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آذرى: 

دوستان با آتش، بازى نكنند

6

هیچ جایی به اندازه اصفهان 
نمی تواند قطب هنر باشد

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان خبر داد:

چشم اصفهان روشن می شود

5
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600 تخت به ظرفیت هتلینگ 
اصفهان اضافه می شود

7

چهار محال و بختیارى شیعی ترین 
استان کشور است

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

آیــت ا... سیدیوســف طباطبایی نــژاد در خطبه های 
نماز جمعه شــهر اصفهان، اظهار کرد: امام هادی)ع( 
به یکی از دوســتان خود فرمودند: همواره زمانی را به 
یاد داشــته باش که نزد خانواده ات افتاده ای و در حال 
جان دادن هســتی، نه طبیبی می تواند تو را مداوا کند 
و نه دوستی هســت که به تو کمک کند؛ در واقع این 

حدیث، مرگ را به ما گوشــزد می کند. وی با اشاره به 
خطبه های هفته های اخیر نماز جمعه در خصوص ادله 
و برهان هــای وجود حضرت حق، بیــان کرد: هرچند 
هفته گذشته دالیلی را در خصوص حضرت حق مطرح 
کردیم، امروز نیــز در همین خصــوص نکاتی را بیان 

می کنیم؛ یکی از ادله  ای که علما و بزرگان...

در خطبه هاى نماز جمعه اصفهان عنوان شد؛

سازمان آمار
نباید وابسته به دولت باشد

نمایندگان استان و مسئوالن در جمع سپرده گذاران ثامن الحجج

طلب 900 میلیارد تومانی مردم اصفهان ازموسسه ثامن الحجج

بازگشت به دوران صفر- صفر
دربی 83؛ سرد و بی روح تر از همیشه

12

زرگرپور در واکنش به شایعه استعفا:

به این مسائل دنیایی
بعدا می پردازیم!

2

واکنش سرلشکر سلیمانی به تالش تفرقه افکنانه دشمن:

تا آخر عمر در جایگاه »سربازى« 
خواهم بود

3

12
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در اصفهان تعدادی حضور دارند که حاضرند اموال را خریداری کرده و مشکل سپرده گذاران را حل و فصل کنند.
عملکرد بانک پارسیان که به عنوان بانک عامل انتخاب شده است به هیچ عنوان قابل قبول نیست و دارد به مردم زور می گوید. 
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پیشنهاد سردبیر: 
دوره ما به پایان رسید

در حاشیه

یادداشت

با پایــان یافتن ریاســت جمهوری محمــود احمدی نژاد 
مهم ترین ســوال این بود که از این پس »اسفندیار رحیم 
مشــایی« پر حاشــیه ترین چهره دولت نهــم و دهم چه 
خواهد کرد؟ خبــری از او در دفتــر کاری احمدی نژاد در 
ولنجک نبود و البته همچنان هم نیست حتی در سفرهای 
 استانی که رییس جمهور  ســابق انجام می دهد، نشانی از  
رحیم مشــایی را نمی توان دید.  شاید به همین دلیل است 
که شایعاتی درباره او مطرح شد مانند اینکه تهران را  ترک 

کرده و به زادگاه خود »رامسر« در استان مازندران رفته یا 
اینکه در بازداشت به ســر می برد و در آخر هم شنیده شده 
که در تهران حضور دارد اما ظاهــرا ترجیح  می دهد، کمتر 
دیده شود.  رحیم مشــایی برای رســانه ها همیشه چهره 
خبرسازی به حساب می آمد. حضور یکباره او و البته بدون 
احمدی نژاد در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل ارتش در 
روز چهارشنبه نشــان داد که رحیم مشایی نه در مازندران 
است و نه اینکه در بازداشت به سر می برد بلکه داخل تهران 
حضور دارد و از روبه رو شدن با دوربین عکاسی خبرنگاران 
هم ابایی نــدارد؛ اما روز پنجشــنبه نیز اســفندیار رحیم 
مشــایی بدون هیچ محافظی که به قول خود برای مداوای 

»مادر« از خانه بیرون آمده بود در پاساژی واقع در خیابان 
میرداماد دیده شد.  او هیچ تقاضای ثبت عکس یادگاری با 

فروشندگان پاساژ را رد نمی کرد. 
مشایی به چند سوال زیر پاسخ هایی کوتاه داده است:

آقای مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده برنامه ای دارید؟

نه هیچ برنامه  ای ندارم. 
چرا؟

اینها ما را رد صالحیت می کنند. وقتی هاشمی رفسنجانی 
 را رد صالحیــت کردنــد، صالحیــت مــن را هــم تایید

نخواهند کرد. 

از برنامه آقای احمدی نژاد برای ریاســت جمهوری 
سال 96 خبر دارید؟

آقــای احمدی نــژاد هــم 
هیچ برنامه ای بــرای این 
انتخابات ندارد و ایشان در 

این دوره نامزد نمی شود. 
آقــای مشــایی بدون 

محافظ و تنها بیرون آمده 
اید؟

تمام شــد. دوره ما بــه پایان 
رