسط فرمانداری ها

مدیر کل مدیریت بحران اســتان، در ادامه با بیــان اینکه وظیفه 
فرمانداری ها و اســتانداری ها، برنامه ریزی، سیاســت گذاری و 
پایش مستمر اســت، افزود: مســئولیت اجرایی مصوبات شورای 
هماهنگی مدیریت بحران، برعهده ادارات و دستگاه های اجرایی 

است.
وی هدف از تشکیل جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران را 

بررســی مشــکالت و ارائه راهکار خواند و با تاکید بر لزوم وجود 
همدلی و هماهنگی بین اعضای ســتاد بحران، سیاســت گذاری 

برای اجرای مصوبات را ضروری دانست.
شیشــه فروش در ادامه بااشــاره به تخصصی بودن کارگروه های 
14گانه مدیریت بحران افزود: همکاری در طرح جامع خطرپذیری 
شهرستان، احصاء مخاطرات طبیعی و ارائه راهکارهای برون رفت 

از مخاطرات، از وظایف این کارگروه هاست.
وی تصریح کرد: باید به گونه ای مدیریــت کنیم که هنگام وقوع 
بحران سر درگم نشده و راه حل آن را بدانیم و در این راستا، اعضای 
 ســتاد باید از آیین نامه ها آگاه باشــند و وظایف خــود را بدانند.

شیشــه فروش با تقدیر از تالش ها و اقدامات فرماندار شهرستان 
فریدن در این حوزه، بــر هماهنگی عوامل و کنترل آن توســط 

اعضای شورای بحران در زمان حوادث تاکید نمود.
تسریع در انجام مقدمات کلنگ زنی طرح تامین آب 

شرب ازمنابع پایدار
اسفندیار تاجمیری، فرماندار فریدن نیز در این جلسه با  تفکیک 
خطــرات و تهدیداتی که در شــش ماهه اول ســال جــاری در 
شهرســتان، منجر به بروز خســارت شده اســت، عنوان داشت: 
خشکسالی و اثرات آن، کاهش منابع آب های زیر زمینی، حوادث 
جاده ای، خسارت های بارندگی و بیماری های مشترک بین انسان 

و دام، ازجمله این مخاطرات بوده است.
وی با اشاره به مرکزیت شهرســتان فریدن، خواستار توجه ویژه 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی اســتان به شهرستان های غرب 

استان به ویژه فریدن شد.

رییس شــورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان فریدن، در 
ادامه به ارائه موفقیت های به دســت آمده در حوزه های مختلف 
مدیریت بحران در طول ســال گذشــته پرداخت و گفت: نصب 
600 دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی چاه های کشاورزی به 
 منظور تعادل بخشی به آب های زیر زمینی و حفظ آب خوان ها،

مساعدت به کشــاورزان خسارت دیده با اســتمهال وام ها و اخذ 
اعتبارات ویژه به منظور بازســازی مناطق خسارت دیده در شهر 

دامنه، ازجمله این اقدامات بوده است.
تاجمیری افزود: یکی از اولویت های مدیریت شهرســتان، تامین 
آب شرب سالم و بهداشــتی برای شهروندان و تســریع در انجام 
پروژه تامین آب است که پیگیری جدی تامین آن از منابع پایدار 

نیز در دستور کار قرار دارد.
 وی، با اشاره به برگزاری جلسه اخیر استانی در همین رابطه، اظهار 
کرد: در این جلسه، بر لزوم تسریع در انجام پیگیری های اداری و 
تمهید مقدمات کلنگ زنی طرح در ســال جاری بر اساس وعده 

استاندار تاکید شد.
تغییر الگوی کشــت؛ عامل حضور مستمر عشایر

در منطقه
 تاجمیری در بخش دیگــری از اظهارات خود، به شــیوع برخی 
بیماری ها در بین کارگران فصلی مستقر در شهر دامنه اشاره نمود 
و گفت: کارگران فصلی، معلول نیاز جامعه کارفرمایان و کشاورزان 
هستند. وی بااشاره به تعداد زیاد این کارگران در شهر دامنه افزود: 
در سال گذشــته نیز به منظور پاســخ گویی به این نیاز، مدیریت 
شهرستان پیگیری های الزم را جهت استفاده از کارگران افغانی 

انجام داد. 
فرماندار فریدن، بااشاره به مشــکالت به وجود آمده بعد از حضور 
و اسکان عشــایر در منطقه، تصریح کرد: تشکیل تیم مشترک و 
جمع آوری اطالعات در زمینه های مختلف، شناسایی معتمدین 
عشایری و کارفرمایان عمده، تشکیل جلســه با معتمدین و رفع 
 برخــی نیازهای جامعه عشــایری توســط ادارات شهرســتان،

مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه است.
وی اصلی ترین دلیل حضور مســتمر این جمعیت در شهرستان 
را تغییر الگوی کشــت دانســت و افزود: اجــرای اقدامات کوتاه 
 مدت از جمله تامین آب شرب سالم وبهداشــتی، انجام اقدامات

پیش دستانه برای ســال آینده از جمله اســکان بر سر چاه های 
 کشاورزی والزام ارائه خدمات ازطرف کارفرمایان، از ضرورت های

تصمیم گیری برای کارگران فصلی اســت که بایــد با همکاری 
دستگاه های عضو، تحقق یابد. 

الزم به ذکر است دراین جلســه که درسالن اجتماعات فرمانداری 
این شهرســتان برگزارشــد، معاون اداره کل امور عشایر استان و 
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان نیز حضورداشتند.

باید به گونه ای 
مدیریت کنیم 

که هنگام وقوع 
بحران، سردرگم 

نشده و راه حل 
آن را بدانیم و در 

این راستا، اعضای 
 ستاد باید از

آیین نامه ها آگاه 
باشند

مدیر کل مدیریت بحران استانداری تاکید کرد:

کارگران فصلی، معلول نیاز جامعه کارفرمایان و کشاورزان هستند

فرماندار نطنز در جلســه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس 
که در محل فرمانداری برگزار شــد، اظهار کــرد: امروز در 
جامعه جای خالی تبیین فرهنگ ایثار و شهادت احساس 
می شــود که برای عموم مردم و بخصوص قشر جوان، در 
برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید با جدیت 

لحاظ شود.
یوسف حسنی افزود: دســتگاه های فرهنگی مسئول، باید 
به خوبی از ایام هفتــه دفاع مقدس اســتفاده کرده و این 
مفاهیم بلند و ارزشــی ایثار و شــهادت را به نسل جوان و 

نوجوان منتقل نمایند.
وی تصریح کــرد: به فرمــوده رهبر معظــم انقالب »اگر 
بخواهیم انقالب و کشور بیمه باشد، باید این شور و شوق، 
این حرکت عمومی و بســیج ملت را روز بــه روز تقویت 

کنیم.«
فرماندار نطنز تاکید کرد: هفته دفاع مقدس، ســند عزت 
و اقتدار جاودان ایران اسالمی اســت که رزمندگان غیور 
و سلحشــور، ســرافرازانه در مقابل دنیای کفر و استکبار، 
مقاوم تر از کوه ایســتادگی نموده و بر بلندای قله افتخار، 

بیرق آزادگی را به اهتزاز درآوردند.
وی تاکید کرد: در ایــام هفته دفاع مقدس، بــا برگزاری 
 یادواره های شــهدا و همچنیــن تجلیــل از رزمندگان و

ایثار گران، باید دین خود را به آنهــا ادا کرده و برنامه ریزی 
الزم درخصوص قدردانی از آنها صورت گیرد.

حسنی از همه مسئوالن ادارات خواســت تا با استفاده از 
همه ظرفیت های خود، در باشــکوه و موثــر برگزار کردن 
برنامه های هفته دفاع مقدس، از هیچ کوششــی فروگذار 

نکنند.
وی خاطرنشان کرد: ما هرچه داریم، به برکت خون شهدای 
عزیز اســت و درس این شــهدا در قالب فرهنــگ ایثار و 
شهادت، باید به عنوان میراثی گران سنگ برای نسل بعدی 
تبیین شود تا ضمن تاثیر در اخالق فردی و اجتماعی آنها، 

فرهنگ استکبارستیزی نیز در جامعه رواج یابد.
سرهنگ دوم پاســدار محمود فروزاد، جانشین فرماندهی 
سپاه ناحیه نطنز نیز اظهار کرد: فرماندهی ناحیه مقاومت 
شهرستان، به عنوان متولی اصلی برنامه های دفاع مقدس، 
با همکاری سایر نهادها برنامه های متنوع و جذابی را برای 
هفته دفاع مقدس تدارک دیــده و درمجموع 100 برنامه 
تدارک دیده شــده که طی روزهای آینده به صورت رسمی 

اعالم می شود.

فرماندار نطنز:

جای خالی تبیین فرهنگ
 ایثار و شهادت در جامعه 

احساس می شود

با مسئوالن
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

آيا هورمون درمانی باعث سرطان می شود؟

 به گفته محققان انجام ورزش هایی نظیر ژیمناستیک، بسکتبال و فوتبال 
در ســنین نوجوانی و اوایل جوانی، موجب اســتحکام مقاومت استخوانی 
دختران می شود. محققان دانشگاه لوند ســوئد دریافتند دختران نوجوانی 
که در ورزش های ضربه ای مالیم تا شــدید نظیر ژیمناستیک، بسکتبال 
یا فوتبال شــرکت می کنند، دارای تراکم استخوانی، ســاختار و مقاومت 
استخوانی بهتری هســتند. در این مطالعه، محققان بررسی کردند که آیا 
کالس های ورزش، تاثیری بر پارامترهای اســتخوانی در کودکان در حال 
رشد دارد یا نه؛ همچنین تاثیر ورزش در مدرسه را بر توزیع توده استخوانی 

درشت نی اندازه گیری کردند.
در مجموع، ۱۷۰ کودک )۷۲ دختر و ۹۸ پســر( هر هفتــه تحت آموزش 
ورزش به مدت ۲۰۰ دقیقه قرار گرفتنــد و گروه های دیگر )۴۴ دختر و ۴۷ 
پسر( فقط ۶۰ دقیقه استاندارد ورزش در مدرسه را انجام می دادند. محققان 
دریافتند فعالیت فیزیکی نسبتا شدید مدرســه، در مدت آغاز دوره بلوغ، با 
مقاومت بیشتر استخوان غشایی درشت نی مرتبط بود و در برخی از نواحی، 
توزیع توده استخوانی در دختران بیشــتر بود. دختران ۲/5درصد ضخامت 
غشایی بیشــتر و ۶/۹درصد شــاخص فشار-کشــش قطبی در ۶۶درصد 
درشت نی بیشتر بود که با تراکم استخوانی بســیار بیشتری در مقایسه با 
گروه کنترل همراه بود. این تحقیق نشان می دهد که احتمال نقش مثبت 
فعالیت فیزیکی بر تطبیق و سازگاری اسکلتی، به مراتب بیشتر از نقش آن 
در انتخاب براســاس اندازه بدن اســت. به گفته محققان، توده استخوانی و 
مقاومت مطلوب و بهینه در دوران جوانی، تاثیر مثبتی بر سالمت استخوان و 

پیشگیری از شکستگی در بزرگسالی دارد.

کارشناسان تاکید می کنند؛

تاثیر باالی ورزش، بر مقاومت 
استخوانی دختران

فرشــاد اکبرنژاد، مدیر بخش علمی یک شــرکت دانش بنیان 
 داروســازی گفت: در این شــرکت، موفق به ســاخت و تولید

نیمه صنعتی اســپری های ضد آفت دهانی با مواد اولیه گیاهی 
شدیم. وی افزود: این اســپری، از موم ســبز زنبور عسل، گیاه 
شیرین بیان، اوکالیپتوس، عصاره درخت بید و ترکیبات گیاهی 

دیگر ساخته شده است.
به گفته اکبرنژاد، این اســپری عالوه بر رفــع آفت های دهانی، 
باکتری های دهــان را نیز از بین می بــرد؛ همچنین قارچ های 
دهانی که منجر به برفک می شوند، به واســطه استفاده از این 

اسپری از بین می روند.
به گفته وی، با استفاده از این اســپری، تب خال ظرف ۳ دقیقه 

از بین خواهد رفت.
اکبرنژاد عنوان کرد: از این اسپری می توان به عنوان موثرترین 

اسپری از بین بردن آفت های دهانی یاد کرد.

به طور کلی، ثابت شده است که مصرف دو لیوان آب مانند 
ژاپنی ها می تواند فواید زیادی برای ســالمتی بدن داشته 
باشد. مردم ژاپن عادت دارند صبح ها بالفاصله بعد از بیدار 

شدن دو لیوان آب بنوشند.
 آنهــا معتقدند کــه این کار کمــک می کند بســیاری از

بیمــاری ها از قبیل انواع ســرطان، به طــور کامل درمان 
شوند. بســیاری اعتقاد دارند که این موضوع، دلیل اصلی 

طول عمر باالی ژاپنی هاست.
حتی اگر روز قبل به میزان کافی آب مصرف کرده باشــید، 
پس از بیدار شدن از یک خواب طوالنی، باز هم بدن به طور 

طبیعی دچار کمبود آب می شود.
بنابراین، مصرف آب بالفاصله پس از بیدار شدن، می تواند 
این مشکل را حل کرده و به شما احساس تازگی و سرحالی 

دهد و همچنین باعث شود تمام روز پر انرژی باشید.

زنجبیــل، گیاهی هندی و چینی اســت و مردم این کشــورها 
بیش از ۴هزار سال اســت که از این گیاه در پخت و پز استفاده 

می کنند.
متخصصان طب هنــدی، زنجبیــل را داروی جهانی می نامند. 
قسمت مورد اســتفاده زنجبیل، ساقه متورم شده زیرزمینی آن 

است که ریزوم نام دارد.
علت معجزه گر بودن این گیاه، اجزای تشــکیل دهنده آن است 
که شامل نشاســته، رزین و اسانس هاست که بوی خاصی به آن 
می بخشــد و به نظر می رسد بیشــتر ارزش درمانی زنجبیل به 
علت ترکیبات ادویه ای آن، یعنی جینجرول هاست که طعم تند 

و سوزاننده ای به این گیاه دارویی می بخشد.
زنجبیل تازه، شــربت زنجبیل و چای زنجبیــل، در بدن تولید 
گرما می کند و به این طریق، مواد سمی را به صورت عرق از بدن 
خارج می کند. این گیاه، بهترین دارو برای درمان سرماخوردگی 
و گلودرد اســت. هنگامی که حس کردید دچار سرماخوردگی 
شــده اید، چند بار در روز چای زنجبیل بنوشــید و اگر گلودرد 

دارید، می توانید با این چای قرقره کنید.
چای زنجبیل هر چه بیشــتر دم بکشد، طعمش تندتر می شود؛ 
حتی می توان آن را بعد از ســرد شــدن، در یخچال گذاشت و 
مانند یک نوشابه سرد نوشــید؛ ولی به این نکته توجه کنید که 
اگر دچار سنگ صفرا هستید، از مصرف زنجبیل بپرهیزید؛ زیرا 
مصرف بیش از حــد آن نیز می تواند ســبب گرمازدگی جزئی 

شود.
زنجبیل که از قدیم االیام مورد مصرف مردم ایران، هند و چین 
بوده است، امروزه در تمام دنیا به عنوان گیاهی دوست داشتنی 

استفاده می شود.
زنجبیل تازه، شــربت و چای زنجبیل، در بدن تولید گرما کرده 
 و بدین وســیله مواد ســمی و زائد بدن را به صورت عرق خارج

می سازد. این گیاه برای خانم هایی که عادت ماهیانه آنها عقب 
می افتد نیز تجویز شده است.

به نظرمی رسد اســتفاده ازچای زنجبیل هضم را آسان کرده و 
اثرات سودمندی در رفع تهوع خواهد داشت؛ همچنین به عنوان 
درمانی سنتی برای ســرماخوردگی، گلودرد و آنفولوآنزا به کار 

می رود.

شــنبلیله یک گیاه دارویی اســت که فواید بســیاری برای 
سالمت و بهزیستی انسان ارائه می کند. این گیاه هزاران سال 

است که نقشی کلیدی در پزشکی جایگزین ایفا می کند.
امروزه شــنبلیله اغلب به عنوان یک مکمل مصرف می شود. 
مصرف شنبلیله می تواند بر سطوح تستوسترون، قند خون، 

تولید شیر در مادران شیرده و ... تاثیر مثبت داشته باشد. 
دانه ها و پودر شــنبلیله در بسیاری از دســتور العمل های 
آشــپزی هندی و آســیایی به واسطه مشــخصات خوراکی 
 و طعم اندکی شــیرین و آجیلــی خود مورد اســتفاده قرار

می گیرند.
شنبلیله گیاهی بسیار متنوع و جالب توجه است که مصارف 

و مزایای بالقوه سالمت بسیاری را ارائه می کند.
دانه های شــنبلیله دارای خصوصیت خوراکی سالم و حاوی 

مقدار خوبی از فیبر و مواد معدنی مانند آهن و منگنز است.
شنبلیله و شیر مادر:شــیر مادر از مواد غذایی مطلوب برای 
نوزادان اســت. این ماده خوراکی بهترین منبع تغذیه برای 
رشد نوزاد اســت. با این وجود، برخی عوامل ممکن است به 
تولید ناکافی شیر در مادران شیرده منجر شوند. در شرایطی 
که برای درمان این شــرایط تجویز دارو رایج است، اما برخی 
پژوهش ها نشان داده اند شنبلیله می تواند جایگزینی امن و 

طبیعی برای داروهای شیمیایی باشد.
مطالعات صــورت گرفته بــه تاثیر مثبت مصرف شــنبلیله 

 در افزایش تولید شــیر مادر و افزایــش وزن در نوزادان تازه
متولد شده اشاره دارند.

تاثیر بر ســطوح هورمــون تستوســترون در مردان:یکی از 
شایع ترین دالیل مصرف مکمل های شنبلیله توسط مردان 
برای افزایش ترشــح هورمون تستوســترون اســت. برخی 
مطالعات نشان داده اند شنبلیله آثار مفیدی از جمله افزایش 

سطوح هورمون تستوسترون و افزایش میل جنسی دارد.
کمک به کنترل دیابت و سطوح قند خون:مطالعات مختلف 
به بررســی مصرف شــنبلیله و چگونگی اثرگــذاری آن بر 
بیماری های متابولیکی مانند دیابت پرداخته اند. بنابر نتایج 
به دست آمده، مصرف شنبلیله می تواند برای بیماران مبتال 

به دیابت نوع ۱ و نوع ۲ مفید باشد .

آشنايی با خواص کم نظیر شنبلیله )1( زنجبیل 

مانند ژاپنی ها، آب بنوشید

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

خطر 
 »دوپويترن« 
 در کمین 
زنان خانه دار!

انجام کارهای سنگین، استرس و فشــار بیش از حد به دست ها، 
باعث بروز اختالل دوپویترن می شود.

علی اصغر معصومی، جــراح و متخصص ارتوپــد گفت: بیماری 
دوپویترن یا خم شدن انگشتان دست، علل نامشخصی دارد؛ اما 
زمینه ژنتیکــی، دیابت و اختالالت کالژن مــی تواند در بروز آن 

بسیار موثر باشد.
وی در ادامه افــزود: در عارضه دوپویترن، قســمتی از بافت کف 
دست بیمار ضخیم و برجســته می شود و حالت چسبندگی پیدا 

می کند که این فرآیند، باعث خم شدن انگشتان دست به سمت 
داخل می شود.

 معصومی بــا تاکید بــر اینکه این بیمــاری با افزایــش فعالیت 
دســت رابطه مســتقیم دارد، تصریح کرد: این بیماری به دلیل 
فعالیت های بیشتر دســت در خانم های خانه دار شایع تر است؛ 
همچنین انجام کارهای سخت و ســنگین، استرس و مشکالت 

عصبی، احتمال ابتال به آن را افزایش می دهد.
این جراح و متخصص ارتوپد، با بیان اینکــه این بیماری معموال 

در افراد باالی ۴5 سال بیشتر مشــاهده می شود، اظهار کرد: در 
حالت پیشرفته این بیماری، انجام حرکات ورزشی باعث تشدید 
این عارضه می شــود و تنها راه درمان آن جراحی است و پس از 

آن، فیزیوتراپی به روند بهبود آن کمک شایانی می کند.
وی درخصــوص تاخیــر در درمــان اختــالل دوپویتــرن ابراز 
 کرد: در ایــن بیماران به دلیــل افزایش تعریــق و تجمع قارچ و

میکروب ها در کف دســت بخصوص در فصل گرما، عفونت ها و 
عوارض پوستی ایجاد می شود.

اسپری ضد آفت دهانی تولید شد

برای پیشگیری از امکان ابتال به سرطان ســینه باید تعداد دفعات هورمون 
 درمانی کم شــود. مریم افتخار، متخصص زنــان، زایمــان و نازایی، طی

گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشــت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: با توجه به افزایش ســرطان ســینه و تخمدان در 
چند سال اخیر و همچنین شیوع ناباروری، باید به شیوه های جدید درمان 
ناباروری و رابطه آن با ســرطان توجه ویژه ای داشــت. وی با اشاره به این 
موضوع که مضر بودن هورمون درمانی هنوز اثبات نشده است، افزود: باتوجه 
به اینکه شیوه های درمانی جدید ناباروری از جمله هورمون درمانی، حدود 
۳۰سال در ایران و ۴۰سال است که در کشور های دیگر مورد استفاده قرار 
می گیرد و همچنین توجه به این نکته که ســن ابتال به ســرطان سینه و 
تخمدان  باالی 5۰سال است، پزشــکان درخصوص اعمال این شیوه های 
درمانی نگران هستند. افتخار، ضمن بیان این موضوع که هر شیوه درمانی 
دارای مزایا و معایبی است، ادامه داد: باتوجه به مشکل بیماران در ناباروری، 
از شیوه های مختلفی برای درمان آنها استفاده می شود و در بهبود ناباروری 
افراد، تنها از شــیوه های جدید و هورمون درمانی اســتفاده نمی شود. وی 
 اظهار داشــت: هورمــون درمانی به دو طریــق انجام می گیــرد: تحریک
 تخمک ها از طریق مصرف دارو برای کسانی که مشکل عدم تخمک گذاری

دارند و افزایش تعداد تخمک ها با شــیوه تزریقی برای کســانی که تعداد 
تخمک های آنها کم اســت. افتخار اشــاره کرد: تاکنون تاثیر شــیوه های 
درمانی جدید ناباروری بر بروز ابتال به سرطان سینه و تخمدان اثبات نشده 
 است؛ اما پزشکان باید در انجام این شیوه های درمانی احتیاط کنند؛ چرا که

هورمون درمانی، بخصوص در افرادی که حامل ژن ابتال به سرطان هستند، 
امکان بروز این بیماری را افزایش می دهد.

این متخصص زنان در پایان  تاکید کرد: برای احتیاط از امکان بروز سرطان 
ســینه و تخمدان در افرادی که تحت هورمون درمانی قرار گرفته اند، باید 
تعداد دفعات این شــیوه درمانی و تحریک تخمک ها کم شــود؛ همچنین 
مصرف برخی از داروها از جمله کلوموفین که برای تحریک تخمک گذاری 

از آن استفاده می شود، نباید بیش از ۶دوره باشد.

نتایج اولیه یک تحقیق نشان می دهد ســلول های ایمنی مهندسی شده 
ژنتیکی در کنار شــیمی درمانی، قادر به ریشــه کن کردن ســرطان غدد 
لنفاوی غیر هادکین هســتند. در این شــیوه درمان آزمایشی، سلول های 
ســفید خون موســوم به ســلول های T، از جریان خون بیمار برداشته و 
سپس در آزمایشــگاه به لحاظ ژنتیکی اصالح شــدند. پس از آن توانستند 
 ،B سرطانی را تشخیص داده و به آنها حمله کنند. سلول های B سلول های 
نوع دیگــری از ســلول های ســفید خون هســتند کــه در اکثــر انواع 
ســرطان های غدد لنفاوی غیــر هادکین وجــود دارند. یک ســوم از ۳۲ 
بیمار درمان شــده با ســلول های T اصالح شــده، بهبود کامــل بیماری 
ســرطان غدد لنفــاوی غیرهادکین را تجربــه کردند. به گفتــه محققان 
مرکز تحقیق ســرطان فرد هاچینســون واشــنگتن آمریکا، حتی آنهایی 
که از قبل تحت شــیمی درمانــی قرار گرفتــه بودند، وضعیــت بهتری 
داشتند.ســرطان غــدد لنفــاوی غیــر هادکیــن، در سیســتم ایمنی و 
ســلول های ســفید خون موســوم به لمفوســیت ها روی می دهد. طی 
 ایــن آزمایش، محققــان دریافتنــد گروهــی از بیمارانی کــه دو داروی

 T شــیمی درمانی دریافت کرده بودند، به خوبی به ایمن درمانی ســلول
واکنش نشان دادند و در نیمی از آنها بهبودی کامل حاصل شد.

  وزن اضافی، زنــان را در معرض خطر باالی شــایع ترین نوع ســکته قرار
می دهد؛ اما این زنان کمتر در معرض ابتال به سکته ای غیرشایع قرار دارند.

 مطالعه روی بیــش از ۱/۳میلیون زن نشــان داد که زنان چــاق و دارای
اضافه وزن بســیار، در معرض ابتال به سکته ایســکمیک قرار دارندکه طی 
آن، جریان خون در مسیر رســیدن به مغز مسدود می شــود. طبق اعالم 
انجمن سکته آمریکا، این نوع سکته، نوع شــایع آن بوده و حدود ۸۷درصد 
موارد را دربرمی گیرد. مطالعه محققان دانشــگاه آکسفورد نشان داد زنان 
 چاق و دارای اضافــه وزن کمتر، در معرض ســکته مغــزی هموراژیک یا

خونریزی دهنده قرار دارند که حدود ۱۳درصد موارد را شامل می شود.
در این مطالعه تحت رهبری جیلیان ریوز، ســابقه ســالمت ۱۲ساله زنان 
بریتانیایی با میانگین سنی 5۷ ســال پیگیری شد. طی این مدت، نرخ بروز 
سکته ایســکمیک در بین زنان چاق، ۱درصد و در بین زنان با وزن طبیعی 
۰/۷درصد بود. از سوی دیگر، نرخ بروز سکته خونریزی دهنده در بین زنان 
چاق ۰/۴درصد و در بین زنان با وزن طبیعــی ۰/5درصد بود. به گفته ریوز، 
»یافته های ما نشان می دهد انواع متفاوت ســکته، دارای حاالت پرخطر 
 متفاوتی هســتند.« به گفته محققان، نتایج این مطالعــه متناقض به نظر

می رسد و تاحدودی گیج کننده اســت؛ اما در مجموع، چاقی بیش از آنکه 
مفید باشد، مضر خواهد بود.

آيا هورمون درمانی 
باعث سرطان می شود؟

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

ايمن درمانی؛ راهگشای 
درمان سرطان غدد لنفاوی

تحقیق جديد نشان می دهد؛

ريسک سکته 
در زنان دچار اضافه وزن

آزمايش قند خون برای کنترل ديابت
دیابت از وجود میزان زیاد قند در خون ناشی می شود. قند 
به جای جذب شدن توسط سلول ها، در خون انباشته شده 
و باعث افزایش قند خون می شــود. با انجام آزمایش خون 

می توانید به میزان قند خونتان واقف شوید.
اگر میزان قند خون زیر ۱/۱۰گرم در لیتر )۶/۶ میلی مول 
در لیتر( باشــد، نه پای دیابت در میان اســت و نه وضعیت 
پیش دیابت. در این صورت می توانید یک تا سه سال بعد، 

آزمایش بررسی قند خون را تکرار کنید.
اگر جواب آزمایش بین ۱/۱۰گــرم در لیتر و ۱/۲5گرم در 
لیتر )۶ و ۶/۸میلی مول در لیتر( را نشان دهد، مرحله قند 
خون خفیف یا پیش دیابت تشخیص داده می شود. در این 

صورت الزم است یک سال بعد نیز آزمایش را تکرار کنید.
اگر میزان قند خون باالتر یا برابر ۱/۲۶گرم در لیتر )۷میلی 
مول در لیتر( باشد، دیابت نوع دو تشخیص داده می شود. 
اما انجام تست قند خون دوم در حالت ناشتا ضروری است 

تا تشخیص درست انجام شود.
بهتر اســت بدانید که بعد از ۴5ســالگی، پزشکان احتمال 

ابتال به دیابت را برای همه افراد در نظــر می گیرند؛ چون 
ممکن است که یک فرد مبتال، ســال ها بدون بروز عالئم 
زندگی کند. در این دوره خاموش بیمــاری، قند خون باال 
بدون عالمت و در خفا به بدن آســیب مــی زند و عوارض 
آن بروز می کند. بنابراین الزم اســت که بعد از ۴5 سالگی، 
انجام تســت قند خون برای تشــخیص دیابت را جدی تر 

بگیرید.
آزمايش چربی خون برای کنترل کلسترول

کلســترول بخشــی از چربی های ضروری برای عملکرد 
خوب بدن ما محســوب می شــود؛ اما مازاد آن بخصوص 
 بعد از ۴5 سالگی، باعث افزایش خطر ابتال به بیماری های

قلبی عروقی مانند سکته قلبی، مغزی و غیره می شود.
برای اینکه بدانید کلسترول خونتان در چه وضعیتی است، 
باید همانند تشــخیص قند خون، آزمایش خون)به صورت 
ناشــتا( بدهید. در این آزمایش، میزان LDL )کلســترول 
بد( خونتان اندازه گیری می شــود. میزان ایده آل این نوع 
کلسترول باید زیر ۱/5گرم در لیتر باشد. در عین حال الزم 
است که میزان HDL یا کلسترول مفید نیز باالی۰/۴گرم 

در لیتر برای آقایان و ۰/5گرم در لیتر برای خانم ها باشد. 
آزمایش چربی همچنین میزان تری گلیســیرید را بررسی 
می کند که باید کمتــر از ۱/5گرم در لیتر باشــد. اگر در 
جواب آزمایش، میزان کلسترول با مقادیر ذکر شده در باال 
متفاوت باشد، پزشک دســتور آزمایش های دقیق تری را 
می دهد تا با دقت بیشــتری، میزان چربی بدن ســنجیده 

شود.
آزمايش TSH برای بررسی وضعیت غده تیروئید

در دوره یائسگی، بروز کم کاری تیروئید امر نادری نیست. 
 این اختالل اغلــب از پیری زودهنگام غده تیروئید ناشــی

می شــود که بدون شــک با کاهش هورمون هــای زنانه 
 مرتبط است. تنها راه بررســی عملکرد تیروئید و وقوف به

کم کاری آن، تســت میــزان هورمون TSH یــا هورمون 
محرک تیروئید است. مقدار طبیعی این هورمون باید بین 

۰/۱5تا mUI/l 5 باشد.
مقدار باالی این هورمون عالمت این اســت که تیروئید به 
اندازه کافی کار نکرده و هورمون تولید نمی کند. در نتیجه 
مشــکل کم کاری تیروئید وجود دارد. توجه داشته باشید 
که یــک آزمایش خون ســاده به تنهایی برای تشــخیص 
 TSH کافی نیســت. قبل از تایید کم کاری تیروئید، میزان

چندین بار آزمایش می شود.
آزمايش عفونت های انتقال پذير آمیزشی برای 

سیفلیس و اچ آی وی
اگر تغییری در زندگی جنســی شــما ایجاد شــده باشد، 
پزشــک برای بررســی عفونت های انتقال پذیر آمیزشی، 
درخواست آزمایش می دهد. افرادی که رفتارهای جنسی 
پرخطر دارند و از کاندوم استفاده نمی کنند، باید مسئله را 
با پزشــک در میان بگذارند؛ چون ممکن است بدون اینکه 
متوجه باشــند، دچار بیماری های مقاربتی شــده باشند.

هپاتیت C با انجام آزمایش خون ســاده و توســط پزشک 
عمومی نیز تشخیص داده می شود.

بنابراین الزم است این مشــکالت هر چه زودتر تشخیص 
داده شــوند؛ چون اکثر عفونت های منتقل شده آمیزشی 
به تنهایی درمان نمی شــوند. بیماری های قابل تشخیص 
از طریــق آزمایش خون، ســیفلیس و ایدز بــوده و دیگر 
بیماری های این دسته، با آزمایش ادرار یا نمونه برداری از 

ترشحات واژینال قابل تشخیص هستند.
C تست هپاتیت

نتایج بررسی های اخیر نشــان داده است که انواع بیماری 
هپاتیت، به ویژه هپاتیــت C، بیش از ایــدز قربانی دارد. 
هپاتیت C با انجام آزمایش خون ســاده و توســط پزشک 
 عمومی تشــخیص داده می شــود. در این صــورت وجود

آنتی بادی مقابله کننده با ویروس هپاتیت، در ســرم خون 
وجود دارد.

با این حال این آنتی بادی ها به سرعت در خون ظاهر نشده 
و گاهی هشت هفته طول می کشد که در خون دیده شوند. 
بنابراین در صورت مشــکوک بودن به بیماری، الزم است 

آزمایش تجدید شود.

زيبايی

پوست لیموترش حاوی عصاره روغنی، اسید سیتریک و 
ترکیبات مفیدی اســت که برای بهبود سالمتی و زیبایی 
فوق العاده است. در این مطلب شما را با روش استفاده از 

این پوست پرخاصیت، بیشتر آشنا می کنیم.
پوست لیموترش؛ خوشبوکننده طبیعی

خیلی از ما روزانه از اســپری های خوشــبوکننده منزل 
اســتفاده می کنیم؛ غافل از اینکه این محصوالت حاوی 
ترکیبات مضر شیمیایی هستند که سالمتی را با صدمات 
جدی مواجه می سازند. اما بوی طبیعی پوست لیموترش 
برای خوشــبو کردن منزل و نقاط بدبو، فوق العاده است؛ 

بدون اینکه به سالمتی ما لطمه ای بزند.
مواد الزم:پوســت لیموترش رنده شــده ۲ عدد، آب نیم 
لیتر، رزمــاری )تازه( ۳ شــاخه، عصاره وانیل ۱ قاشــق 

مرباخوری معادل 5 میلی لیتر.
چه بایــد کرد؟ پوســت لیموتــرش خاصیــت قابض و 
 آنتــی باکتریایی دارد. لذا بــه تمیز شــدن منافذ و دفع 
جوش های سرسیاه و براق شــدن پوست کمک می کند.

پوست رنده شده دو عدد لیموترش را داخل نیم لیتر آب 
بریزید و اجازه دهید به همراه رزماری و وانیل جوشیده و 
چند ساعت بماند. در نهایت محلول را داخل اسپری های 
پالســتیکی بریزید و در مناطقی که می خواهید، اسپری 
کنید. با این کار هم به محیط زیســت آسیبی نمی زنید 
 و هم اینکه بدنتــان در معرض ترکیبات شــیمیایی قرار

نمی گیرد.
پوســت لیموترش برای نرمی پوست آرنج و 

پاشنه پا
آرنج ها و پاشنه ها جزو مناطقی هســتند که به سادگی 
دچار خشــکی می شــوند؛ چــون در ایــن بخش های 
 بدن غدد سباســه بــرای تولیــد چربی وجــود ندارد. 
برای کاهش ســلول های مرده و خشــکی پوست پاشنه 
پا می توانید به سراغ پوســت لیموترش و جوش شیرین 

بروید.
مواد الزم:پوســت رنده شــده لیموترش ۲ قاشق معادل 
۲۰گرم، آب لیموترش ۶ قطره،جوش شــیرین ۱ قاشق 

معادل 5گرم
چه باید کرد؟ باید با مخلوط کردن ترکیبات ذکر شــده، 
خمیری تهیه کنید. ســپس این خمیر را روی پوســت 
خشک پاشــنه ها یا آرنج ها بزنید و به آرامی ماساژ دهید. 
5 تا ۱۰ دقیقه صبر کرده و سپس با آب ولرم شست و شو 
دهید. یادتان باشــد زمانی که از لیموترش یا پوست آن 
استفاده می کنید، از قرار گرفتن در معرض نور خورشید 

بپرهیزید.

پوست لیموترش در خدمت 
سالمتی)1(

 5آزمایش الزم بعد از 45سالگی!

بايد بدانید که 
بعد از 45سالگی 
پزشکان احتمال 
ابتال به ديابت را 
برای همه افراد 

در نظر می گیرند؛ 
چون ممکن است 
که يک فرد مبتال، 
سال ها بدون بروز 
عالئم زندگی کند

با افزايش سن تغییراتی در بدن رخ می دهد. اگر شما به سالمتی تان اهمیت می دهید، الزم است بعد از اين سن، به طور 
منظم چکاپ انجام دهید. همین بررسی منظم وضعیت سالمت،  اطالعات خوبی درخصوص عملکرد  ارگان های داخلی 
در اختیارتان قرار می دهد  و شما می توانید راحت تر بدنتان را کنترل کنید. در اين مطلب 5 آزمايش ضروری را معرفی 

می کنیم که الزم است بعد از 45 سالگی به طور مرتب انجام دهید.
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پیشنهاد سردبیر: 
شهرداری و میراث فرهنگی مقصر هستند؟

نگاه روز

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شــهر اصفهان راه بروید، در هر کوچه و 
برزن می توانید مســجدی تاریخی را ببینید که گاه عمرشــان به 
قرون اولیه اسالم می رسد اما بیشــتر این مساجد از دوران صفویه 
به جای مانده اند به همین دلیل شاید بتوان اصفهان را غیر از قطب 
گردشــگری تاریخی به نوعی یکی از قطب های مهم گردشــگری 
زیارتی هم نام برد، برای هر گردشگری شیرین است که نمازش را 
در مسجدی تاریخی اقامه کند، مسجدی که می داند مردم از صدها 
سال پیش در آن نماز می خواندند و هر سجاده اش یادگار ایرانیان 

گذشته است.
مسجد آقا محمد باقر چهار سوقی اصفهان

این بنا در محله چهار ســوی اصفهان واقع شــده و در اواخر قرن 
سیزدهم هجری ظاهرا توســط آقا میرزا محمد باقر چهار سوقی 
ـ از اعاظم فقهاـ  ســاخته شده است. سردر مســجد و محراب آن 
دارای کاشــی کاری هایی اســت، کاشــی کاری محــراب مورخ 
 ۱۳۲۶ ه. ق است. در داخل مسجد، ســنگابی قدیمی مورخ محرم

 ۱۲۹۱ ه. ق وجود دارد.
مسجد آقا میرزا محمد هاشم اصفهان

این بنا در محله چهار سوی شــیرازی  های اصفهان واقع شده و از 
بناهای دوره قاجاریهـ  اواخر قرن ســیزدهم هجریـ  است. بنای 
مسجد دارای صحن، سردر، دو ایوان شــمالی و جنوبی، شبستان 
گنبددار و صفه هایی در اطراف صحن اســت. نمای خارجی گنبد، 
آجری اســت و داخل آن، پوشش ســاده گچی دارد. کاشی کاری 
کتیبه دو گنبد و محراب آن قدیمی است، ولی کاشی کاری نمای 
 خارجی ایوان ها و صحن، از اقدامات ســال ۱۳۶۳ ه  . ق محســوب

 می  شــود. همچنین در این ایوان، ســنگابی با کتیبه ای به تاریخ 

۱۲۸۰ه . ق قرار دارد.
مسجد اشکرند اصفهان

در روســتای اشــکرند، در جنوب خاوری اصفهان، چهار مسجد 
قدیمی و ویرانه وجود دارد که اطالعــی از نام و هویت تاریخی آنها 
در دست نیست. براساس بررسی  های ماکسیم سیرو، معماری این 
مساجد، معرف دوره های مختلف ساختمانی از قرون اولیه اسالمی 

به بعد است.
مسجد باباسوخته اصفهان

این بنا تا اواخر قرن ســیزدهم هجری در منتهی الیه شمالی محله 
جوباره در خارج شــهرـ  که اکنون جزو شــهر شــدهـ  و کنار باغ 
قوشــخانه واقع بوده که اکنون از آن تنها تک مناری زیبا و باشکوه 
برجای مانده است. از این مسجد در منابع تاریخی با عنوان مسجد 
باباسوخته، مسجد عمر و مسجد ســلطان ابوسعید بهادرخان یاد 

کرده اند.
اوژن فالندنـ  سیاح و نقاش فرانســوی که در سال ۱۲۵۵ هجری 
از اصفهان بازدید کردهـ  از این مســجد، نقاشــی عالی و توصیفی 
 جالب به یادگار گذاشته است: »مسجد کوچک زیبایی خودنمایی 
می  کند که گوهری اســت گرانبهــا در هنر معمــاری ایران. این 
 مســجد، باباســوخته نامیده می  شــود. نه تنها گنبد و مناره آن 
کاشی کاری شده، بلکه تمام ســطوح آن از باال تا پایین به همین 
طریق با کاشی مینایی پوشیده شده اســت. امروزه این نما صدمه 
کلی دیده و آجرهای زیر کاشی  ها از هر ســو نمایان شده است. با 
این همه هنوز هم درخشش این نمای درخشان به چشم می  خورد. 
نقوش بزرگ ستاره ای شکلی به رنگ های ســبز و سفید بر زمینه 
الجوردی گنبد نقش شده است. برفراز گنبد و در میان حاشیه های 

 آبی رنگ، کتیبه ای با حروف ســفید بر زمینه ســبز، گنبد را دور
 می  زند. مناره که جلوه ای بی  نهایت دل انگیز دارد، با قد کشــیده 
خود، سلســله ای از نقوش مارپیچ به رنگ های سبز و سفید را که 

بر سطح مینایی اش در هم پیچیده اند، به نمایش گذاشته است.«
براساس تصویر ارائه شده از این بنا، مســجد دارای صحن و ایوانی 
با دو گلدســته کوتاه، گنبدخانه و مناره ای مرتفع بوده است. بدنه 
اصلی مناره به صورت اســتوانه ای اســت که به تدریج از قطر آن 
کاسته می  شود و در باال به مقرنس کاری زیبایی ختم می  شود و بر 
باالی آن نیز بخش استوانه ای کوچک تری قرار دارد. سطح مناره، 
با کاشی و خطوطی بنایی که به صورت مارپیچ باال می  روند، تزیین 
شده است و پلکان آن نیز به طور مارپیچ از داخل مناره باال می  رود. 

به نظر می  رســد که این مناره در اصل بر یک طرف مدخل مسجد 
قرار می  گرفته و قرینه آن نیز در طرف دیگر ورودی مسجد وجود 

داشته است.
 با توجه به شیوه ساختمانی و تزیینات کاشی و همچنین انتساب 
آن به سلطان ابوسعید به نظر می  رســد که بنای مسجد مربوط به 

اواخر دوره ایلخانی باشد.
مسجد بوزان اصفهان

این بنا در روستای بوزان جی در سه کیلومتری خاور اصفهان واقع 
بوده که در گذشته ویران شده و تنها بخشی از کتیبه های گچ بری 
محراب آن به موزه ملی ایران منتقل شــده اســت. حاشیه بیرون 

محراب به خط کوفی گلدار شامل آیه ۱۸ سوره آل عمران است.

مساجد تاریخی اصفهان)8(

از »باباسوخته« تا »بوزان«

قابروز

ساختمان کازامیال 
کازا میال یکی از چندین ساختمان غیر عادی ساخت گاودی در بارسلوناست. این ساختمان آخرین کار گاودی، معمار معروف کاتالونیایی، قبل از اختصاص زندگی اش به ساخت ساگرادا فامیلیا بوده و یکی از اماکن دیدنی شهر بارسلونا به حساب می آید. این ساختمان در میراث 

جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده است. تماشای این ساختمان و بقیه آثار این معمار همواره برای توریست ها جذاب بوده است.

 به گزارش ایســنا، اصل ماجرا از آنجا آغاز شــد که نوجوان
 ۱۸ ســاله  المپیادی که یکی از اســتعدادهای درخشــان 
اصفهان نیز محسوب می شد، عصر چند روز قبل برای تفریح 
با دوچرخه به سمت تپه »اشــرف« می رود، جایی که نه تنها 
نرده ای به عنــوان حفاظ و حصاری بــرای محوطه تاریخی 
ندارد بلکه فاقد تابلویی برای معرفی آن و روشنایی برای دید 

در شب نیز می باشد. 
ترانشــه کاوش های  چنــد  هنــوز  کــه  محوطــه ای 
باستان شناســی اش از چنــد ســال گذشــته در آنجــا 
پابرجا هســتند و تهدیدی جــدی برای هر موتورســوار و 
دوچرخه سواری است که آنجا را برای تفریح انتخاب می کند 
و البته میراث فرهنگی به عنوان متولی این محوطه تاریخی 
و شهرداری به عنوان متولی شهر، هیچ کدام نمی پذیرند باید 
حصاری دور محوطه ایجاد و محوطه را ساماندهی کنند و یا 
هر اقدامی که بتواند از حضور مردم برای تفریح و استراحت و 
حتی ریختن زباله جلوگیری کند، تا از یک سو امنیت مردم 
تامین شود و از سوی دیگر برای جلوگیری از فرسوده شدن 
و تخریب ایــن تپه های تاریخی که هنوز نیــاز به حدود 4۵ 

فصل کاوش دارد، کاری انجام دهند.
و حاال همه چیزهایی که شاید مســئوالن اصفهان آنها را به 
هیچ می انگاشــتند، باعث شــد تا جان یک جوان اصفهانی 

گرفته شود؛ مرگی به همین سادگی!
 کدام دستگاه مقصر است؟

شاهین سپنتا، فعال میراث فرهنگی اســتان اصفهان که از 
چند سال گذشته نیز هشدارهایی را نســبت به لزوم توجه 
به ایجاد حصــار در اطراف ایــن محوطــه  تاریخی مطرح 
کرده بود، به خبرنگار ایســنا می گوید: با کشف این محوطه  
تاریخی و تبدیل این تپه به پیست موتور و دوچرخه سواری 
جوانان اصفهانی، هشــدارهایی را در ارتباط با خطراتی  که 
ترددکنندگان را تهدید می کرد مطرح کردیم، با انتشار این 
بحث، اسفندیار حیدری پور، مدیرکل وقت میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان انگیزه برای کاوش در این محوطه تاریخی 
را به دســت آورد و با وجود اعالم این نکتــه که این محوطه 
نیاز به ۵۰ فصل کاوش دارد، کاوش هــا در این محوطه آغاز 
شد، به گونه ای که تا سال گذشــته پنج فصل کاوش در این 

محوطه صورت گرفت.
او با اشــاره به توقف کاوش ها و مطالعات باستان شناســی 
در این محوطه پس از پایان فصل کاوش در ســال گذشــته 
می افزاید: ترانشه های ایجاد شــده برای انجام بررسی های 
باستان شناســی همچنان سرجای خود هســتند و جوانان 
اصفهانی در برخی زمان ها، اوقات فراغت خود را در این تپه 

می گذرانند.

وی با اشاره به درخواســت های مکرر دوســتداران میراث 
فرهنگی و اهالی منطقه مشــتاق و منطقــه چهار اصفهان 
نســبت به ایجاد حصار روی این تپه تاریخی، ادامه می دهد: 
بارها از میراث فرهنگی و شــهرداری خواســتیم تا دور این 
محوطه تاریخــی را محصور کنند، اما آنهــا انجام این عمل 
را به طور دائــم به گــردن یکدیگر انداختند تــا اینکه یک 
طرف تپه که با حصاری به حال خود رها شــده، بســته شد 
اما دو طرف دیگر آن هنوز باز اســت. در واقــع آن اقدام که 
 مشخص نشد از سوی کدام دســتگاه انجام شد، یک حصار

 نمادین بود.
او با اشــاره به حضور مــردم، موتور، دوچرخــه و حتی در 
برخی اوقات ماشــین روی این محوطه  تاریخــی به عنوان 
پیســت در روزهای هفته بیان می کند: مدتــی پیش نیز از 
سوی شــهرداری اصفهان، تخلیه نخاله های ساختمانی در 
بخشــی از پایین تپه انجام شــد و پس از آن بود که برخی 
از مراکز آموزشــی قرار گرفته در اطراف ایــن تپه تاریخی 
نیز، زباله های خود را کنار این نخاله هــا ریختند و بار دیگر 
برطرف کردن این مشکل، سبب دعوای شهرداری و میراث 
 فرهنگی شــد که کدام یک موظف به پاکسازی این منطقه 

هستند.
»ســپنتا« با اشــاره به نبود هیچ تابلوی معرفی و راهنمایی 
برای ایــن محوطه تاریخی اظهار می کنــد: در فاصله یک تا 
دو کیلومتــر پایین تر از تپــه تاریخی اشــرف و در خیابان 
مشــتاق دو پیســت موتور و دوچرخه ســواری قرار دارد، 
اما  متاســفانه والدین، فرزندان خود را برای استفاده از این 
 مکان ها راهنمایی نمی کننــد و این اتفاقــات دردناک رخ 

می دهد.
وی با بیان اینکه این تپه تاریخی هیــچ تابلوی معرفی ندارد 
و ترانشــه هایی که در طول زماِن کاوش باز شده اند، احتمال 
خطر سقوط  را برای کسانی که در آنجا رفت و آمد می کنند 
زیاد کرده اســت، ادامه می دهد: این در حالی است که باید 
حصار کاملی دور این محوطه کشیده شود. متاسفانه میراث 
فرهنگی حتــی به این موضــوع اهمیت نمی دهــد که این 
تپه هنوز نیاز به کاوش های باستان شناســی زیادی دارد و 
این ترددها باعث فرســوده شــدن و تخریــب تدریجی آن 

خواهدشد. 
شــهرداری و میراث فرهنگی مســئول مرگ 

فرزندم هستند
حمید حســین عکاف زاده، پدر پارســا، جوان ۱۸ ساله ای 
که هفته گذشته در تپه »اشــرف« جان باخت، اتفاق پیش 
آمده برای فرزندش را این طور برای خبرنگار ایســنا توضیح 
می دهد: سه روز پیش غروب پســرم برای استراحت قدری 
دور پــارک مشــتاق دوچرخه ســواری کرد، امــا احتماال 
چون آن اطراف شــلوغ بوده به ســمت تپه »اشرف« رفته 
اســت، جایی که میراث فرهنگی و شــهرداری سال هاست 
درگیری دارند که کــدام یک باید آن را ســاماندهی کنند.

یک طــرف ایــن محوطــه حصــار دارد و دو طرفش هیچ 

 دری ندارد و به راحتی همــه می توانند از آن بــاال و پایین 
بروند.

او ادامــه می دهد: گویا پســرم چند بار پس از بــاال و پایین 
کردن تپــه با دوچرخه زمیــن خورده و یک ســنگ داخل 
جمجمه اش رفته اســت، ساعت ۹ شــب به همراه همسرم 
همه محوطه تپه اشرف را جســت وجو کردیم، حتی خودم 
داخل یکی از چاله هــا افتادم و پایم پیچ خــورد، پس از آن 
با درخواســت کمک از اهالی و چند ورزشــکار تا نیمه شب 
محوطــه را بررســی کردیم و بــا ۱۱۰ و آتش نشــانی نیز 
تماس گرفتیم و همه پاســگاه ها و بیمارســتان های دولتی 
و غیردولتی را سر زدیم. آتش نشــانی گفت ساعت ۵ صبح 

زمانی که هوا روشن شود می تواند به ما کمک کند.
وی اضافه می کند: آتش نشــانی با روشــن شــدن هوا، یک 
تیم به سمت کوه صفه می فرســتد و یک تیم به سمت تپه 
اشرف، آنها جســد پســرم را پایین تر از محوطه ای که شب 
گذشته اش به دلیل نبود هیچ نور و روشنایی امکان دیدنش 
را نداشتیم یافتند، در حالی که اگر زودتر و زمانی که از ۱۱۰ 
و آتش نشانی درخواســت کمک کرده بودیم به منطقه آمده 

بودند، شاید االن پسرم زنده بود.
او با بیان اینکه مقصر اصلی را نخســت  شهردار منطقه 4 و 
سپس مسئوالن میراث فرهنگی اصفهان می داند، می گوید: 
اگر ورود به این تپه تاریخی ممنوعه اســت و این مسئوالن 
هیچ پولی برای ســاماندهی اش ندارند، موظفند دست کم 
دور محوطه را حصار بکشند، شهرداری برای تبلیغاتش همه 
فضاهای شــهری را ســاماندهی می کند، اما در واقع به فکر 
مردم نیست. امیدوارم دست کم اقدامی انجام شود، تا دیگر، 

چنین اتفاقی در این محوطه رخ ندهد.
بی توجهی به هشــدارها، یک کشته روی دست 

گذاشت
به گزارش ایسنا، از ســوی دیگر تیرماه ۹4، »سپنتا« حتی 
در صفحه مجازی خود نسبت به هر نوع اتفاق اینچنینی که 

یک خطر محسوب می شود، هشدارهایی داده بود.
او در آن زمان نوشــته بود: »گفته می شــود که شهرداری 
منطقه، تصمیم دارد نرده های حفاظتی محوطه تپه اشــرف 
را به بهانه»نازیبا کردن« چشــم انداز خیابان مشتاق حذف 
کند کــه در صــورت عملی شــدن این تصمیــم، احتمال 
 تردد افــراد مختلف و موتورســیکلت ها در تپــه دو چندان 

می شود.
شــهرداری منطقه در حالی تصمیم به برداشــتن نرده های 
حفاظتی تپه تاریخی اشــرف به بهانه نازیبا شــدن خیابان 
دارد که دیوارهای مخروبه و زمین های رهاشده دقیقا مقابل 
 تپه اشــرف و در ابتدای بلوار الله یا دیوارهــای فروریخته و 
تخریب شده باغ های خیابان مشــتاق در کنار خیابان و در 
بوســتان حاشــیه زاینده رود، چشــم اندازی نازیبا را برای 
شهروندان ایجاد کرده اســت. همچنین هیچ کوششی برای 
 جمع آوری زباله هایی که در حاشــیه تپــه روی هم تلنبار 

شده است، نمی کنند.«

شهرداری و میراث فرهنگی اصفهان آن قدر هشدارهای دوستداران میراث فرهنگی را نشنیده گرفتند و ایجاد 
حصاری ساده دور محوطه  تاریخی »تپه اشــرف« را وظیفه طرف مقابل دانستند تا این محوطه تاریخی شاهد 

مرگ یک جوان 18 ساله شد!

 این تپه  تاریخی هیچ 
تابلوی معرفی ندارد 

و ترانشه هایی که 
در طول زمان کاوش 
باز شده اند، احتمال 
خطر سقوط را برای 
کسانی که در آنجا 

رفت و آمد می کنند 
زیاد کرده است

تعیین حریم قلعه خرابه ازنا برای جلوگیری از تخریب بیشتر به شناسایی 
داده های ســفالی مس ســنگی ، مفرغ ، آهن و دوران تاریخی و اسالمی و 
کشــف الیه فرهنگی دوره ساســانی منجر شــد. بهزاد حسینی سربیشه 
سرپرست هیئت باســتان شناســی با اعالم این مطلب گفت :در عملیات 
باســتان شناســی تپه قلعه خرابه که قدمت آن به دوران پیش از تاریخ تا 
 دوره اســالمی می رســد و باشــماره 4۳۸۵ به ثبت ملی رســیده است،

امکان سنجی ایجاد ســایت موزه باستان شناســی نیز صورت گرفت.وی 
گفت : متاســفانه دامنه ســاخت وســازهای پارک فرهنگ که شهرداری 
ازنا در ســال ۱۳۸۵بر روی این تپه باســتانی ایجاد کرده از ســال ۹۱ رو 
 به توســعه نهاده و روز به روز قســمت های بیشــتری از ســایت تخریب 

شده است.
این باستان شناس با اشاره به تخریب های صورت گرفته در تپه افزود: داده 
های دوره های مختلف نظیر ساختارهای مسکونی )چینه و سنگ چین( ، 
داده های سفالی و سنگی، استخوان های انسانی و حیوانی و... در سطح تپه 

به فراوانی مشاهده می شوند.
او با اشــاره به شــروع تعیین حریم این تپه از مرداد ماه امسال افزود: بافت 
مسکونی و جاده سازی و ســایر فعالیت های انســانی یک حریم اجباری 
برای این تپه به وجود آورده و دراضالع مختلف تپه عوارض مختلفی ایجاد 
شده است.حسینی سربیشــه گفت :یک جاده دور تپه را احاطه کرده است 
و درجبهه شمال شرقی، شرق و جنوب شرق بعد از جاده سازی رودخانه ازنا 
قرار دارد، درقسمت جنوبی، جنوب غربی و غرب بعداز جاده سازی بناهای 
مسکونی ایجاد و در جبهه شمال و شمال غربی پارک شهید بهشتی ساخته 

شده است.
 وی با اشــاره به اینکه این عوامل کار تعیین حریم و انتخاب جای گمانه ها

  را دشــوار کرده اســت گفت : تعدادی گمانه بر روی آســفالت خیابان یا 
کوچه های اطراف تپه ایجاد شد که  از ۱۸ گمانه ایجاد شده ۱۱ مورد آن به 

آثار فرهنگی رسید.
وی همچنین درخت کاری های بی رویه و آبیاری پرفشار را نیز یکی دیگر از 
عوامل مخرب این تپه اعالم کرد و گفت: به طور کلی می توان گفت که تپه 

قلعه خرابه تقریبا دو برابر وسعت فعلی بوده است .

رییس فوریت های پزشــکی اســتان ایالم گفت: اختصــاص خط ویژه 
خودروهای امدادی و اورژانس یکی از انتظارات ما در حوزه بهداشــت و 
درمان اســت زیرا بیشــترین حجم خدمات به زائرین از این مسیر انجام 

می گیرد.
به گزارش ایســنا، دکتر »صیدنور علیمرادی« در جلسه کمیته بهداشت 
و درمــان اربعین اســتان اظهار کرد: نیمــه دوم مردادمــاه فعالیت ها و 
برنامه های مربوط به اربعین در دانشــگاه علوم پزشــکی آغازشــده و با 
برگزاری جلسات متعدد در رابطه با ارائه خدمات به استقبال این رویداد 
بزرگ خواهیم رفت. وی با بیان اینکه برگزاری این جلســات در راستای 
رفع مشکالت و چالش ها قطعا سودمند خواهد بود گفت: اجرای مصوبات 
این جلســات می تواند ما را درراه ارائــه خدمات به زائــران کمک کند.

رییس فوریت های پزشکی اســتان ایالم ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از 
این اســت که برای ارائه خدمات مطلوب به زائــران اربعین در حوزه های 
نیروی انسانی تجهیزات و امکانات و پشــتیبانی بالغ بر ۱7میلیارد تومان 
اعتبار برآورد شــده و به وزارت بهداشــت ابالغ شده اســت .علی مرادی 
بابیان اینکه انتظارات و خواسته های حوزه ســالمت به سایر دستگاه ها، 
ارگان ها و نهادها انتقال داده شده اســت، خاطرنشان کرد: شرح وظایف 
و خدمات از مرز تا شــهر ایالم دسته بندی شــده و امیدواریم که امسال 
با آمادگی بیشــتری به اســتقبال اربعین برویم.وی ادامه داد: اســتقرار 
ســازه ها برای احداث درمانگاه های ســرپایی،ارائه خدمات بهداشــتی 
درمانی سرپایی،خدمات پیش بیمارســتانی و استقرار و اسکان نیروهای 
عملیاتی در مــرز بین المللی مهران یکــی از ضروریاتی اســت که باید 
موردتوجه قرار گیرد.علی مرادی، اســتقرار آزمایشــگاه تشخیصی طبی 
در راســتای نمونه گیری برای انجام آزمایش های مختلف و انجام آن در 
ســریع ترین زمان ممکن را از دیگر انتظارات حوزه ســالمت برشمرد و 
 افزود: این مهم در سال های گذشته، به یک چالش تبدیل شده است. وی

 اضافه کرد: مدیریت پســماند زباله های عفونی و غیر عفونی و پیش بینی 
برق اضطراری و ذخیره آب آشامیدنی و مورداستفاده زائران نیز به عنوان 

انتظارات در پایانه مرزی باید انجام گیرد.

حریم تپه قلعه 
خرابه شهر ازنا تعیین شد

محور تردد زائران اربعین؛

 نیازمند خط ویژه خودروهای امدادی

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

هنر و صنعت سفال با مشکل 
بسته بندی نامناسب مواجه است

معاون صنایع دســتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: یکی از مشــکالت اصلی هنر صنعت ســفال بســته بندی 
آن اســت که اگر به دنبــال حضــور در عرصه های جهانی هســتیم باید 
بسته بندی های مناســبی برای ســفال خود طراحی کنیم.جعفر صالحی 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه چلچراغ هنر شــهرضا در جمع خبرنگاران، 
این نمایشــگاه را بســیار خوب توصیف و اظهار کرد: این نمایشگاه توان و 
پتانسیل های هنر شهرضا را به خوبی به نمایش گذاشته است. وی، سفال 
و سرامیک شــهرضا را یک برند جهانی دانســت و گفت: باید در راستای 
حفظ اصالت های فرهنگی موجود در منطقه تــالش کنیم و زمینه الزم را 
برای بروز خالقیت های مردم این دیار فراهم کنیم.معاون صنایع دســتی 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان با اشاره به 
وجود برخی رشــته های هنری غیربومی در شــهرضا، خاطرنشــان کرد: 
این عرصه های هنــری اگرچه غیربومی بوده اما زمینه های اشــتغال برای 
جوانان شهرستان را فراهم کرده اســت و باید از  آن استفاده کرد.صالحی 
 با اشاره به لزوم بسترسازی برای گسترش این نوع هنرها در سطح شهرضا، 
خاطرنشــان کرد: از جملــه عرصه هــای هنرهای غیربومی ایجاد شــده 
در شــهرضا که در این نمایشــگاه به چشــم می خورد و از ســطح باالیی 
نیز برخوردار اســت، می توان به هنرهــای چوبی، نقاشــی روی چرم و یا 
میناکاری اشــاره کرد.معاون صنایع دســتی و میراث فرهنگی اســتان 
 اصفهان با اشــاره به لــزوم برنامه ریزی هــای هدفمنــد در عرصه هنر و 
صنایع دستی، گفت: اســتان از ایجاد شهرک صنایع دســتی در شهرضا 
حمایت می کند تا شــاهد رشــد هنرهای موجود در شــهرضا و کاهش 
مشــکالت هنرمندان شهرستان شهرضا باشــیم.صالحی ادامه داد: ایجاد 
شهرک صنایع دســتی در زمینه ســفال، هزینه ها را کاهش داده و حجم 
تولیدات را افزایش می دهد و البته در کنار این موارد امکان سرمایه گذاری 
بهتر نیز فراهم می شــود. وی با اشاره به حمایت اســتان از سفال شهرضا، 
اذعان کرد: یکی از مشکالت اصلی هنر صنعت سفال بسته بندی آن است 
که اگر به دنبال حضور در عرصه های جهانی هســتیم باید بسته بندی های 

مناسبی برای سفال خود طراحی کنیم.

اخبار

مرگ در یک تپه  باستانی؛

شهرداری و میراث فرهنگی مقصر هستند؟
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اخباريادداشت

شــهردار اصفهان گفت: بهره برداری از نخستین پل پیش تنیده در 
شهر اصفهان و نوســازی ناوگان تاکســیرانی فرودگاه اصفهان در 
راســتای کاهش آالینده های هوا در اصفهــان، از جمله طرح ها و 
پروژه های شهرداری اصفهان است که به مناســبت اعیاد قربان تا 

غدیر، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
دکتر مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه پل احداث شده در تقاطع 
غیر همســطح 25 آبان از پیش تنیده بوده و این امر از ویژگی های 
خاص این پروژه بوده اســت، تصریح کرد: این تقاطع روز سه شنبه 
23 شهریور با حضور سردار رحیم صفوی، مشــاور عالی و دستیار 
نظامی رهبر معظم انقالب، به بهره برداری خواهد رســید. وی ادامه 
داد: این تقاطع غیر همسطح، اولین پل شهری با دهانه 64 متری در 
سطح کشور با سیستم کابلی و از نوع درجاریز است که با هزینه ای 

بالغ بر 19 میلیارد تومان ساخته شده است.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: تقاطع 25 آبان، نقطه اتصال چندین 
محور ترافیکی بســیار مهم شــامل خیابان های کاوه، ادیب، شهید 
باهنر، خط شــمال - جنوب مترو، خط اتوبوس تنــدرو )BRT( و 
محل اتصال حلقه )رینــگ( دوم ترافیکی اصفهان به حلقه ســوم 
ترافیکی است که در مسیر شرقی، خیابان های ادیب و شهید باهنر 
را به یکدیگر متصل می کند و از طرفی در مســیر شمال به جنوب 
سبب روان شــدن بار ترافیکی محور مهم کاوه می شود. وی افزود: 
با این پیش فرض، دسترسی به پایانه مســافربری کاوه )مهم ترین 
پایانه مسافربری استان اصفهان(، تسهیل و از بار ترافیکی مسیر آن 
کاسته خواهد شد. جمالی نژاد گفت: این پروژه مهم با طول 572 و 
عرض 17 متر، دارای دو باند مجزا به عــرض 7/5 و دو محور ایمنی 
پیاده رو به عرض یک متر  است که بی شــک دیار نصف جهان را یک 

گام دیگر به آنچه زیبنده اش است، نزدیک تر می سازد.

مدیــرکل اوقــاف و امور خیریــه اســتان اصفهان با اشــاره به 
 مشارکت 31 هزار و 52۰ مشــارکت کننده در بخش شهرستانی

سی و نهمین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم در استان 
اصفهان اظهار داشــت: این شــرکت کنندگان در رشــته های 
حفظ، قرائــت، ترتیل، معارف، اذان و دعاخوانــی با هم به رقابت 

پرداختند.
حجت االســالم رضا صادقی با بیان اینکه ۸15 نفر از برگزیدگان 
مرحله شهرستانی، به مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم اســتان اصفهان راه  یافتند، تصریح کرد: از 

این تعداد، 45 نفر به مرحله کشور راه خواهند یافت.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان افزود: در ســال 
گذشته از 73۰ نفر مشارکت کننده در مرحله استانی، 32 نفر به 

مرحله کشوری راه یافتند.
وی با بیان اینکه در ســال جاری 42۰ نفر از راه یافتگان مرحله 
قرآنی، خانم و 295 نفر آقا هســتند، افزود: ایــن افراد در هفت 
ســالن مجزا و از 24 شهریور ماه با داوری اســاتیدی از اصفهان، 

تهران، قم و گیالن، در شهرستان کاشان به رقابت می پردازند.
تنها 11 درصد از موقوفات اســتان اصفهان در حوزه 

فعالیت های قرآنی است
حجت االســالم صادقــی در ادامه با بیــان اینکــه هزینه های 
برگزاری ســی و نهمین دوره مسابقات سراســری قرآن کریم از 
محل موقوفات قرآنی تامین می شــود، افزود: باید توجه داشــت 
که 59درصد از نیات واقفین اســتان اصفهان در حوزه مســایل 
فرهنگی است که از این میزان، 7۰درصد مربوط به عزاداری امام 

حسین)ع( و تنها 11درصد مربوط به فعالیت های قرآنی است.
وی در ادامه، سهم استان اصفهان از طرح ملی حافظان و قاریان 
قرآن کریم در ســال جاری را 3۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: این 
افراد باید حداقل ســه جزء قرآن را حفظ کنند که در این راستا، 
تاکنون 25هزار نفر برای یادگیری رایگان حفظ و قرائت قرآن در 

سامانه ثبت نام کرده اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان ادامــه داد: برای 
اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن، بیش از یک هزار و 3۰۰ 

کاربر به کارگیری شده اند.
وی در ادامه در پاسخ به ســوال خبرنگار مهر درخصوص برخی 
پرونده های مختومه اوقاف در مراکز دادگستری استان اصفهان 
ابراز داشــت: از جمله این پرونده های مختومه، پرونده مربوط به 
منطقه حصه اصفهان بود که با حکم قضایــی این منطقه، به نام 
اوقاف ســند خورد. صادقی اضافه کرد: از همه ســاکنان حقیقی 
و حقوقی ســاکن در منطقه حصه تقاضا داریم نسبت به برقراری 

رابطه استیجاری با اوقاف اقدام کنند تا نیت واقف محقق شود.
 موقوفه سايت هسته ای نطنز تعیین تکلیف شد

وی همچنین به مختومه شدن پرونده منطقه ای سایت هسته ای 
نطنز نیز اشــاره کرد و افزود: قســمت عمده ای از این سایت که 
بیش از 16 هزار هکتار را شامل می شود، مربوط به موقوفه احمد 
رســتم زواره ای بوده اســت که پس از پیگیری هــای الزم، این 

منطقه نیز به نام اوقاف سند خورد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اضافه کرد: درحال 
حاضر صورتجلسه مورد نیاز برای ایجاد رابطه استیجاری اوقاف و 
سایت هسته ای نطنز به امضا رسیده است. وی در ادامه، اداره کل 
آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان استان را به ترتیب 
با چهار و سه میلیارد تومان بدهی به اوقاف، بزرگ ترین بدهکاران 
موقوفات استان اصفهان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که 
اداره کل اطالعات استان اصفهان، اجاره بهای موقوفات را به طور 

مرتب پرداخت می کند.
صادقی همچنین به موقوفه بودن مصلی اصفهان اشــاره کرد و 
افزود: اخیرا برای تامین سیســتم گرمایشــی مصلــی، بیش از 

22۰کیلومتر لوله گذاری در این پروژه انجام شده است.
وی در ادامــه، اجــرای طــرح »اکمال دیــن نبــوی« را نیز از 
برنامه هــای اداره کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
دانســت و گفت: این ویژه برنامه، از امشب و به مدت 1۰ شب در 

امامزاده های استان اصفهان اجرایی می شود.
 اجرای طــرح »مهر تحصیلــی« بــرای 1۵ هزار

دانش آموز بی بضاعت اصفهانی
وی همچنین از اجرای طرح »مهر تحصیلــی« خبر داد و افزود: 
 در قالــب اجرای این طرح، بــرای 15هزار نفــر از دانش آموزان

بی بضاعت اســتان اصفهان، لوازم التحریر مورد نیاز یک ســال 
آماده شد و تا قبل از مهر ماه در اختیار آنها قرار می گیرد.

مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان ادامــه داد: لزوم 
فرهنگســازی در حوزه تغییر برخی از نیات واقفین در اســتان 
اصفهان ضروری اســت و از این رو باید توجه داشــته باشیم که 
درحال حاضر تنها 24میلیون تومان برای تحصیل دانش آموزان 

وقف داریم و توسعه این امر ضروری است.
بهره برداری از نخستین پل پیش تنیده در شهر اصفهان

افتتاح پل2۵آبان 
باحضورسردارصفوی

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان:

حصه به نام اوقاف سند خورد

پیشنهاد  سردبیر:
مسئوالن به فکر تقویت بنیه نظامی کشورباشند

آیت ا... سید ابوالحســن مهدوی افزود: سد سبیل در قرآن 
به کفر تعبیر شده و کسانی که مســلمانان را از رسیدن به 
مســجد الحرام باز می دارند، به کفار تشــبیه شــده اند که 
امیدواریم ان شاءا... شاهد ذلت آل سعود و نابودی وهابیت 
باشــیم. امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه عربستان 
 بی کفایتی خود در حج را بارها نشــان داده اســت، گفت:

آل ســعود در ســال 66  و در کنار خانه خــدا، حجاج را به 
خاک و خون کشید و سال گذشــته نیز بی تدبیری خود را 
در مرگ 7 هزار حاجی در لباس احرام و سرزمین حرم امن 

الهی نشان داد.
وی تصریح کرد: عربستان در ســال های اخیر، پدرخوانده 
داعش، طالبان و تکفیری ها شــده و حمایت از منافقان را 

علنی و رسمی کرده اســت. دالرهای عربستان خیلی ها را 
جیره خوار خود کرده اســت؛ مثال این کشور کاری کرد که 
دبیرکل سازمان ملل، نام عربستان را که رژیمی معروف به 

»گردن زن« است، از لیست تروریست ها خارج کند.
مهدوی با اشــاره به جنایات عربســتان علیــه ملت های 
مســلمان خاطرنشــان کــرد: عربســتان کشــتارهای 
وحشــیانه ای در بحرین انجام داده و بیــش از 1۰هزار نفر 
را حتی در ماه های حــرام الهی به خاک و خون کشــیده 
اســت. این کشــور همچنین جاسوس های بســیاری به 
کشــور ما گســیل کرد که در دام ســربازان گمنــام امام 
زمان)عج( گرفتار شــدند. آنها با پول ملت های مســلمان 
جنگ می کنند و ارتباط با اســرائیل را نیــز علنی کرده اند 

که باید گفت ذلتی باالتر از این نیســت که کسی با دشمن 
دســت یاری دهد. وی ادامه داد: رهبر معظــم انقالب، از 
آل سعود به شــجره ملعونه تعبیر کرده اند که در حقیقت 
تعبیری کامال منطبق اســت. از ســوی دیگر نفوذ انقالب 
اســالمی ایران به برکت ماه های محرم و صفر، راهپیمایی 
بزرگ اربعین و ســایر برنامه هــا و ویژگی هــا، آنقدر زیاد 
 شــده که ملت های مســلمان جهان را تحــت تاثیر خود

قرار داده است.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری، بــا بیان اینکــه حضور 
مستشــاران ایران اســالمی )که با دعوت دولت های عراق 
و ســوریه در این کشــورها صورت گرفته( نشــان از نفوذ 
جمهوری اسالمی دارد، گفت: بیداری اسالمی سبب شده 
که دشمنان و به ویژه عربســتان، مکررا از دخالت ایران در 
اوضاع کشورهای منطقه سخن بگویند؛ در صورتی که این 
موضوع نفوذ در دل ها و دعوت به اسالم است که ما از آن، به 
قدرت نرم جهان اســالم تعبیر می کنیم؛ قدرتی که اندیشه 

قوی اسالمی و بزرگ تر از قدرت سخت دشمنان است.
وی در ادامه ســخنان خود، با اشــاره بــه مباحث داخلی 
کشــور از جمله موضوع حقوق های نجومی، خاطرنشــان 
کرد: بعضی از مدیران حقوق های ظالمانه و غیرعادالنه ای 
دریافت کردند که گناه و خیانت به امت اســالمی محسوب 

می شود.
مهدوی با بیان اینکه برخی ایــن حقوق ها را معلول عوامل 
و کوتاهی های گذشــته می دانند، اظهار داشــت: تکلیف 
افرادی که این حقوق ها را پرداخت و دریافت کرده اند، باید 
مشخص شــود. موضوع حقوق های نجومی نباید با گذشت 
زمان فراموش شود؛ اما می بینیم که عده ای با مطرح کردن 
مســائل دیگر مانند بحث کنسرت ها و...، ســعی در تغییر 
جهت نگاه مردم دارند؛ در صورتی که هیچ چیز نباید مانع 
رسیدگی به این موضوع شــود و ازطریق برخورد قاطعانه با 

عوامل خاطی، باید اعتماد مردم را جلب کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف دشــمن، از بین بردن اعتقادات 
ما و ایجاد شــبهه در اصول و مبانی دین بــه ویژه از طریق 
ماهواره ها و فضای مجازی است. دشمن به دنبال این است 
که در صحنه جامعه، مردم را به ولنــگاری فرهنگی آلوده 
کند که شایسته است مسئوالن فرهنگی به ویژه حوزه های 
علمیه، دانشــگاه ها، ســتاد احیا، ارشــاد، دفتر و سازمان 
تبلیغات اسالمی، دست به دســت هم داده و به فکر تقویت 

بنیه دین و اعتقادات مردم باشند.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: مشــکل ما کنسرت 
نیست که مســئوالن به بهانه رعایت قانون بخواهند مردم 

را به کار حرام تشــویق کننــد. امام راحــل فرمودند ما با 
سینما مخالف نیســتیم؛ بلکه با کار حرام مخالفیم. اکنون 
نیز مســئوالن تصــور نکنند کــه فقط در مشــهد چنین 
فضایی حاکم است؛ مردم در دیگر شــهرها و استان ها نیز 
اجازه نخواهند داد کارهای حرام انجام شــود. وی با اشاره 
به نزدیکی زمان انتخابات و لــزوم تقویت آرامش در جامعه 
خاطرنشان کرد: چند ماه دیگر شــاهد برگزاری انتخابات 
هســتیم و مســئوالن برای حفظ آرامــش عمومی تالش 
می کنند؛ اما گاهی صحبت هایی مطرح شــده که ســبب 
ناآرامی در افکار می شــود. در آســتانه انتخابــات، انتظار 
نداریم شاهد تعویض برخی استانداران و مسئوالن باشیم؛ 

مسئوالن باید اجازه دهند این آرامش محفوظ بماند.
مهدوی اضافه کرد: البته اســتاندار اصفهــان فرمودند که 
سخن از تعویض نیســت؛ اما بنده تاکید می کنم که اجازه 
دهنــد آرامش مردم محفــوظ بماند. برخــی تعویض ها با 
پشت صحنه افکار سیاســی پیگیری می شود؛ به جای این 
تعویض ها باید به فکر بحث اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه 

دفاعی و نظامی کشور باشند.
وی در خطبه های نخســت نماز عید ســعید قربان اظهار 
داشت: روز عید قربان یادآور حضرت ابراهیم و تسلیم شدن 
او در برابر فرمان الهی اســت که خداوند در سوره صافات به 

بخشی از این داستان اشاره می کند. 
براســاس آیات قرآن این قطعا یک امتحان بزرگ و روشن 
برای ابراهیم است که خداوند می فرماید ما تاوان اسماعیل 
و بــدن او را »فدیه عظیم« قــرار دادیم کــه در روایات به 
شهادت حضرت سیدالشــهدا)ع( در این زمینه اشاره شده 

است.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه این داستان حاوی 
یک پیام و نشــان دهنده اوج تقواســت، افــزود: از جمله 
نشانه های تقوا برای انسان متقی، می توان به محزون بودن 
دل، مختصر بودن حاجات، پاک بودن اعمال، گریان بودن 
چشــم ها، نگرانی قلوب در محضر پروردگار، مرگ شهوت، 
فرورفتن خشــم، شــاکر بودن به وقت آســانی و صبر در 

نامالیمات و نگرانی از تعریف دیگران اشاره کرد.
وی ادامه داد: در آیه 24 سوره ســجده 2 ویژگی مهم برای 
امامان بیان شده و خداوند می فرماید در این 2 خصوصیت 
هیچ کــس قادر بــه برابری با امامان نیســت. نخســتین 
ویژگی صبر بی نهایت اســت کــه در پیامبــر اکرم)ص(، 
امیرالمومنین)ع(، امام حسین)ع(، حضرت ولی عصر)عج( 

و سایر ائمه معصومین مشاهده می شود.
آیــت ا... مهدوی بــا بیان اینکــه دومین ویژگــی امامان، 
یقین اســت که از صبر و تقوا ناشی می شــود، خاطرنشان 
کرد: نتیجه این 2 ویژگی، تقواســت که از آن، می توان به 
عنوان بهترین زینت اخالق، علت خوشــنودی پروردگار، 
حق خدای بزرگ بر مردم، بهترین خلق انبیا و رســوالن،  
 افضل اعمال، ســبب صیانت شــخص و ارزشــمندترین

لباس انسان یاد کرد.

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز عید قربان:

مسئوالن به فکر تقویت بنیه نظامی کشور باشند

بیداری اسالمی 
نفوذ در دل ها و 
دعوت به اسالم 

است که ما از اين 
جريان، به قدرت 
نرم جهان اسالم 
تعبیر می کنیم؛ 

قدرتی که انديشه 
قوی اسالمی و 

بزرگ تر از قدرت 
سخت دشمنان 

است

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز عید سعید قربان در اصفهان اظهار داشت: امسال برای مسلمانان 
ايران اسالمی و مســلمانان بسیاری از کشورهای ديگر از جمله ســوريه، محرومیتی در مشرف شدن به حج 

ايجاد شده که به تعبیر قرآن، »سد سبیل« است.

محیط بانان منطقه حفاظت شــده داالنکوه و سد زاینده رود، شنبه شب 
در گشــت، کنترل و تورکشي از سطح دریاچه ســد زاینده رود، بیش از 
 دو هزار و پانصد متر دام صیادي از قســمت هاي مختلــف این دریاچه

جمع آوري و به پاسگاه حفاظت محیط زیست چادگان منتقل کردند.
با توجه به اینکه گشــت محیط بانان مناطق یادشده در شب و به وسیله 
قایق موتوري انجام مي شــود، متخلفان یا در محل حضــور ندارند یا با 

شنیدن صداي قایق، متواري مي شوند.
صید ماهي در دریاچه ســد زاینده رود، دریاچه سد تنظیمي زاینده رود 
و سد حنا ممنوع است. براســاس اعالم محیط زیست اصفهان، در سایر 
نقاط نیز پروانه صید ماهــي به صورت ماهانه و در حــد صید پنج قطعه 

ماهي با قالب صادر مي شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، از برگزاری نشست فرهنگی هفته 
دفاع مقدس با عنوان بازگویی خاطرات و ناگفته های دفاع مقدس از زبان 
سردار سرلشگر صفوی، مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در مجموعه 

جهانی کاخ موزه چهلستون در سه شنبه آینده خبر داد.
فریدون اله یاری افزود: اداره کل میراث فرهنگی اســتان، همزمان با هفته 
 دفاع مقدس، برنامه هــای متعددی را تدارک دیده اســت که ازآن جمله

می توان به شب نشــینی رزمندگان در مجموعه جهانی کاخ چهلستون 
اشــاره کرد. وی تاکید کرد: امشب ساعت 2۰ شب نشــینی رزمندگان و 
دوستداران تاریخ معاصر ایران در مجموعه جهانی کاخ چهلستون برگزار 
می شــود. وی در این مراســم به بیان خاطرات و ناگفته های دوران دفاع 

مقدس خواهد پرداخت.

شب نشینی رزمندگان در چهلستوندام های گسترده بر درياچه زاينده رود

مدیرکل راهــداري وحمل ونقل جــاده ای، 7۰درصد 
ازعوامل وقوع حادثه هاي جاده اي را عوامل انســاني، 
15درصد ازآن را وســیله نقلیه و 15درصــد دیگر را 
جاده عنوان کــرد که براي کاهش این مــوارد نیز باید 

راهکارهاي مهمي تدوین، بررسي و اجرایي شود.
 همایش دستگاه هاي امدادرسان در جاده هاي استان 
اصفهــان، با هدف یادآوري شــرح وظایــف هریک از 
دستگاه هاي امدادرســان جاده اي، با حضور مدیرکل 

راهداري وحمل ونقل جاده ای برگزار شد.  
در این همایش، مدیــرکل این اداره ضمن اشــاره به 
نتایج ارزیابي امــداد و نجات جاده اي اذعان داشــت: 
یکــي از مباحث و مشــکالتي کــه ما همــواره با آنها 
مواجه هســتیم، بحث امدادرســاني در جاده هاست؛ 
لذا هــدف از برگزاري ایــن همایش، یادآوري شــرح 
وظایف هریک از دســتگاه هاي امدادرســان، ارتقای 
کیفیــت امدادرســاني ســوانح جــاده اي و افزایش 
هماهنگي عوامل امدادرســان  در جاده هاي اســتان 
اصفهان اســت. اماني افزود: تعامل بین دســتگاه هاي 
امدادرســان جاده اي، مي تواند منجر به پیشگیري و 
 درنتیجه کاهش تصادفات جاده اي و تلفات ناشي از آن 

شود.

معاون شهرســازی منطقه 13 شــهرداری اصفهان، 
بااشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در کوه قائمیه، 
 اظهار کــرد: در خیابان قائمیه، ســمت کــوه دنبه

ساخت و سازهای خالفی صورت گرفته است.
علیرضــا ســتوده، با اشــاره بــه اینکه اشــخاص 
ســودجو زمین ها را به صورت قولنامــه ای به افراد 
مهاجر ضعیف واگذار کــرده و فروخته انــد، افزود: 
متاســفانه بیشــتر زمین هــا موات و دولتی اســت 
و در کــوه قائمیه، اشــخاص ســودجو، زمین هایی 
 را به صورت خــالف تفکیک کرده و شــبانه اقدام به

ساخت و ساز آن کرده اند.
معاون شهرســازی منطقه 13 شــهرداری اصفهان 
 با اشــاره به اینکــه معموال این ســاخت و ســازها

دسترسی های مناســبی ندارند، ادامه داد: مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی بسیاری در این بافت ها مشاهده 
می شــود؛ بنابراین نباید به شــکل بافت ها، تنها از 
حیث کالبدی نگاه کرد و مــوارد اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی را هم باید مدنظر قرار داد.
 ستوده با بیان اینکه اکنون شهرداری منطقه به طور 
جدی پیگیر این ماجراســت، تصریح کرد: در تالش 
هستیم که از ادامه این روند پیشگیری کرده و اجازه 

ساخت وساز خالف ندهیم.

تعامل بین دستگاهی، منجر به 
کاهش تصادفات جاده ای می شود

برخورد قانونی با ساخت های 
غیرمجاز در کوه قائمیه

شهرداریحمل و نقلخبر

 160 تاکسی مدرن
به فرودگاه اصفهان می آيند

برگزاری دوره آموزشی پايه 
مديريت عملیاتی بحران 

شــهردار اصفهان گفت: به دنبال افزایش زیرســاخت های 
گردشگری و تامین رفاه حال مســافران، 16۰ خودرو آریو 
که به اســتانداردهای روز مجهزند، به ناوگان تاکســیرانی 
شهرداری اصفهان در فرودگاه شهید بهشتی افزوده می شود. 
مهدی جمالی نژاد ادامه می دهد: باید توجه داشــته باشیم 
که شرق اصفهان و به ویژه در محور فرودگاه اصفهان، تجمع 
آالینده های هوا زیاد اســت؛ از این رو به منظور کاهش این 
آالینده ها، این ناوگان به مناســبت عیدقربان وارد سیستم و 
جایگزین خودروهای قبلی می شــوند. وی در ادامه با تاکید 
بر اینکه کاهش معضالت زیســت محیطی و به ویژه کاهش 
آلودگی هوا نیز از دیگر دغدغه های شهرداری اصفهان است، 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان، نوسازی ناوگان حمل و نقل را 

در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان نیز در 
این رابطه گفت: خودروهای تــازه نفس فرودگاه اصفهان، به 

استانداردهای روز دنیا مجهز هستند.
حســین جعفری، با بیان اینکه انضبــاط ترافیکي و کاهش 
آلودگي هــوا، مهم ترین موضوعات در حمل ونقل شــهري 
است، تصریح می کند: در بخش نخست، باید نحوه رانندگي 
ما اصالح شود و تاکسیرانان در این عرصه، معلماني هستند 

که مي توانند الگوي درست را به بقیه نشان دهند.

دوره آموزش پایــه مدیریــت عملیاتی بحــران منطقه 
7 کشور، ویژه معاونین اســتان و مدیران شعب جمعیت 
هالل احمر اســتان های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، 

یزد و اصفهان، در اصفهان برگزار شد.
در مراســم افتتاحیه این دوره، دکتر مومنی، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، با بیان اینکه هدف 
از برگزاری دوره آموزش پایه مدیریت بحران، رسیدن به 
یک زبان، فهم و روش مشــترک در مواجهــه با حوادث و 
بالیاست، اظهار داشت: داشتن زبان مشترک، در مدیریت 
بحران بســیار مفید و اثربخش خواهد بــود و این امر به 
هماهنگی در عملیات پاســخگویی منجر خواهد شــد و 
در کاهش اثــرات منفی حوادث و بالیا نقــش موثری ایفا 
خواهد کــرد. مومنی افزود: آموزه هــا و مفاهیم مدیریت 
بحران باید ارتباط و ســطح همکاری با دستگاه های دیگر 
را در مدیریت حوادث مشــخص کند تا هم از موازی کاری 
و تداخل در امور جلوگیری شود و هم تمام امور مدیریت 
ســانحه، به نحو مطلوب انجام پذیرد. در ادامه، مدیرکل 
دفتر امور آمــوزش تخصصی و ضمن خدمــت کارکنان 
جمعیت هالل احمر، با اشــاره به اهمیت موضوع آموزش 
اظهار داشــت: آموزش هم توانایی ایجاد مــی کند و هم 

روش ها را اصالح کرده و بهره وری را باال می برد.

هالل احمر
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پیشنهاد سردبیر: 
رژه ای که خون روباه پیر را به جوش آورد

 بهداد سلیمی و همسرش عکسی از سلین، دخترشان را همراه 
مهرداد کفشــگری در اینســتاگرام منتشــر کردند.کفشگری 
پسرعمه بهداد ســلیمی است و دختر پســردایی اش را در این 

تصویر بغل کرده است.

دختر قوی ترین مرد ایران همراه 
فامیل پرسپولیسی اش

فوتبال جهان

مهاجم رئال مادرید نسبت به صحبت های اخیر هافبک پیشین 
بارسلونا واکنش نشان داد.

رئال مادرید در هفته ســوم اللیگا پنج بر دو اوساسونا را شکست 
داد. کریستیانو رونالدو نخستین بازی اش را برای مادرید در این 
فصل انجام داد و گل نخست تیمش را در دقایق ابتدایی بازی به 
ثمر رساند. مهاجم پرتغالی پس از بازی گفت: از لحاظ جسمانی 
در شرایط خوبی به سر می برم، می توانستم 90 دقیقه بدون هیچ 
مشکلی بازی کنم. در حقیقت پس از آسیب دیدگی شدید انجام 
برخی حرکت ها کمی ترس ایجاد مــی کند، اما این اتفاق عادی 
است. احســاس خوبی دارم و دردی ندارم. از پیروزی به دست 

آمده خوشحالم، تیم  هم خیلی خوب بازی کرد.
ژاوی هرناندس، هافبک پیشــین بارســلونا چند روز پیش در 
مصاحبه ای گفته بود مشــکل رونالدو این اســت کــه بازیکن 
دیگری برتر از او اســت. مهاجم مادرید در ایــن باره اظهار کرد: 
ژاوی همیشــه می خواهد درباره من با مطبوعات صحبت کند. 
چه اهمیتی دارد. او در قطر بــازی می کند و تا به حال هیچ توپ 
طالیی کسب نکرده اســت، اما من ســه بار این جایزه را بردم. 
ورزشــکاری که در شــبکه های اجتماعی نامــش بیش از همه 

جست و جو می شود، من هستم.
بازیکن پرتغالی درباره تمدید قراردادش گفت: باید در این رابطه 
با رییس باشــگاه صحبت کنید. همه چیز خوب پیش می رود و 
این موضوع را بارها تکرار کرده ام. شما) رســانه( در دو روزنامه 
مهم به این موضوع)تمدید قرارداد( اشاره کردید. انگار که بیشتر 
از من می دانید. نمی خواهم به این سوال پاسخ دهم. ساده است. 
اگر رییس باشگاه مادرید بودم و چنین بازیکنی داشتم 10 سال 

دیگر قراردادش را تمدید کردم.
رونالدو افزود: دوســت دارم ســال های زیادی در مادرید بمانم 
چون بزرگ ترین باشــگاه جهان است. این تیم باید بهترین های 
جهان را داشته باشــد و برای همین می خواهم در مادرید بمانم 
و از دنیای فوتبال در این باشــگاه خداحافظی کنم. دوست دارم 
تمام عناوین ممکن را با این تیم به دســت آورم. دوســت دارم 
اللیگا را فتح کنیم چون سال هاســت به این عنوان نرسیده ایم. 
تیم در شــرایط خوبی قرار دارد و می توانــد در این فصل به این 

جام دست یابد.
مادرید امشــب در لیگ قهرمانان برابر اسپورتینگ لیسبون قرار 
می گیرد. رونالدو در این باره گفت: این بازی معنای خاصی برای 
من دارد. فوتبالم در این تیم شــکل گرفت. اسپورتینگ در قلب 
من جای دارد، اما اکنون در مادرید بازی می کنم. مادرید باشگاه 
من اســت. تیمی که باید از آن دفاع کنم و عالقــه زیادی به آن 

دارم، به همین خاطر می خواهم در این بازی پیروز شویم.
مهاجم پرتغالی در مورد رســیدن به رکــورد 100 گل در این 
بازی ها اظهار کرد: چــه تعداد گل به ثمر رســانده ام؟ 94 گل؟ 
شــاید! دقیق نمی دانم. فقط می دانم کمی از 90 بیشــتر است 

امیدوارم بتوانم به این رکورد برسم.

کاپیتان پیشــین تیم ملی برزیل راه اسطوره فوتبال کشورش را 
در پیش گرفته است.پا گذاشــتن در جای پای پله همیشه یکی 
از راه هایی بــوده که نیمار برای زندگی شــخصی و حرفه ای اش 
در پیش گرفته اســت. اکنون اما او قرار اســت اولین آهنگ را با 
صدای خودش منتشــر کند آن هم تنها چند هفته پس از آنکه 

اسطوره 75 ساله کشورش این کار را انجام داد.
ماه جوالی امسال بود که اسطوره فوتبال برزیل آهنگی با عنوان 
»امید« را به مناسبت آغاز بازی های المپیک ریودوژانیرو ساخت 
و حاال گفته می شــود که او قصد انتشــار یک آلبوم از آثارش را 
دارد. نیمار هم که پیش از این اســتعدادش را در ترانه نویســی 
نشان داده بود، اعالم کرده اســت که اولین آهنگش را فردا اجرا 

خواهد کرد.
او در صفحه توییترش نوشت: دوســتان، چهارشنبه من حرفه 
 موســیقی ام را آغاز می کنــم و اولین آهنگــم را در فیس بوک

 قرار می دهم.
نیمار پیــش از این هم عالقه زیادی به اجــرای برنامه های زنده 
موسیقی نشان داده بود و اغلب در کنسرت هایی که در کشورش 
برگزار می شود شــرکت دارد. او اخیرا هم در صفحه فیس بوک 

خود یک کالس آموزشی آنالین برگزار کرده است.

واکنش رونالدو 
به اظهارات اخیر ژاوی

نیمار پا جای پای پله گذاشت

فضای مجازی

کلنگ زمین اختصاصی ســافت بال و بیســبال نقش جهان 
اصفهان که در ســال 93 از ســوی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان در اختیار هیئت انجمن های ورزشی استان 
قرار گرفت، پس از گذشت یک  سال از آن تاریخ، 24 دی ماه 
ســال گذشــته با حضور ریکاردو فراچری رییس فدراسیون 
جهانی بیس بــال و جیووانی پانتالئونی مســئول آســیایی 
فدراســیون جهانی به زمین زده شــد. این زمین که قرار بود 
یکی از بخش های دهکــده المپیک اصفهان باشــد در ابعاد 
150 در 150 متر طراحی شــده بود، اما با گذشت چند ماه 
از کلنگ زنی این زمین هنوز هیچ اقدام خاصی برای ســاخت 
زمین اختصاصی ســافت بال و بیســبال نقش جهان صورت 
نگرفته اســت. حمیدرضا غزنوی رییس هیئت انجمن های 
ورزشی استان اصفهان در همین خصوص اظهار داشت: این 
زمین در اختیار هیئــت قرار دارد، کارشــناس ایتالیایی هم 
حدود یکی دو ماه پیش به اصفهان ســفر کرد و نقشه برداری 
زمین را انجــام داد. اســتانداردی که این زمیــن باید از آن 
برخوردار باشــد، چمنی که مورد نیاز اســت و تمام موارد را 
بررســی کرد و نتایج آن را تقریبا یک ماه بعد از سفرش به ما 
اعالم کرد. وی ادامه داد: فدراسیون جهانی بیسبال و سافتبال 
هم اعالم کرده که ما نیز برای ساخت زمین کمک می کنیم اما 
اصل هزینه ها و کمک برای ساخت زمین بیسبال را بر عهده 
ایران گذاشته است. وی گفت: از آنجایی که  ساخت این زمین 
با یک سری از کارها و برنامه های دیگر هیئت تداخل پیدا کرد، 
پیگیر اقدامات آن نشــدم. غزنوی ادامه داد: با توجه به اینکه 
اخیرا رییس انجمن بیسبال و ســافتبال کشور تغییر کرده، 
انجمن به دلیل تغییرات رخ داده، دچار مشکالتی شده است. 
ســاخت و تکمیل زمین بیس بال نقش جهان اصفهان را باید 
انجمن بیسبال و ســافتبال ایران انجام دهد که اوضاع مالی 

نامناسبی دارد.
 رییــس هیئــت انجمن هــای ورزشــی اســتان اصفهان 
بیان کرد: در شهر کرج یک زمین بیســبال و سافتبال وجود 
دارد اما پایه و اســاس زمین آماده بوده است. زمین بیسبال 
کرج دارای چمن و در حال فعالیت بود و مثل زمین اصفهان 
نبود که فقط یک زمین خالی باشد و فدراسیون جهانی تنها 
در حد تعمیر و نگهــداری به این زمین کمــک کرد. بودجه 
تعمیر زمین بیســبال کرج در حد یک صدم هزینه ساخت و 
احداث زمین بیســبال نقش جهان هم نیست. غزنوی گفت: 
ســاخت و تکمیل زمین نقش جهان اصفهان نیازمند بودجه 
میلیاردی و سنگینی است و متاســفانه نتوانستیم سراغ آن 

برویم.

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان :

زمین بیس بال نقش جهان 
بودجه میلیاردی می خواهد

منهای فوتبال

ماجرای کنار گذاشــتن عقیلی توسط کادر فنی به یک 
معضل پیچیده تبدیل شده است که مدیریت باشگاه 
می توانســت خیلی زودتر و بهتر این موضوع را حل 
کند اما اکنون در ادامه اقدامات عجیب و غریب فصل 
گذشته یک لکه ســیاه دیگر را در عملکرد خود ثبت 

کرد.
تیم ســپاهان که در دو دهه اخیر خــود را به یک باره 

باال کشــید و خــودش را به جرگــه مدعیان 
لیگ اضافه کرد، همزمان در این مســیر 

حواشــی و اتفاقاتی نیز پیرامون این 
تیم بزرگ ایجاد شد.

معضلی که تیم های لیگ برتری 
و بزرگ در ایران دارند، حواشی 
است که گه گاه دامن این تیم ها 
را می گیرد و مسیر حرکت آ نها 

را دچار اختالل می کند.
تیم ســپاهان نیز در مســیر 
بزرگ شــدنش با این گونه 
اتفاقات بســیار روبه رو شد 
اما این روزها این مشکالت 
تیم ســپاهان را از مسیر 
اصلی خارج کرده است 
و در فصــل قبل همین 
حواشــی در کســب 
نتایج ضعیــف تاثیر 
داشــت. بســزایی 
در ابتــدای فصــل 
عبــدا... ویســی با 
آمدن به ســپاهان 

یــک  بــه  دســت 
انقــالب و دگرگونــی 

بزرگ در این تیم زد که این موضوع بسیاری 
از مشــکالت را حل و البته مشکالت فراوان 

دیگری را به تیم اضافه کرد.
ویســی در ابتدای راه با ارائه یک لیست مازاد 
سر و صدای زیادی را به راه انداخت و به نوعی 

تمامی بازیکنان پا به ســن گذاشــته این تیم را 
کنار گذاشــت.در این بین نام بازیکنانی همچون 
هادی عقیلــی، رحمان احمدی، حســین پاپی، 
عبدا... کرمی و بازیکنان دیگری وجود داشــت اما 
در همان زمان، موضع ویســی در مقابل کاپیتان 
محرم نویدکیا ســکوت بود و زمانی که وضعیت 

ایــن بازیکن مشــخص نبــود، او نیز هیچ 
موضع گیری خاصی نداشت.

کاهش  بــا  پاپی  حســین 
قرارداد به سپاهان بازگشت

سرانجام بســیاری از این بازیکنان از 
سپاهان جدا شــدند و برخی  هم به تیم 
بازگشتند؛ مثل حسین پاپی که به دلیل 
مبلغ باالی قراردادش از این تیم 
کنار گذاشته شــده بود، با 
کاهــش آن یــک فصل 
دیگــر را در ســپاهان 
مانــدگار شــد و گل 
زیبایی هم  به پیکان 

زد.
هـادی عــقـــیـلی 
یکــی دیگــر از این 
بازیکنان اســت که 
هنــوز تــا اینجای 
فصــل وضعیت او 
مشــخص نشده و 
هر روز بین باشگاه 
 و کادر فنــی پاس 

کاری می شود.
عبدا... ویســی در 
ابتدا تلویحا نسبت 
بــه مبلــغ باالی 
هــادی  قــرارداد 
معترض بود و به  این 
موضوع به طور غیر مســتقیم 
نیز اشاره کرد اما مشکل عقیلی  
بیشتر از آنکه مبلغ قراردادش 
باشد، شــرایط جسمی و بدنی 

اوست.
در همــان فصل گذشــته نیز 
عقیلی عملکــرد قابل قبولی در 
تیم سپاهان ارائه نکرد و در همان 
روزها بســیاری از کارشناســان و 
هواداران به این موضوع اشاره کرده 
بودند که دوران عقیلی در ســپاهان 

به اتمام رسیده است.
همان طور کــه رحمان احمــدی نیز 
دورانش در ســپاهان به ســر آمده بود و 

همه دیدند که در تیم پیکان با چه انگیزه ای بازی کرد که 
اگر در سپاهان مانده بود، شاید بخشــی از این انگیزه هم 

برایش باقی نمی ماند.
اما موضوع در مــورد عقیلی کمی متفــاوت و پیچیده تر 
است؛ زیرا او کاپیتان سابق ســپاهان بوده و بعد از محرم 
نویدکیا او بــزرگ تیم بود و فصل گذشــته نیز بازی های 

زیادی را در غیاب محرم کاپیتانی کرد.
وضعیت عقیلی باید زودتر مشخص شود

حال به هــر دلیلی کادر فنــی تمایلی بــرای ماندن این 
بازیکن ندارد و به نظر می رسد مشــکل اصلی او نیز مبلغ 
باالی قرارداد اوســت اما عقیلی در پیشنهاد ویسی مبنی 
بر امضای قرارداد سفید با باشــگاه ابراز تمایل کرد و تنها 

خواستار گرفتن طلب های گذشته اش شد.
اکنون وضعیت این بازیکن را هیچ کس نمی داند.کادر فنی  
این امر را به باشــگاه واگذار کرده و باشگاه نیز در این باره 
هیچ اقدامی انجام نمی دهد و روز به روز این موضوع بدتر 

می شود.
عقیلی اســطوره و پیشکسوت ســپاهان بوده و هواداران 
زیادی نیز دارد امــا این بازیکن هم بایــد بداند ماندن در 
تیمی کــه کادر فنی به بــازی او اعتقادی نــدارد، باعث 

شکسته شدن بیشتر حرمت ها می شود.
این حق طبیعی یک سرمربی اســت که از چه بازیکنانی 
اســتفاده کند و همان طور که ایکر کاسیاس نیز روزی در 
اوج محبوبیــت از رئال مادرید رفت، هــر بازیکن دیگری 
در هر جایگاهی هم که باشــد باید این را بداند که در یک 
تیم بــزرگ تا آخر عمــر فوتبالی یک بازیکــن نمی تواند 
بماند و همان طــور که روزی این بازیکنــان به این تیم ها 
 آمده اند، روزی هــم باید خداحافظی کننــد و از آن تیم

 بروند.
نقش مهم باشگاه در حل موضوع عقیلی

در این بین نقش مدیریت باشــگاه بسیار مهم است و این 
موضوع می توانست بسیار بهتر و با حفظ شأن طرفین حل 
شود اما باشگاه ســپاهان نتوانست به خوبی این موضوع را 

مدیریت کند.
از طرفی عقیلی به دنبال حقش مبنی بر مشــخص شدن 
وضعیتش در این فصــل و مطالبات قبلی اش اســت و از 
طرف دیگر نیز ویسی تمایل آنچنانی به ماندن عقیلی در 
تیم ندارد که در این بین باشگاه باید نقش ریش سفیدی 

را انجام داده و این موضوع را پیش تر حل می کرد.
مدیریت باشگاه ســپاهان که از فصل گذشــته اقدامات 
عجیب وسواس برانگیز زیادی را انجام داده است، در ادامه 
همان مسیر با پرداختن به ماجرای عقیلی، یک نقطه سیاه 
دیگر را در عملکرد خود ثبت کرد و همین مسائل حرکت 

تیم را تحت تاثیر قرار می دهد.
حــل موضــوع عقیلی درخواســتی اســت کــه تمامی 
پیشکسوتان و هواداران سپاهان خواســتار آن هستند و 
باید مدیریت باشگاه هرچه ســریع تر این موضوع را حل 

کند.

سرگردانی بازیکن سپاهان؛

چه کسی باید تکلیف عقیلی را مشخص کند؟

شواهد و قرائن نشان می دهد که کار اشکان دژاگه با العربی تمام 
شده است زیرا باشگاه قطری ســهمیه لژیونرهای خود را با بازیکنان 
خارجی دیگر پر نمــوده و در این بین جایی بــرای ملی پوش ایرانی 

لحاظ نکرده است.
با تصمیــم ناامیدکننــده و بحث برانگیز 2 ســال پیش اشــکان بعد 
از جام جهانی، مبنی بر انتخاب لیگ ســتارگان قطر، بازگشــت او به 
بوندســلیگای آلمان یا لیگ برتر انگلیس در سی سالگی این بازیکن 
کمی دور از ذهن است. با این اوصاف، همان طور که برخی رسانه های 
قطری هم پیش بینی کرده اند محتمل ترین اتفاق برای دژاگه حضور 

قریب الوقوع این بازیکن در فوتبال ایران به نظر می رسد.
در شرایطی که حضور هافبک سابق تیم های هرتا برلین، ولفسبورگ 
و فوالم در فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگــری به واقعیت نزدیک 
شده اســت آنچه مشخص نیســت این است که ســتاره تیم ملی در 

نهایت سر از کدامیک از تیم های لیگ برتری در خواهد آورد.

به فاصله تنها چهار روز پس از آنکه احسان حاج صفی 90 دقیقه 
از روی نیمکت ورزشــگاه المپیک شــن یانگ نظاره گر تساوی 
بدون گل تیم ملی برابر چین شــد، این بازیکن پیشاپیش سایر 
 همبازیانش در ســپاهان و در کســوت کاپیتان تیــم اصفهانی،

 رو در روی پیکان قرار گرفت.
در روز کاپیتانی حاج صفی اما سپاهان روز چندان خوبی را پشت 
ســر نگذاشــت و در حالی که بیش از نیمی از زمان مسابقه را از 
میهمان خود عقب بود در نهایت این بازی خانگی را به تســاوی 
کشاند تا طالیی پوشان اصفهانی دست خالی ورزشگاه فوالدشهر 

را ترک نکرده باشند.
به این ترتیب، احســان که فعال جایگاه ثابت خود را در تیم ملی 
از دست رفته می بیند در تیم باشگاهی هم شرایط ایده آلی ندارد 
هرچند که سرمربی ســپاهان نسبت به بازگشــت قریب الوقوع 

ستاره تیمش به روزهای اوج کامال خوش بین به نظر می رسد.

روزهای نه چندان خوب یک ستاره تیم ملی در راه ایران
کاپیتان 

.
سیدجالل حسینی، مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس به احتمال 

فراوان تیمش را در دربی تهران همراهی خواهد کرد.
سیدجالل حسینی در حالی مقابل تراکتورسازی به میدان رفت که از 
ناحیه قفسه سینه با مصدومیت مواجه بود. حضور در این بازی حساس 
وضعیت حسینی را برای دربی تهران سخت تر کرد و این در حالی است 
که گفته می شود او شــرایط مبهمی برای دیدار مقابل استقالل دارد. 
کادرپزشکی پرسپولیس اما به برانکو ایوانکوویچ قول داده که این مدافع 

باتجربه و ملی پوش را برای دیدار مقابل استقالل آماده کند.
وحید امیری دیگر بازیکن ملی پوش پرســپولیس نیز همچنان شرایط 
مبهمی برای حضــور در بازی مقابل اســتقالل دارد، هرچند قرار بوده  
تمرینات سبک را آغاز کند، اما رسیدن وی به بازی مقابل استقالل در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

حسینی به دربی می رسد؟تعطیالت طوالنی به ضرر لیگ استدر دربی، یک استقالل خوب را خواهید دید

منابع خبری متعددی اقدام جالب جمهوری اسالمی ایران در نامگذاری 
کاروان پارالمپیک به نام»شهدای منا« را تحت پوشش خبری خود قرار 
دادند. در این میان گزارش وب ســایت خبری – تحلیلی BBC نشان از 
هیجان نویســنده از عدم برخورد با این قضیه دارد و گویا عده ای منتظر 

برخورد با کاروان منای ایران هستند! 
نویسنده اینگونه گزارش خود را آغاز می کند: بســیاری از بینندگان از 
سراســر جهان شــاید از معنای نام کاروان ایران در پارالمپیک بی خبر 
باشــند، با این رویه قطعا از اقدام اعتراضی ایران در مراسم افتتاحیه نیز 

بی خبر هستند. 
نویسنده در ادامه با اشــاره به حادثه »منا« آورده است: ایران در اعتراض 
به اتفاقاتی که در جریان مراسم و مناســک حج رخ داده، تصمیم گرفت 
نام کاروان پارالمپیک خود را »منا« بگذارد تــا خاطره و یاد قربانیان آن 
حادثه زنده نگه داشته شود، در مراسم افتتاحیه نیز پرچمدار جمهوری 
اسالمی ایران لباس احرام بر تن داشت. بیش از 2000 زائر در آن حادثه 
کشته شدند که بیشــتر آنها را زائران ایرانی تشکیل می دادند و مشخصا 
ایران، مقامات ســعودی را مقصر می داند. هر چند عربســتان سعودی 

مدعی اســت تنها 769 نفــر در حادثه منا جان باخته انــد! این گزارش 
خبری که توسط بخش فارســی و واحد بین الملل BBC تهیه شده در 

ادامه به سمت تنش بین ایران و عربستان می رود: 
تنش بین دو کشور در این روزها به بهانه خاطره منا افزایش یافته است 
و عربستان در سالی که گذشــت، برای ایرانیان مجوز حضور در مناسک 
حج را صادر نکرد. مفتی عربستان نیز در اظهار نظری توهین آمیز باعث 

تحریک احساسات ایرانیان مسلمان شده است. 
در این گزارش به نقل قول هایی از محمود خســروی وفا اشاره شده که 
دالیل نامگذاری کاروان پارالمپیک را شرح می دهد. عشرت کردستانی، 
ورزشکار ایرانی در مراســم پارالمپیک با بر تن داشــتن لباس احرام به 

وضوح و به صورت نمادین اعتراض ایران را جهانی کرد. 
نویسنده این گزارش درباره این اقدام ایران می نویسد: آیا ایران می تواند 

چنین کاری انجام دهد؟
 البته منابع خبری در ایران معتقدند که در مراسم رژه آزادی وجود دارد 
و هر کشوری مجاز است برای پوشش ورزشکاران خود با آزادی کامل و 
بدون محدودیت تصمیم گیری کند. گزارشگر انگلیسی در ادامه شیطنت 
خبری خود می نویسد: آیا چنین نامگذاری روی کاروان ورزشی مصداقی 
از دخالت سیاست در ورزش نیست؟ این کاروان باید به مکه می رفت نه 

به ریو!

قاب روز درحاشیه

هافبک تیم فوتبال ســپاهان در مورد تســاوی 
ســپاهان مقابل پیکان در اصفهــان گفت: این 
بازی دو نیمه متفاوت داشــت. مــا در نیمه اول 
نتوانســتیم از لحاظ تاکتیکی بازی خوبی انجام 
دهیم و پیکان تسلط بیشتری در زمین داشت. 
جالل الدیــن علی محمدی در ادامــه افزود: در 
نیمه دوم شــرایط تغییر کرد و ما بــا توجه به 
نیازی که برای جبران نتیجه داشتیم، تهاجمی 
بازی کردیم. هرچند می توانستیم در نیمه اول 
به گل برسیم، اما متاســفانه این اتفاق نیفتاد و 
بــازی نه چندان خوب مــا در ایــن نیمه نقش 

مهمی در نتیجه مسابقه داشت.

هافبک تیم فوتبال ســپاهان گفــت: االن واقعا 
وقت امتیاز از دســت دادن نیســت. البته فکر 
می کنم تعطیلی لیگ هم روی عملکرد بعضی از 
تیم ها از جمله سپاهان تاثیر گذاشت، متاسفانه 

این تعطیلی ها به ضرر لیگ خواهد بود.

مدافع - هافبک تیم فوتبال اســتقالل گفت: ســرانجام، یک روز 
بدشانسی های ما تمام می شود.

 خســرو حیــدری در خصــوص بــازی روز جمعــه مقابــل 
 پرســپولیس و اینکــه آیــا شــرایط جــدول تاثیــری در روند 
 ایــن بــازی دارد، گفــت: شــاید در 90 درصــد بازی هایــی 
 که با پرســپولیس داشــتیم ما صدر جدول بودیم و آنها پایین تر 
 از ما بودند و خیلی ها فکــر می کردند که ما بایــد 4،5 گل بزنیم 
 اما شــرایط این بازی اصال ربطی بــه جدول رده بنــدی ندارد و 

یک بازی خاص است. 
بازی هــای اینچنینی شــرایط خاص خــود را دارند و به ســبب 
هیجانی که دارند ارتباطی با جدول رده بندی نخواهند داشــت، 

روز جمعه یک استقالل خوب را خواهید دید.
17

بازتاب اقدام ارزشمند کاروان منا؛

رژه ای که خون روباه پیر را به جوش آورد
مدال نقره بر گردن پرچمدار کاروان ایران دربازی های المپیک ریو

کاروان ورزشــی شــهدای منا در روز چهارم بازی های پارالمپیک 2016 ریو به یک مدال نقره در رشته میکس 
ریکرو دست پیدا کرد. این مدال توسط تیم دو نفره زهرا نعمتی و ابراهیم رنجبر به دست آمد.
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روان شناسی شخصیت 

داستان

پیشنهاد سردبیر: 
درس بهلول به شیخ جنید
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دانستنی ها

آیا می دانید گران ترین بلندگوی جهان ۲۱۰ میلیون تومان قیمت 
دارد.

آیا می دانید گران ترین ساعت دنیا سوئیسی بوده و ۱ میلیارد تومان 
است.

آیا می دانید گران ترین ماشــین دنیا یک الگانس است که با الماس 
تزیین شده و بیش از ۱ میلیارد تومان می باشد.

آیا می دانید فاصله بین مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پاست.
آیا می دانید مورچه ها هم شــمردن بلدند و قدم هایشــان را برای 

مسیر یابی می شمارند.
آیا می دانید یک نانومتر یک میلیاردیم متر یا حدودا به طول ۱۰ اتم 

هیدروژن است.
 آیا مــی دانید مصرف زغال اختــه از تنگی عروق خــون جلوگیری

 می کند.
 آیا مــی دانید خورشــید در مدار کهکشــان شــیری با ســرعت

 ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کند.
آیا می دانید ادرار گربه زیر نور سیاه می درخشد.

آیا می دانید دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون 
خود را بر گردن بگیرند.

آیا می دانید هر بار که یک تمبر را می لیســید، ۱۰/۱ کالری انرژی 
مصرف می کنید.

تلنگری بر روح

دلیل ترس از تنهایی چیست؟
آدم ها به دالیل مختلفــی تنهایی را تجربه می کنند و بســیاری اتفاقاتی که 
در زندگی می افتد با آن در ارتباط اســت. تنهایی واکنشی بسیار متداول به 
طالق یا جدایی هاست. در چنین مواردی، هر دو طرف فقدان فرد مقابل خود 
را احســاس کرده و همچنین حس می کنند به خاطر این اتفاق از بســیاری 

جمع های اجتماعی طرد می شوند. 
تنهایی می تواند واکنش به یک موقعیت یا اتفــاق خاص مثل مرگ یا نبودن 
طوالنی مدت عزیزان باشــد. همچنین بعد از تولد کــودک، ازدواج یا اتفاقات 
کوچک و بزرگ زندگی ممکن است ایجاد شــود. حتی در ازدواج ها یا روابط 
جدی دیگر که به خاطر نبود ارتباط احساســی، دو طرف احســاس خشم و 

عصبانیت دارند هم ممکن است تنهایی اتفاق بیفتد. 
ترس از تنها شدن هم می تواند از چیزهای مختلف سرچشمه بگیرد. ممکن 
 اســت در نقطه ای از زندگی احســاس کرده باشــید که دیگران شما را طرد 
می کنند و یا تصور کنید تنها بودن یعنی کســی دوســتتان نــدارد یا همه 
 نادیده تــان می گیرند. ترس از تنها شــدن می تواند مســتقیم با نداشــتن

 اعتماد به نفــس و این باور کــه از هیچ فعالیتی به تنهایــی نمی توانید لذت 
ببرید، در ارتباط باشــد یا شــاید هم هیچوقت یاد نگرفته اید که وقتی تنها 
هستید، احســاس راحتی کنید. شــما می توانید یاد بگیرید که چطور وقتی 
تنها هســتید، از تنهایی خود لذت ببرید و وقتی بتوانید بر ترس از تنها ماندن 
غلبه کنید، بالفاصله فردی مستقل تر شده و اعتماد به نفستان باال می رود. در 
واقع، غلبه بر ترس از تنها ماندن مزیت های زیــادی برایتان دارد. وقتی تنها 
 باشید می توانید با آرامش فکر کنید و نوعی آرامش خاص وجود داردکه فقط 
می توانید آن را در تنهایی هایتان تجربه کنید. خیلی وقت ها زمان هایی را که 
به تنهایی می گذرانید باعث می شوند زمان هایی که با دیگران هستید برایتان 

لذت بخش تر شود. 

وقتی درباره درخشش خورشــید فکر می کنید، چه چیزی در 
ذهنتان مجسم می شود؟ خود خورشــید؟ نور آن؟ شما نورتان 
را از کجا می گیرید؟ از منبعی که می توانید روشن و خاموشش 

کنید؟ می توانید آن را ببینید؟ 
اگر کســی روشــنایی را از شــما بگیرد چه؟ اگر مجبور شوید 
روشــنایی را از کسی بگیرید چه؟ اگر از شــما بخواهند تصمیم 

بگیرید کسی تا ابد از روشنایی محروم شود چه؟
نور به رنگ جان می بخشد. 

نور چه رنگی اســت؟ رنگیــن کمان از چه رنگ هایی تشــکیل 
شده؟ 

رنگ های قرمز، زرد و آبی چه معنایی برایتان دارند؟
چراغ خطر قرمز؟ گلی زرد؟ آسمان آبی؟

حاال، تاریکی محض را مجســم کنید! چه تغییری در دنیایتان 
ایجاد می شود؟ 

تصور کنید قرار اســت تصمیم بگیرید کســی تا ابد در تاریکی 
محض زندگی کند و ازدیدن روشنایی و رنگ محروم شود!

تام و کریســتی هاوزر ساکن شهر ســولون واقع در ایالت آیووا، 
مجبور بودند برای طفل خردسالشــان جیلــن چنین تصمیمی 
بگیرند. ماجرا از یک روز دل انگیز شــروع شــد. تام، کریستی 
و جیلن در طول مدتی که خانه جدیدشــان در دســت ساخت 
 بود با پدر و مــادر تام زندگی مــی کردنــد. آن روز تام متوجه 
نقطه ای ریز شــبیه خال در چشم پسرش شــد. خانواده  هاوزر 
در نور مناســب به راحتی می توانســتند آن خال را در چشــم 
فرزندشان ببینند و احساس کردند باید معاینه شود. فردای روز 
شــکرگزاری، تام، جیلن رانزد پزشک خانوادگیشان برد. پزشک 
مزبور متوجه تومورهایی در چشــمان جیلن شد و پیشنهاد کرد 
او را برای معاینه نزد متخصصان بیمارستان و مراکز درمانی آیووا 
سیتی ببرند. خانواده  هاوزرقصد داشت بعد از ظهر آن روز برای 
گردش به خارج شــهر برود و از آنجا که پزشــک ها تا دوشنبه 
آینده در دســترس نبودند، آنان تصمیم گرفتند برنامه خود را 

دنبال کنند. زیاد از شــهر دور نشــده بودند که یکی از پزشکان 
با تلفن همراهشــان تماس گرفت و از آنها خواســت بی درنگ 

برگردند و به بیمارستان مراجعه کنند. 
به محض اینکه به بیمارســتان رســیدند، جیلن تحت معاینه 
چند پزشــک قرار گرفت، که یکی از آنها دکتــر هکالور بولت، 
استاد چشم پزشکی و متخصص شــبکیه بود. دکتر بولت به تام 
و کریستی گفت که حدود یکصد تومور در چشم راست جیلن و 
پنجاه تومور در چشــم چپ او دیده می شود. او به سرطان مبتال 

شده بود. این در تصور تام و کریستی نمی گنجید. 
تام می گوید: »به قدری گیج و منگ شــده بودیم که اگر ســیخ 
به تنمان فرو می کردند، نمی فهمیدیم! نه، این امکان نداشــت. 
چرا باید چنین بالیی سر پسر ســالم و با نشاط هجده ماهه مان 
آمده باشد؟ خواهش می کنم مرا از این کابوس وحشتناک بیدار 

کنید!«
جیلن مبتال به بایلترال رتینوبالستوما تشخیص داده شد نوعی 
تومور ســرطانی که در چشــم ها ایجاد می شــود و به سرعت 
گســترش می یابد. دکتر بولت پیشــنهاد کرد که جیلن تحت 
شــیمی درمانی قرار بگیرد. تام و کریســتی دو به شک بودند. با 
توجه به مطالبی که درباره عوارض شیمی درمانی شنیده بودند، 

می خواستند از نظر سایر پزشکان هم مطلع شوند. 
احساسات بر تام و کریستی غلبه کرد. روز اول، خشمگین بودند. 
تام به شــدت از خدا عصبانی بود! چرا با پسرمان این کار را کرده 

است؟چرا؟
 چند روز پس از آن را گریســتند. تام و کریســتی، جیلن را بغل

 می کردند و بیرون می بردند تا دنیا را ببیند. 
 در مالقــات بعدی بــا دکتــر بولــت دریافتند کــه دو گزینه 
پیش رو دارند: یا می بایست پسرشــان را تحت شیمی درمانی 
قرار می دادند، یا چشــمانش را تخلیه می کردند. ســرطان به 
سرعت در حال گســترش بود. پس به ناگزیر می بایست همان 

لحظه تصمیم می گرفتند. 

در زندگــی هیچ تضمینــی وجود نــدارد. ممکن بود شــیمی 
 درمانی عوارض جانبی فراوان داشته باشــد. آیا پرتوهای بعد از 
شــیمی درمانی جیلن را ناقص می کرد؟ آیا شیمی درمانی همه 
ســلول های ســرطانی را از بین می برد؟ آیا ممکن بود سرطان 

دوباره بر گردد؟ 
یا اینکه می بایست چشمانش را در می آوردند؟ آیا ناگزیر بودند 
با تصمیم خود، پسرشان را برای همیشه از نعمت بینایی محروم 
کنند؟ دکتر بولت نمی توانســت به جای آنهــا تصمیم بگیرد. 
 بله، شــیمی درمانی محتاطانه تــر بود. می توانســتند ببینند

شیمی درمانی چه تاثیری در بیماری جیلن می گذارد. 
 اما پای زندگــی جیلن در میان بــود. اگر چشــمان او را تخلیه

 نمی کردند، این احتمال وجود داشــت که سرطان دوباره ظاهر 
شود. دکتر احساس می کرد ســرطان، چشمان قهوه ای درشت 
و قشنگ کودک را در برگرفته و تخلیه چشمانش گزینه بهترین 

برای نجات زندگی اش به شمار می آید. 
تام و کریستی پس از مشاوره با پزشــکان درمانگاه های متعدد، 
و پیروی از الهامات قلبی خود عاقبت به بیرون آوردن چشــمان 
جیلن رضایــت دادند. تصور کنیــد اگر می خواســتید چنین 
تصمیمی را برای یک نفر بگیرید چه حالی داشتید؟ وقتی جیلن 
بزرگ تر می شد درباره پدر و مادرش چه نظری داشت؟ آیا حال 
و روز آنها را درک می کرد؟ آیا از آنها عصبانی، یا حتی بدتر از آن 
متنفر نمی شــد؟پس از بچه دار شدن، وظیفه مراقبت از کودک 
بر عهده  ماســت. کودکان از ما انتظار خوراک، سرپناه، امنیت، 
و مهم تر از همه، عشــق و محبت دارند. تام و کریســتی هم از 
سر عشقی که به فرزند خود داشــتند چنین تصمیمی گرفتند. 
دوستان و اعضای خانواده شان از آنها حمایت کردند. خواهر تام، 

شلی که تازه از تگزاس برگشته بود نیز در این جمع بود. 
شلی از آنها پرســید: »آیا تا به حال در این باره فکر کرده اید که 
چطور خدا آدم ها را در زمان مقتضی در جایی که دیگران به آنها 

نیاز دارند قرار می دهد؟«
خدا اشــخاص دیگری را هم در جایی که به ایشان نیاز بود، قرار 
داده بود. کیث کارتر بهترین پزشکی که می توانست آن جراحی 
را انجام دهد و دکتر بولت، همان کســی که قلبشان را با آن خبر 
به درد آورده بود، فقط پانزده دقیقه با منزل آنها فاصله داشتند. 

حالت های دهان را نیز از چند زاویه بررسی می کنیم که هر 
یک جداگانه، دارای خصوصیاتی می باشد. 

الف- اندازه دهان و حالت لب ها: 
1- دهان بزرگ:

اگر گوشــه های دهان رو به باال باشد و لب ها نیم سانتی متر 
قطر داشته باشند و تقاطع لب ها نیز افقی باشد، بهترین نوع 
دهان است. نشانه شــادی، خوش قولی، خوشبختی، اعتماد 
به نفس باال و هیجان اســت. آنها به راحتی مشکالتشــان را 

حل یا فراموش می کنند. 
2- دهان کج: 

این کج شــدن باید بر اثر بیماری نباشــد. افرادی نادرست، 
حیله گر و خرابکار هستند. 

3- دهان با لب باالی ضخیم:
این افراد، خالفــکار، مرموز، زبــان بــاز و در بحث ها موفق 

هستند. 
4- دهان با لب پایین ضخیم:

این افراد زبان باز و اکثــرا نگاه ضعیف دارند. با اســتفاده از 
بیان خود در کارها پیشــرفت می کنند؛ مانند بســیاری از 

هنرپیشگان حرفه ای، گهگاهی نیز دچار مشکل می شوند. 
5- دهان با لب های ضخیم: 

برخی از نژادها به این حالت هســتند کــه این خصوصیات 
شامل آنها نمی شود. افرادی احساســی، عاطفی و شهوانی 
هســتند. اگر قرمز هم باشــد این حاالت را تشدید می کند. 

آنها نسبت به بقیه آسیب پذیرتر هستند. 

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

20-  اصل مسئولیت پذیری 
مســئولیت پذیــری یعنــی خودباوری و احســاس 
توانمندی. زیرا وقتی مســئولیتی را قبول می کنیم و 
عواقب آن را از ابتدا تا انتهــا بر عهده می گیریم، عمال 

توانایی خود را به خود و اطرافیان نشان داده ایم. 
بیکاری، عدم مسئولیت پذیری اســت و عمال ما را در 
اقدام محدود می کند. نه تنها مســئولیت پذیر باشیم 
بلکه مسئولیت و مسئولیت پذیری خود را باید مدام به 
خود تاکید کنیم چه قبل از انجام آن کار چه بعد از آن. 

21- اصل مدیریت و احساس رهبری 
اگر بخواهیــم از اعتماد به نفس سرشــاری برخوردار 
 باشــیم نه تنها بایــد مســئولیت پذیر باشــیم و به

 مســئولیت های خود به خوبی عمل کنیم بلکه باید 
بتوانیم اداره مســئولیت های دیگران را نیز به عهده 
بگیریم. البته ایــن را بدانیم که یــک رهبر نظارت بر 
مسئولیت دیگران را به عهده می گیرد اما به هیچ وجه 

مسئولیت دیگران را به دوش نمی کشد. 
هیچ فرمانده ای اعتماد به نفس خود را با جنگیدن به 
سربازانش نشان نمی دهد بلکه با انجام وظایف خود و 
ایجاد روحیه اعتماد به نفس در دیگران آنها را به انجام 

وظایفشان تشویق می کند. 
در زندگی خود ابتدا ســرباز الیق و شایسته و بعد یک 

رهبر شایسته و سزاوار باشیم. 

- دنیا جــای بهتری بود اگــر لباس هــای راحتی را 
 می شــد در میهمانــی پوشــید، پیتــزا آدم را چاق 
نمی کرد، عصر جمعــه دلگیر نبــود و عالقه به زجر 

منتهی نمی شد. 
-هرگز حقیقت را به کسانی که لیاقتش را ندارند، نگو.

- انســان دانا به جای آنکه در انتظار یک فرصت خوب 
در زندگی بنشیند، خودش آن را به وجود می آورد. 

- جهان سوم جایی است که مردمش به فکر آمدن یک 
روز خوب هستند نه آوردنش. 

- پست ترین آدم ها آنهایی هستند که آنقدر می مانند 
که عاشقشان شوی و بعد می روند. 

- داشتن هدف خوب است ولی» عاشق هدف بودن« و 
گرفتار شدن چیز دیگری است. 

- بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا 
اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.

- پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است 
که بعد از هر زمین خوردن برخیزی. 

اعتماد به نفس

حرف حساب

آورده اند که شیخ جنید به عزم سیر از شهر بغداد بیرون رفت و 
مریدان از عقب او. شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند: او مردی 
دیوانه اســت. گفت او را طلب کنید که مرا با او کار اســت. پس 

تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند.
 شیخ پیش او رفت و ســالم کرد. بهلول جواب سالم او را داد و 
پرسید چه کسی هســتی؟ عرض کرد منم شیخ جنید بغدادی. 
فرمود: تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟ عرض کرد: 

آری.
  بهلــول فرمود: طعــام چگونه مــی خوری؟ عــرض کرد اول 
»بســم ا...« می گویم و از پیش خود می خورم و لقمه کوچک 
برمی دارم، به طرف راســت دهان می گذارم و آهسته می جوم 

و به دیگران نظر نمی کنم و در موقع خــوردن از یاد حق غافل 
نمی شوم و هر لقمه که می خورم »بسم ا...« می گویم و در اول 

و آخر دست می شویم.
 بهلول برخاســت و فرمود: تو می خواهی که مرشد خلق باشی 
در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی و به راه خود 

رفت.
 مریدان شیخ را گفتند: یا شــیخ این مرد دیوانه است. خندید و 
گفت: سخن راست از دیوانه باید شــنید و از عقب او روان شد تا 
به او رسید. بهلول پرسید: چه کســی هستی؟ جواب داد: شیخ 

بغدادی که طعام خوردن خود را نمی داند.
 بهلول فرمود: آیا ســخن گفتن خود را مــی دانی؟ عرض کرد: 
آری. سخن به قدر می گویم و بی حســاب نمی گویم و به قدر 
 فهم مســتمعان می گویم و خلــق را به خدا و رســول دعوت 

می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم از من ملول شوند و 
دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می کنم. پس هر چه تعلق به 

آداب کالم داشت بیان کرد.
  بهلول گفت: گذشــته از طعــام خوردن ســخن گفتن را هم 
نمی دانی. پس برخاست و برفت. مریدان گفتند: یا شیخ دیدی 
این مرد دیوانه اســت؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت: 

مرا با او کار است، شما نمی دانید.
  باز به دنبــال او رفت تا به او رســید. بهلول گفــت: از من چه

 می خواهی؟ تو کــه آداب طعام خوردن و ســخن گفتن خود 
را نمی دانی، آیا آداب خوابیدن خود را مــی دانی؟ عرض کرد: 
آری. بعد از نماز عشــا ، داخل جامه خواب می شوم، پس از آن 
آداب خوابیدن که از حضرت رسول )ص( رســیده بود را بیان 
کرد. بهلول گفت: فهمیدم کــه آداب خوابیدن را هم نمی دانی. 

خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت: ای بهلول من 
هیچ نمی دانم، تو قربه الی ا... مرا بیاموز.

 بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف شــدی تو را بیاموزم. 
بدان که اینها که تــو گفتی همه فرع اســت و اصل در خوردن 
طعام آن است که لقمه حالل باید و اگر حرام را صد از این گونه 

آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.
 جنید گفت: جزاک ا... خیرا! و ادامه داد: در ســخن گفتن باید 
دل پاک باشد و نیت درست باشــد و آن گفتن برای رضای خدا 
باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود، 
هر عبارت که بگویی آن وبال تو باشــد. پس سکوت و خاموشی 
بهتر و نیکوتر باشــد و در خواب کردن، اینها که گفتی همه فرع 
اســت؛ اصل این اســت که در وقت خوابیدن در دل تو بغض و 

کینه و حسد بشری نباشد.

درس بهلول به شیخ جنید

شخصیت شناسی و نوع حالت دهان

ترس از تنهایی )2(

 این ضرب المثــل ناظر بر رفیق نیمه راه اســت که از وســط راه باز
  می گردد و دوســت را تنها می گذارد. یا به گفته عبدا... مســتوفی:

»در وسط کار، کار را سر دادن است.«
عامل عمل در چنین موارد نه می تواند پیش برود و نه راه بازگشــت 
دارد. در واقع مانند کســی است که دســتش را توی حنا گذاشته 

باشند.
اما ریشه تاریخی این ضرب المثل: سابقا که وسایل آرایش و زیبایی 
گوناگون به کثرت و وفور امروزی وجود نداشت مردان و زنان دست 
و پا و ســر و موی و گیسو و ریش و ســبیل خود را حنا می بستند و 
 از آن برای زیبایی و پاکیزگی و احیانا جلوگیری از ســردرد استفاده 

می کرده اند. 
 طریقه حنا بســتن به این ترتیب بــود که مردان و زنــان به حمام

 می رفته اند و در شاه نشــین حمام، یعنی جایی که پس از خزینه 
گرفتن در آن محل دور هم می نشستند و هر یک به کاری مشغول 
می شدند حنا را آب می کردند و در یکی از گوشه های شاه نشین و 
دور از تراوش ترشــحات آب به صورت مربع بر زمین می نشستند و 
دالک حمام اول موی سر و ریش و سبیل آنها را حنا می بست سپس 

دست و پایشان را توی حنا می گذاشت.
حنا بسته ناگزیر بود مدت چند ساعت در آن گوشه شاه نشین تکان 
نخورد و از جای خود نجنبد تا رنگ بگیرد و دست و پا و موی گیسو و 
ریش و سبیلش کامال خضاب شود و اقال تا هفته دیگر که مجددا به 

حمام خواهند آمد رنگ حنا دوام بیاورد و زوال نپذیرد.
در خالل مدت چند ساعت که این خانم ها یا آقایان دست و پایشان 
توی حنا بود بدیهی است چون بیکار و محکوم به اقامت چند ساعته 
در آن گوشه شاه نشین بوده اند باب صحبت را باز می کردند و ضمن 
قلیان کشــیدن با اشــخاصی که می آمدند و می رفتند و یا کسانی 
که مثل خودشان دست و پا توی حنا داشــته اند از هر دری سخن 
می گفتند و رویدادهای هفته را با شــاخ و برگ و طول و تفصیل در 
میان می گذاشتند. با این توصیف اجمالی دانسته شد که حنا بستن 
چیست و دست در حنا گذاشتن و دست کسی را توی حنا گذاشتن 

چگونه بوده است و دست حنا بسته البته نمی توانست کاری بکند.
دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

عبارت مثلی باال درباره کسی به کار می رود که او را در تنگنای کاری 

یا مشکلی قرار دهند که خالصی از آن مستلزم زحمت باشد.
 آدمی در زندگی روزمره بعضی مواقع دچار محظوراتی می شــود و 
بر اثر آن دســت به کاری می زنــد که هرگز گمــان و تصور چنان 

پیشامد غیرمترقب را نکرده بود.
فی المثل شخص زودباوری را به انجام کاری تشویق کنند و او بدون 
مطالعه و دوراندیشی اقدام کند ولی چنان در بن بست گیر کند که به 

اصطالح  نه راه پس داشته باشد و نه راه پیش.
 اکنون ببینیم دســت و پای آدمــی چگونه در پوســت گردو جای

 می گیرد که وضیع و شریف به آن تمثیل می جویند.
گربه این حیوان ملوس و قشــنگ و در عین حال محیل و مکار که 
 در غالب خانه ها روی بام و دیوار و معدودی هم در آغوش ســاکنان 
 خانه ها به ســر می برد حیوانی اســت از راسته گوشــتخواران که 

چنگال ها و دندان ها و دو نیش بسیار تیز دارد. 
گربه ها نیمه وحشــی در ســرقت و دزدی ید طوالیی دارند و چون 
 صدای پایشان شنیده نمی شــود و به عالوه از هر روزنه و سوراخی

 می توانند عبور کنند بنابراین هنگام شب اگر احیانا یکی از اتاق ها 
در و پنجره اش قدری نیمه باز باشد و یا به هنگام روز که بانوی خانه 
بیرون رفته باشد فرصت را از دســت نداده داخل خانه می شود و در 
آشــپزخانه مرغ بریان و گوشت خام یا ســرخ کرده را می رباید و به 

سرعت برق از همان راهی که آمده خارج می شود. 
خدا نکند که حتی یک بار طعم و بوی مأکول مرغ بریان و گوشــت 
سرخ شده آشــپزخانه ذائقه گربه را نوازش داده باشد در آن صورت 
گربه دزد را یا باید کشت و یا به طریق دیگری دفع شر کرد چه محال 
است دیگر دست از آن خانه بردارد و از هر فرصت مغتنم برای سرقت 
استفاده نکند. برای رفع مزاحمت از این نوع گربه های دزد و مزاحم 
فکر می کنم نوشته شــادروان امیرقلی امینی وافی به مقصود باشد 

که می نویسد:
افراد بی انصافــی بودند که وقتی گربــه ای دزدی زیادی می کرد و 
 چاره کارش را نمی توانستند بکنند قیر را ذوب کرده در پوست گردو

 می ریختند و هر یک از چهار دست و پای او را در یک پوست گردوی 
پر از قیر فرو می بردند و او را سر می دادند. بیچاره گربه دراین حال، 
هم به زحمــت راه می رفت و هم چون صــدای پایش به گوش اهل 

خانه می رسید از ارتکاب دزدی بازمی ماند.

دست کسی را توی حنا گذاشتن
کاریکاتورضرب المثل

تو خورشید درخشان منی !)قسمت اول(
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مرد جوان وقتی فهمید همسرش به او خیانت کرده، برای انتقام 
از زنان برای آنها کلیپ های مســتهجن می فرستاد. متهم پس از 

دستگیری، هدفش از این کار را انتقام از زنان اعالم کرد.
 18 تیر امسال زنی به پلیس فتای استان خراسان رضوی رفت و 

از مزاحم تلگرامی خود شکایت کرد.
وی به افســر تحقیق گفت: یک هفته ای است که از طریق تلگرام 
یک مرد ناشــناس برایم کلیپ های غیراخالقی ارسال می کند. او 
مدعی بود مرا می شناسد و یک دوســت قدیمی است. او هر روز 
تعدادی از این کلیپ ها را برایم ارســال می کرد تا اینکه همسرم 
این کلیپ ها را در گوشی تلفن همراهم دیده و تصور می کند من 

به او خیانت کرده ام.
شاکی افزود: مرد مزاحم دست از ســرم برنمی دارد و مدام برایم 
این ویدئو های دردســرآفرین را ارسال می کند. تهدیدم کرده که 
باید از همسرم جدا شوم و با وی دوست شوم، در غیر این صورت 

زندگی ام را نابود می کند.
همزمان با تشــکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیــس فتا برای 
شناسایی و دســتگیری مزاحم تلگرامی ادامه داشت تا اینکه دو 
زن دیگر نیز باحضــور در پلیس فتا از مردی بــه اتهام مزاحمت 

شکایت کردند.
با تحقیــق از این دو نفر متوجه شــدند که آنها نیــز در دام یک 
مزاحم تلگرامی گرفتار شــده اند که برایشــان ایجــاد مزاحمت 

کرده و مدام تهدیدشان می کند.
ماموران درادامــه تحقیقات متوجه شــدند ایــن دو زن نیز در 
دام همان متهمی گرفتار شــده اند که پلیس در تعقیبش است. 
جســت و جو برای دســتگیری او ادامه داشــت تا اینکه ماموران 
ردپای متهم فراری را در شــهر چناران به دســت آوردند و او در 

خانه اش دستگیر شد.
در بازرسی از گوشــی او اطالعات و عکس های شاکیان پرونده و 
مشخصات و عکس های دختران و زنان دیگری همراه ویدئو های 

غیراخالقی کشف شد.
متهم با انتقال به پلیس فتای استان خراسان رضوی عنوان کرد: 
من و همســرم چند ماهی بود با هم اختالف داشتیم و با توجه به 
اینکه او به مــن خیانت کرده بود، قصد جدایی داشــتیم. همین 
موضوع باعث شده بود که از همسرم و دیگر زن ها متنفر شوم. به 
دنبال این بودم که از زن ها انتقام بگیــرم؛ بنابراین با جمع آوری 
کلیپ های غیراخالقی تصمیم گرفتم ایــن فیلم ها را برای زنان 

بفرستم و زندگی آنها را خراب کنم تا آسایش نداشته باشند.
وی افزود: ابتدا برای شناســایی زنان، به طور اتفاقی با شــماره 
تلفن ها چند مرتبه تماس می گرفتم. همین که متوجه می شــدم 
آن سوی خط زن هست، شماره اش را در گوشی ام ثبت می کردم. 
بعد از طریق تلگرام و بی آنکه شــماره ام برای آنها نمایان شــود، 
مزاحمت هایــم را شــروع می کــردم و بــرای آنهــا کلیپ های 
غیراخالقی ارســال می کردم. هدفم از این کارفقط انتقام از زنان 

بود .
سرهنگ جواد جهانشــیری، رییس پلیس فتای استان خراسان 
رضوی گفت: بــا اعتراف متهم به جرایمش، او روانه زندان شــد. 
با توجه به اینکه عکس های زنان دیگری نیز در گوشــی او ثبت 
شــده بود احتمال می رود مزاحم زنان دیگری هم شده باشد که 

این موضوع در دست بررسی است.

 مزاحمت تلگرامی برای زنان 
به خاطر خیانت همسر

بدین ترتیب تیمی ازماموران پلیــس آگاهی تهران برای 
تحقیقات ویژه وارد عمل شدند و در گام نخست پی بردند 
که آتوسا دخترخوانده مرد گمشــده اوایل سال 92 خانه 
رضا را در منطقــه تهران نو فروختــه و از آن زمان به بعد 

ناپدید شده است.
در ادامه ماموران پی بردند که آتوســا یک ســال قبل از 
مفقود شدن پدرش با مرد جوانی به نام محمد عقد کرده 

است.
تجســس ها برای ردیابی آتوســا وهمســرش کلید زده 
شــد تا اینکه ماموران موفق شــدند این زوج جوان را در 
منطقه چمستان دســتگیر کنند و در تحقیقات ابتدایی 
 آتوســا ادعا می کرد کــه از سرنوشــت پدرخوانده اش

 بی اطالع است اما در تحقیقات فنی ماموران به ناچار لب 
به اعتراف گشود.

آتوســا در اعترافاتــش گفت: 2 ســاله بودم کــه رضا و 
همسرش مرا از بهزیستی به عنوان فرزند خواندگی قبول 
کردند و روزهای نخســت همه چیز خوب پیش می رفت 
اما رضا پس از چند ســال رفتارش تغییر کــرد تا حدی 
 که همســرش از او جدا شــد و من در کنــار رضا زندگی 

می کردم.

هر روز مرا مورد ضرب شــتم قرار مــی داد و برای نجات 
جانم به خانه دوســتانم می رفتم و پس از آرام شدن پدرم 

به خانه باز می گشتم.
به دنبال کار بودم که با مرد جوانی که مشــاور استخدام 
 یک شــرکت بود آشــنا شــدم و پــس از مدتــی به هم 
عالقه مند شــدیم و پیشــنهاد ازدواج را مطرح کرد و من 
ابتدا سرنوشــت زندگی ام را برایش توضیــح دادم و او با 
 پذیرفتن همه شرایط به خواستگاری ام آمد و به عقد هم 

در آمدیم.
وی افزود: روز حادثه با همســرم در خانــه رضا بودیم که 
پدرخوانده ام شــروع به بهانه گیری کــرد و حتی پس از 
ناهار خوردن نیز آرام نشــد تا اینکه تصمیم گرفتم همراه 

شوهرم از خانه خارج شویم تا شاید پدرم آرام شود.
ساعت 6 عصر بود که به خانه بازگشــتیم که ناگهان رضا 
با پیچ گوشتی که در دست داشــت به سمتم حمله کرد 
و وقتی مرا روی زمین انداخت با دســتانش گلویم را فشار 

می داد.
 شــوهرم چند باری او را هــل داد تا از من جدا شــود اما 
بی فایده بود و در حالی که مــن در یک قدمی مرگ بودم 
محمد با یک گلدان به سر رضا زد و پدرم روی زمین افتاد 

و من نیز بیهوش شدم.
آتوســا ادامه داد: وقتی به هوش آمدم متوجه مرگ پدرم 
شــدم و در این مرحله محمد مرا به خانه یکی از دوستانم 
برد و پس از دو روز به ســراغم آمد و ادعا کرد که جســد 
رضا را در اطراف کارگاه بلورســازی اش در پاکدشت دفن 

کرده است.
چندبار از محمد خواســتم تا محل خــاک کردن پدرم را 
نشــان دهد اما او به بهانه اینکه من ناراحت نشــوم مرا از 
خواسته ام منصرف کرد و ســپس با وکالت نامه ای که از 
پدرم داشــتم خانه اش را به مبلــغ 270 میلیون تومان 
فروختم و با بخشــی از پول ها یک خانــه در تهران اجاره 
کردم و 50 میلیون تومان نیز به شوهرم که دکترای تاریخ 
هنر و دو مدرک مهندسی دارد پرداختم و با بقیه آن یک 

ویال و خودرو برای خودم خریدم.
این زن جوان ادامه داد: ما قصد کشــتن پدرخوانده ام را 
نداشتیم به همین خاطر این موضوع را پنهان نگه داشتیم 

تا اینکه دستمان رو شد.
محمــد در اعترافاتش گفت: پدر آتوســا رفتــار بدی با 
دخترش داشت و پس از اینکه با آتوسا عقد کردم توانستم 
خودم را به پدرش نزدیک کنم و هفتــه ای 3 بار با هم به 

سوارکاری می رفتیم.
وی افزود: روز حادثه جلــوی در بودم که صدای درگیری 
رضا و آتوســا را شنیدم که وارد خانه شــدم و ابتدا از رضا 
خواستم تا آرام باشد که ناگهان به سمت دخترش حمله 
کرد و گلویش را فشــار می داد و همســرم تــا حد مرگ 
 پیش رفته بــود و این درحالی بود که بــه پدرش التماس 
می کردم تا آرام باشــد اما بی فایده بود تــا اینکه با یک 
گلدان شیشه ای ضربه ای به سرش زدم و وی روی زمین 

افتاد.
این مرد ادامه داد: رضا شــروع به فحاشی کرد که دستانم 
را جلوی دهانش گرفتم تا ســاکت شــود که دیدم دیگر 
نفس نمی کشد و پس از جنایت آتوســا را به خانه یکی از 
دوستانش بردم و سپس یک بشکه بزرگ خریدم و جسد 
پدرخوانده را داخل آن بشــکه که پر از اسید سولفوریک 
انداختم و به کمــک 2 تن از کارگرهایم بشــکه را داخل 
کارگاهم گذاشته و پس از مدتی بشکه پر از اسید را داخل 
رودخانه فصلی در حوالی قرچک انداختم و در این دوسال 
یک شــب آرام نداشــتم و هر روز با عذاب وجدان زندگی 

می کردم.
بنا بر این گــزارش، بازپرس ســجاد منافــی آذر پس از 
اعترافات زوج جوان به قتل پدرخوانده کیفر خواست آنها 
را صادر کرد و پرونده برای صدور حکــم نهایی به دادگاه 

کیفری استان تهران ارجاع شد.

پیشنهاد سردبیر: 
مزاحمت تلگرامی برای زنان به خاطر خیانت همسر

پدر آتوسا رفتار 
بدی با دخترش 
داشت و پس از 
اینکه با آتوسا 

عقد کردم 
توانستم خودم را 
به پدرش نزدیک 

کنم و هفته ای 
3 بار با هم به 

 سوارکاری 
می رفتیم

اوایل اردیبهشــت مــاه ســال 93 مردی بــا مراجعــه به دادســرای امــور جنایــی تهــران از ناپدید 
شــدن بــرادر 66 ســاله اش خبــر داد و ادعــا کــرد کــه در کشــور دانمــارک زندکــی مــی کند و 
 ســالی یکبار بــه ایران مــی آیــد اما نزدیــک به 2 ســال اســت که از بــرادرش بــی اطالع اســت و

 دختر خوانده اش نیز به طرز مشکوکی ناپدید شده است.

اتفاق روزیادداشت

پنجم آبان سال 88 ، مرد جوانی به کالنتری مراجعه کرد و 
مدعی شد که خودرویش را از مقابل در خانه شان به سرقت 
برده اند، اما پلیس در پی ادعای ایــن مرد به خود او ظنین 

شد و به بازجویی از وی پرداخت.
این مــرد کــه ابراهیم نــام داشــت نتوانســت در برابر 
بازجویی هــای فنی پلیــس راز خود را پنهــان نگه دارد و 

باالخره راز جنایتش را برمال کرد.
او به کارآگاهان گفت: چند روز قبــل روح ا...، صاحب این 
خودرو را به منزل خودم در ســه راه آذری کشــاندم و به 
قصد خرید خودرویش بــه نقطه خلوتی رفتیــم تا اینکه 
به قصد تصاحــب اتومبیلش او را با یک بنــد خفه کردم و 
جسدش را در یک ساک مشکی انداختم و با یک خودروی 
دربست خودم را به ترمینال غرب رســاندم. در آنجا سوار 
یک خودروی پیکان شدم و ســاک را در بیابانی در حاشیه 
قزوین بــه بیرون انداختــم و وقتی به خانه مان برگشــتم 
متوجه شدم خودروی متعلق به مقتول که مقابل در پارک 
کرده بودم، نیست بعد به پلیس گزارش کردم که اتومبیلم 
را دزدیده اند تا اینکه مأموران به خود من ظنین شدند و به 

این ترتیب راز جنایت فاش شد.
این مرد قاتل بیســت و پنجم دی ماه به جنایت خود اقرار 
کرد و پس از چند مرحله رسیدگی به پرونده در شعبه دهم 
دادگاه کیفری با رأی قضات به قصاص محکوم شد. با تایید 
رأی اعدام از ســوی دیوان عالی کشــور قرار بود صبح روز 
هجدهم مرداد امســال این قاتل از چوبه دار آویخته شود 
اما با مــرگ وی در روز هفدهم مرداد یعنــی یک روز قبل 
از اجرای حکم سرنوشــت وی، طور دیگــری رقم خورد. 
همچنین اولیای دم نیز که قبــال تقاضای قصاص این مرد 
را داشــتند به دلیل مــرگ او قبل از اجــرای حکم و هدر 
رفتن خون بهای مقتول تقاضــای پرداخت دیه از صندوق 
بیت المــال کردند. قضات شــعبه دهم به ریاســت قاضی 
قربان زاده برای صــدور رأی درباره پرداخت دیه از صندوق 
بیت المال وارد شور شــدند که به زودی رأی خود را صادر 

خواهند کرد.

 قاتل، یک روز قبل از قصاص
 در اثر سکته قلبی فوت کرد

خبر ویژه

اقدام وقیحانه پدرخوانده با دختر پرورشگاهی

ابالغ رای
6/387 کالســه پرونده: 950306 شــماره دادنامه:932-95/6/15 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید رضا 
اعتزازیان به نشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم مجتمع 
مسکونی پیام واحد 3، خوانده: یوسف علی جانی رنانی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجــه 2 فقره چک به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و  به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای 
آقای حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت آقای یوســف علــی جانی رنانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 
207575-94/11/20 و 207574-94/10/20  عهــده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
می رســد که به اســتناد 310 و 313 قانــون تجارت و مــواد 198 و 515 
و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیــت خوانده به 
پرداخت مبلغ  140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/740/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف) تاریخ های فوق الذکر(تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:18376 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )317 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

6/378 شماره: 940/882 به موجب رای شــماره 1725 تاریخ 94/10/30 
حوزه 33 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مهران نوربخش دهکردی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و شانزده هزار 
تومان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/8/23 لغایت زمان اجــرای حکم در حق محکوم له روح اله قاســمی به 
نشانی اصفهان بلوار آتشگاه کوچه 25 لت- کوچه بهار آزادی پالک 128 
و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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:18350 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )178 کلمه،2 کادر(  

اخطار اجرایی
6/380 شــماره: 950011 به موجب رای شماره 950629 تاریخ 95/3/24 
حوزه 33 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مسعود تقی زادگان به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 835/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  
94/1/5 تا تاریــخ اجرای حکم در حق محکوم لــه حمیدرضا آمو آقاجانی 
به نشانی خیابان ابن ســینا روبه روی بانک ملی کوچه کدخدایی بن بست 
خسرو پالک 29 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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:18352 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )181 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/381 شماره: 1987/94 به موجب رای شماره 168 تاریخ 95/2/4 حوزه 6 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- حسن کریمی 2- علیرضا محمدی فرزند غالمرضا هر دو نفر شغل آزاد 
هر دو نفر به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشــر آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 91/10/2( لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له مصطفی لطیفی فرزند احمد با وکالت علی شیرزاده 
به نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18354 شعبه 
6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )204 

کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/382 شماره: 941516 به موجب رای شماره 205 تاریخ 95/2/6 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حســن کریمی و منصور ایرانمنش فرزند مهدی هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکومند به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از 93/5/20 تا زمان اجرای حکم در حــق محکوم له مصطفی لطیفی فرزند 
احمد با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه 
سوم داروخانه ســالمت دفتر وکالت و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق 
اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:18356 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )210 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/383 شماره: 941515 به موجب رای شماره 189 تاریخ 95/2/5 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حســن کریمی و منصور ایرانمنش فرزند مهدی هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکومند به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
94/1/25 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له مصطفی لطیفی فرزند احمد 
با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه سوم 
داروخانه سالمت دفتر وکالت و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای 
احکام شورای 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 قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید.م الف:18358 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )209 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/384 شماره: 941633 به موجب رای شماره 581 تاریخ 95/3/31 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه غالمحسین بابایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشتصد و چهل 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان 
تقدیم دادخواست 94/12/11 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان یحیی 
متولیان به نشــانی اصفهان دروازه دولت شهرداری مرکزی اداره روابط 
عمومی و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18385 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )179 کلمه،2 کادر(  
مفاد آراء

6/149  شــماره: 139560302028000166 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندر سمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
139560302028000164 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر 
غفوری جبلی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 2183 صادره از کوهپایه 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 501/95 متر مربع احداثی در قسمتی 
از پالک 136 اصلی واقع در مزرعه لوتری بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک کوهپایه خریداری  به موجب سند رسمی 6589 مورخ 1394/12/06 
دفتر 294 کوهپایه به نام متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/23 

 م الــف:16913 اصغــر علی خانــی کوپایی رئیــس ثبت اســناد و امالک 
کوهپایه

مفاد آراء
6/128  شــماره: 139560302028000158 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندر سمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی. برابر رای 
شــماره 139560302028000040 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین 
 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر

 در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک کوهپایــه تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای حســنعلی یوســفی کوپائــی فرزند حیدرعلی به شــماره 
شناسنامه 895 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
298/41 متر مربع احداثی در قسمتی از مورد ثبت  پالک 262 فرعی از 47 
اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی 
به مقدار 59/5 حبه و هفت دهم حبه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/23 

 م الــف:16889 اصغــر علی خانــی کوپایی رئیــس ثبت اســناد و امالک
 کوهپایه
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گوناگون

خانه داریآشپزی

سمبوســه ها از غذاهای پر طرفداری هستند 
که خیلی آســان تهیه می شــوند و خیلی هم 
خوشمزه هســتند. اکثرا سمبوســه را خیلی 
 دوســت دارند. سمبوســه در انواع مدل ها و

 طعم های مختلــف تهیه می شــود و موادی 
را داخل خمیر قرار می دهنــد که طعم و مزه 

خوبی دارد.
مــواد الزم برای تهیه سمبوســه    

پیتزایی: گوشــت چرخ کرده200 گرم، قارچ500 گرم، پیاز یک عدد متوســط، رب گوجه 
فرنگی یک قاشق غذاخوری،فلفل دلمه یک عدد متوسط،پنیر پیتزا یک بسته،پودر آویشن و 

نمک و زردچوبه به مقدار الزم.
  طرز تهیه مواد سمبوسه پیتزایی :

برای تهیه مواد سمبوســه پیتزا، باید همه مواد را تفت بدهیم. به این صورت که در ماهی تابه 
چند قاشــق روغن می ریزیم و پیاز را خرد می کنیم. کمی که با زردچوبه و روغن تفت خورد، 

گوشت چرخ کرده را اضافه می کنیم و تفت می دهیم.
 بهتر این اســت که ده دقیقه ای گوشــت و پیاز روی حرارت مالیم با هم تفت بخورند تا آب 
گوشت گرفته شده و پخته شــود. قارچ ها را به شــکل دلخواه خرد می کنیم و به همراه فلفل 
دلمه نگینی خرد شده، به گوشــت و پیاز اضافه می کنیم و تفت می دهیم. قارچ ها که گرفته 
شد و در اصطالح سبک شد، رب گوجه را در گوشه ای از تابه کمی تفت می دهیم و با کل مواد 
مخلوط می کنیم. نمک و آویشن را هم اضافه می کنیم. فقط دقت داشته باشید که آویشن را 

زیاد استفاده نکنید، چون مقدار بیش از حد آن  غذا را خوشمزه نمی کند.

هدف اصلی کتاب، شــناخت قرآن بــا غدیر و غدیــر با قرآن 
است. نویســنده کوشیده اســت که در 1500 صفحه و در سه 
 مجلد، این شــناخت دو ســویه قرآن و غدیر را در شش بخش 

توضیح دهد. 
بخش اول به آیات نازل شــده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا 
مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر )ص ( را از یک ســو  و 

اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد.
بخش دوم کتاب موارد تفســیر قرآن در غدیر اســت که گاهی 
یک مفهوم به صورت کلی در سراسر قرآن، یا یک سوره کامل، 
یا یک آیه و یا اقتباس و استشهاد از یک آیه به صراحت تفسیر 
شده است. در بخش ســوم )آغاز مجلد ســوم ( مراحل حضور 
قرآن در واقعه غدیر به صورت نزول، تفســیر، استشــهاد و یا 

اقتباس بیان شده است.

بخش چهارم شامل فرمایشات رســول خدا )ص( در ایام غدیر 
درباره قرآن و عظمت آن و وظایف پیروان رسول خدا )ص ( در 

قبال آن است.
بخش پنجم جمع بندی تحلیلی در ارتباط با نزول، تفسیر، دعا، 
زیارات، اجتماعات درباره یک آیه   اســت که نتایج خاصی را در 
ارتباط بــا یکدیگر بیان می کند، یعنی اســتناد های مختلف از 
آیات ق               رآن در ارتباط بــا غدیر و یا به عکس. در بخش ششــم 
اتمام حجت هــای قرآنی غدیر در تاریخچه 1400 ســاله بیان 
شده اســت، بدین صورت که استدالل ها، اســتناد ها، استفاده 
از ابعاد مختلف آیــات قرآن در دعا ها و و زیارات و یا شــعرها و 
نثرها و همچنین کتاب های مســتقل که پیوند غدیر و قرآن را 
مســتحکم تر می کند به صورت یک جا تدوین شــده و تقدیم 

عالقه مندان گشته است.

تکنیک هایی برای از بین بردن انرژی منفی در خانه)1(طرز تهیه سمبوسه پیتزایی

غدیر در قرآن 
قرآن در غدیر

طبیعت و دنیای اطراف ما پر از شــگفتی است و زمانی 
به این نکته پــی خواهیم برد که با یــک موجود و واقعه 
 عجیب روبه رو شویم. این بار، طبیعت ما را با جالب  ترین 

میوه هایی که کمتر کسی دیده، شگفت  زده کرده است. 
با اینکه ممکن اســت به تعداد بی شــماری از میوه ها و 
سبزیجات به  آسانی دسترسی داشــته باشید، اما باز هم 
میوه هایی هستند که نام آنها به گوش شما نخورده است! 
همه این میوه ها گونه های نادری هستند که ویژگی هایی 

جالب و البته طعم هایی جدید و گوناگون دارند. 
 برخــی از ایــن میوه هــا شــباهتی بــه میوه هایی که

  می شناســیم ندارند، اما خوشــمزه اند و شاید ظاهری 
عجیب و اسمی عجیب تر داشته باشــند؛ البته اکثر این 
میوه ها، محبوب و پرطرفدار هســتند. در ادامه فهرستی 
از میوه های عجیبی کــه در مناطق مختلف جهان یافت 

شده  اند آمده است.
ژابوتیکابا ، انگور برزیلی  

 اعتقاد بر این اســت که ژابوتیکابا خاصیت ضدسرطانی 
 )Jabuticaba( دارد. درخت انگور برزیلی یا ژابوتیکابا
بومی برزیل بوده و میوه هایی شبیه انگور، روی تنه خود 

تولید می کند.
  ایــن میــوه  بنفش رنگ، قطری حدود ســه تــا چهار 
سانتی متر دارد. این میوه پوستی ضخیم، گوشت سفید و 
ژله ای و یک تا سه دانه نیز دارد. این میوه ها به صورت تازه 
مصرف شــده و همچنین در تهیه ژله، نوشیدنی، مربا و 

غیره مورداستفاده قرار می گیرند.
این میوه  غنــی از ویتامیــن ســی، دارای چندین نوع 
آنتی اکسیدان و ترکیبات ضدالتهاب اســت. ژابوتیکابا 
برای درمان مشکالت تنفســی مانند آسم نیز سودمند 

است.
میراکل فروت    

 میراکل فروت می تواند طعم غذاهای ترش را تبدیل به 
شــیرین کند. همان طور که از نامش پیداست، میراکل 
فــروت )Miracle Fruit( محتوی میراکولین اســت 
نوعی گلیکوپروتئین که هنگام خوردن میوه جوانه های 
چشایی را می پوشاند. این میوه اثری شیرین کننده دارد 
که از سی تا شــصت دقیقه پس از خوردن آن ادامه پیدا 
می کند؛ بنابراین غذاهای تــرش و تلخ نیز حتی اگر پس 
از خوردن میراکل فروت صرف شــوند، شــیرین حس 

خواهند شد.
درخت میراکل فــروت کــه بومی غرب آفریقاســت، 
توت هایــی قرمزرنگ دارد که بیضی شــکل هســتند. 
این میوه ها حدود دو تا ســه ســانتی متر طول داشته و 
تنها یک دانــه دارند. اگرچه میراکل فــروت به دلیل اثر 
شیرین کنندگی مشهور است، اما به خودی خود شیرین 

نیست.
  گوشــت توت های رســیده به صورت تازه قابل مصرف 
است. همچنین به صورت دانه های فریزری و خشک شده 

نیز تهیه می شوند.

میوه های عجیبی که تاکنون 
ندیده اید)5(

خواندنی

 وزارت منابع و زمین چین برنامه ای را منتشــر کرده اســت که 
بر اساس آن این کشور قصد دارد در سال های پیش رو، دست به 

اکتشافات در اعماق زمین بزند.
  ایــن برنامــه روز چهارشــنبه در تارنمــای وزارتخانــه مزبور

  منتشــر شــده و در آن آمده است که تا ســال 2020 میالدی 
به غیر از کره زمین، اکتشــافات در اعماق دریاها و کاوش های 
فضایی و نظارت بر برنامه های مرتبط بــا نجوم افزایش خواهد 

یافت.
 این اقــدام در شــرایطی صورت مــی گیرد که چیــن به دلیل

 وسعت زیاد و جمعیت باالیی که دارد به منابع بیشتری در سال 
های آینده نیاز پیدا خواهد کرد و کشــفیات زمینی و دریایی و 

فضایی می تواند بسیاری از مشکالت این کشور را حل کند.
دانشــمندان ثابت کرده انــد که اگر فقــط منابع ســه تا 10 
کیلومتری زیر زمین کشف شده و مورد بهره برداری قرار گیرد، 
 نزدیک به 5 هزار ســال دیگر هم بشــر می توانــد از این منابع 

بهره ببرد.
 برخی از گزارش ها نیز حاکی اســت که شــاید فقط دو درصد

  از منابــع در ایــن بخش از کــره زمیــن بتواند هزاران ســال 
برای انســان کفایت کند و دولت چین بر همین اســاس برنامه 

اکتشافات نوین و علمی زمین شناسی را به اجرا گذاشته است.
در این برنامه آمده که ما تا چند سال دیگر بخش های بیشتری 
از زمین و دریا و فضا را مورد کاوش قــرار خواهیم داد تا بتوانیم 
به منابع و معادن جدیدی دست پیدا کنیم که مشکالت چین و 

حتی کشورهای دیگر را حل می کند.
اکتشــافات در بخش های عمیق زمین عمدتا در کشــورهای 
توســعه یافته آغاز شــده و ژاپن تا فضای 200 متری زیر زمین 
 نیز منابع پیدا مــی کند و در برخی از کشــورها تــا 150 متر

 کاوش هایی صورت گرفته ؛ اما در چین فقط تا سقف 50 متری 
زیر زمین کشف شده است.

چین ابراز امیدواری کرده که تا ســال 2020 بتواند بسیاری از 
منابع را از عمق دو تا ســه کیلومتری زمین اســتخراج و منابع 
جدید نفت و گاز را در عمق شش تا 10 کیلومتری در زیر زمین 

کشف کرده و مورد استفاده قرار دهد.

محققــان موفق بــه طراحی و ســاخت یک دســتگاه کوچک 
الکترونیکی شدند که روی اجسام مختلف قرار گرفته و حرکت و 

جابه جایی آنها را به کاربر اطالع می دهد.
این قطعه الکترونیکی که به اندازه یک ســکه است، Stilla نام 
داشته و برای مقابله با سرقت اشــیای مختلف مانند کیف پول و 

لپ تاپ طراحی شده است.
فعال ســازی این قطعه بسیار ســاده بوده و کاربران به راحتی و 
تنها با فشــار این قطعه یا از طریق اپلیکیشن همراه آن که برای 
سیستم عامل های اندروید و iOS طراحی شده، می توانند از آن 
استفاده کنند.این  قطعه به ســادگی و تنها با استفاده از یک نوار 

چسب دو طرفه به هر جسمی می چسبد.
وقتی این قطعه به جسم مورد نظر متصل شد،توانایی آن را دارد 
که بین لرزش ها و حرکت های مختلف مانند تکان های ماشــین 
 یا تکان های شــدید در هنگام ربوده شــدن تمایز قائل شــود.

Stilla  در زمان خطر از طریق زنگ خــود یا آهنگ تلفن همراه 
به کاربر هشدار می دهد.

عالوه بر این، این دستگاه با خارج شدن از محدوده ای که وسایل 
کاربر مانند کیف پول یا لپ تاپ در آن قرار دارد به وی هشــدار 
داده و احتمال اینکه کاربران وسایل شخصی خود را در جایی جا 

بگذارند به حداقل می رسد.
 در حــال حاضــر دســتگاه تشــخیص حرکــت Stilla  برای 
 »Indiegogo «جمع آوری منبع مالی در کمپینی روی سایت
قرار گرفته اســت.این محصول به زودی روانه بازار شده و قیمت 

آن 49 دالر خواهد بود.

پروژه پــارک موضوعی فیوچر ولــی)Future Valley( چین، 
قصد دارد تا با اســتفاده از بالون  مردم را به ارتفاعات نزدیک فضا 

برده تا آنها سفر به استراتوسفر را تجربه کنند.
تا زمانی کــه پروازهای شــرکت فضایی ویرجیــن گاالکتیک 
راه اندازی شــود، تنها راه رســیدن به فضا پرداخت 20 میلیون 

دالر به روسیه است. 
با این حال، به شــرط تغییر تعریف خود از فضا، یک گزینه ارزان 
قیمت تر هم پیش رو اســت. چین در حال توســعه یک پارک 
 موضوعی اســت که با اســتفاده از بالون، شــرکت کنندگان و 

عالقه مندان را تا استراتوسفر می برد.
شرکت کائونگ-چی که طراح پروژه این پارک موضوعی است، 
می گوید که این بالون حامل یک کپســول مسافری فشرده، به 
 نام »Traveller« اســت که در حدود 15 مایل باالتر از سطح 

کره زمین حرکت می کند.
رفتن تا این ارتفــاع به معنای رســیدن به فضا نیســت، اما به 
 قدری مرتفع است که می توان از آنجا انحنای کره زمین را دید.

 بالون ســواران پیش از بازگشــت به زمین، چند ســاعتی در 
استراتوسفر گردش می کنند.

این پروژه هنوز در مرحله تحقیقاتی قرار دارد و بخشی از پروژه 
1/5میلیارد دالری پارک موضوعی »Future Valley« است.

الزم به ذکر است که بازدیدکنندگان برای بازدید از استراتوسفر 
اول باید به هانگزوی چین سفر کنند.

 چینی ها به اعماق کره زمین
 سفر می کنند!

 ساخت قطعه ای برای 
مقابله با سارقان و جیب برها 

سفر به فضا به وسیله بالون!

خانه های ما نیز مثــل بدنمان می توانند 
انرژی های منفی را تقویــت کنند و این 
بــه وضوح حس می شــود چــون وقتی 
 وارد خانه می شــوید احساس سنگینی 
می کنید و آن آرامشــی که باید در خانه 
داشــته باشــید را ندارید. تکنیک های 
زیادی هستند که می توانید برای از بین 

بردن این انرژی در خانه به کار ببرید. 
چگونه انرژی منفی در خانه ایجاد می شود؟  

فضای خانه انرژی منفی را از خیلی چیزها می گیرد. به عنوان مثال مشــاجرات و به 
هم ریختگی ها. پس از یکسری اتفاقات مهم مثل طالق یا تغییر شغل، باید تمام سعی 

خود را در از بین بردن انرژی منفی ایجاد شده در خانه به کار ببریم.
فواید پاکسازی خانه از انرژی های منفی چیست؟  

 پس از پاک کــردن خانــه از انرژی هــای منفی فضای خانــه تــازه، آرام بخش و
 دوست داشتنی تر می شود. این کار کمک می کند راحت تر به خواب بروید و آرامش 

درونی بیشتری داشته باشید. 
با پاک کردن خانه از انرژی های منفی این پیام را به کهکشان می رسانیم که ما آماده 
خوش آمد گویی به عشق و نعمت فراوان در زندگی هستیم. بعضی ها به محض اینکه 
انرژی های منفی را از خانه دور می کنند فرصت های جدید و مناسبت های زیادی را 
تجربه می کنند.انرژی های منفی فضای زیادی را اشغال می کنند و با رفتنشان راه را 

برای اتفاقات جدید در زندگی باز می کنند.

کودک

مقایسه کودکان با یکدیگر 
چه عواقبی دارد؟

روش های مختلف بــرای جایگزینــی تنبیه بدنی،   
مقایسه کردن کودکان با سایر دوستان وی یا کودکان 
اقوام و حتی خواهر و برادرهــای وی کمکی به فرزند 
شما نمی کند، بلکه بر عکس می تواند اثرات منفی بر 

رفتار وي داشته باشد.
مقایســه، اعتمادبه نفس آنها را به شــدت خدشه دار 
کرده و باعث می شود احساس حقارت کنند. باوجود 
این، بســیاری از والدین وقتی می بینند فرزندشان به 
خوبی بچه های دیگر نیســت، دست از مقایسه  کردن 
نمي کشند و مدام کودکشــان را با کودکان دیگر در 
کفه ترازوي سنجش و مقایســه قرار مي دهند.  براي 
رهایي از این رفتار غلط، کافی است به خود بقبوالنید 
که فرزند شما، موجودی مســتقل و آزاد است که راه 

رشد و شیوه زندگی خودش را دارد و خواهد داشت.
بعضی ها،  ایــن اصل را همــان روزی که روی صفحه 
مانیتور ســونوگرافی، جنســیت کودکشــان معلوم 
می شــود، می پذیرند. این کودک قرار نیســت همه 
خواســته های شــما را مو به  مو اجرا کند؛ همان طور 
که شــما، خواســته های والدینتان را مو به  مو انجام 
ندادید؛ بنابراین با این رفتار و حرکت با دست خود به 

فرزندتان آسیب نرسانید.
در زیر به دالیل مهمی اشــاره می کنیم که به شــما 
نشان می دهد مقایســه کردن کودکان با یکدیگر کار 
درستي نیســت و چه عواقبي مي تواند در پي داشته 

باشد.
مقایسه باعث خشم کودک می شود

مقایســه هاي مســتقیم باعث عصبانی شدن بچه ها 
می شود. وقتی برایشان مشخص می شود که به اندازه 
کافی خوب نیســتند، نه تنها حس تلخی و ناراحتی 
نســبت به شــما پیدا می کنند بلکه نســبت به آن 
خواهر و برادر و یا دوســت هم همین حس ناراحتی 

و عصبانیت در آنها ایجاد می شود.
  مقایسه باعث خودخواهی مي شود

برعکس این مقایســه ها هم همین طور است. عاقالنه 
اســت که فرزندتان را به طریق مثبت هم با دیگران 
مقایسه نکنید.  دوست دارید فرزندتان طوری بزرگ 
شود که تصور کند از بقیه آدم ها برتر است؟ تحسین 
کردن بچه ها کار خوبی است اما باید مراقب باشید که 
به طور مداوم به آنها نگویید کــه از بقیه بچه ها بهتر و 

باالتر هستند.
 اگر بخواهید آنها را خودخواه و متکبر بار بیاورید هیچ 
لطفی در حقشان نکرده اید. مقایسه کردن فرزندتان 
با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می دهد. 
پدر یا مادر بودن یک مســابقه نیست و الزم نیست به 
بقیه والدین نشــان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از 

بقیه است. 

راز موفقیــت مردان بــزرگ و ســرکامیابی آنها 
درگــروی تربیت هــا، فعالیت ها، کوشــش ها و 
اجرای برنامه های ویژه ای است که به آنها  در زیر 

اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

واقعیات را آنچنان که هست بشناسیم
روز ششم اوت 1945، نخســتین بمب اتمی در 
جهان، روی شــهر هیروشــیما در ژاپن انداخته 
شد. این واقعه باعث شــد که نام این شهر کوچک 
ژاپن در تاریــخ جاودانه بمانــد. در آن روز بر اثر 
این واقعه، یکصــد و پنجاه هزار نفر از ســاکنین 
آن کشــور کشته شــدند. ســپس به فاصله سه 
 روز بمب دیگــری روی ناکازاکی انداخته شــد.

 ژاپنی ها پس از یک هفته سکوت، تسلیم شدند. 
 کشــتن هزاران کودک معصوم و زنــان و مردان 
بی گناه، موجــی از تنفــر را در سراســر جهان 
 نسبت به این عمل وحشیانه که در تاریخ بشریت

 بی سابقه اســت، به وجود آورد. دستور بمباران 
کردن این دو شهر بی پناه به فرمان رییس جمهور 
آمریکا به نام ترومن بود. او پــس از  این عمل در 
کشمکش وجدان و سرزنش عموم صلح دوستان 

و بشرخواهان قرار گرفت و تنفر عمومی موقعیت 
و حیثیت سیاســی او را متزلزل ساخت و در میان 
ملت ها به عنوان یک فرد آدم کش معرفی شــد. 
اکنون ببینیم آقای ترومن چگونــه این حادثه را 
 ارزیابی مــی کند؟ چگونه وجدان خــود را فریب 
می دهد و وقایع تلــخ را که از زهــر افعی درکام 
جهانیــان تلخ تر اســت، به ســود خود و ســود 
جهانیان تفســیر مــی کند؟ می گویــد: من این 
فرمان تاریخی را برای نجات صدها هزار نفر سرباز 
و ملوان و خلبان آمریکایی صــادر کردم. اگر این 
بمب ها به کار نمی رفت، نیروهای آمریکا بایست 
به سواحل ژاپن که دارای اســتحکامات قوی بود 
و سرسختانه از آنها دفاع می شــد، حمله ببرند و 
 درمقابل مقاومت جدی و سرســختانه، ژاپنی ها 
می بایست تلفات سنگینی تحمل کنند. هر انسان 
با ذکاوت و باهوش طبیعی خود درک می کند که 
آقای ترومن با این سفسطه جز اینکه خود را فریب 
دهد کاری انجام نداده و نخواســته است واقعیات 
را آنچنان که هســت درک کند. او بــه دنبال این 
اشــتباه تصور کرده محبوبیت او همچنان در دل 
جامعه های زنده باقی است، ولی چیزی نگذشت 

که ضرر این بی خبری را دید. عکس العمل مردم 
آزادی خواه جهان او را از صحنه سیاســت عقب 
زد و این لکه به طور جاویدان بر دامن او نشســت. 
بازرگانان، سیاســتمداران و اصناف دیگر موقعی 
می توانند در صحنه های گوناگون زندگی پیروز 
شوند که در اوضاع و حوادث مربوط به خود، نظر 

واقع بینانه داشته باشند. 
یک بــازرگان باید بــه اعتراضی که مشــتری به 
طرز کار و معامله و یا بــدی و نامرغوبی جنس او 
دارد گوش فرا دهد و بــا تدابیر صحیح وضع خود 
را عوض کند. یک سیاســتمدار باید اعتراضات و 
جنب و جوش های مردم را پیش از بررسی دقیق، 
تحریکات مغرضانه نخوانــد و به عناوین گوناگون 
مانند عناصر اخاللگر آنها را ســرکوب نســازد و 
اذعان داشته باشــد که واقع بینی شرط پایداری 
ملک وسیاســت است. دانشــجوی ترقی خواه از 
سرزنش استاد اســتقبال می کند و کمی نمره را 
گواه بر مغرض بودن او نمی گیــرد؛ خود و نحوه 
تحصیل خود را وارســی می کند. چه بســا درک 
یک واقعیت و اینکه کوتاهی از ناحیه خود اوست، 

پلکان پیروزی او در آینده شود.

رمز موفقیت مردان بزرگ )36(    موفقیت

عکس نوشت

یــک هنرمنــد بریتانیایی به طــرز ماهرانــه ای از 
 قطعات کامپیوتری اســتفاده کرده و حشــرات بالدار 

شگفت انگیزی را طراحی کرده است.

حشرات الکترونیکی
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حضرت علی )علیه السالم(: 
هیچ  لباسی  زیباتر از  سالمتی  نیست.
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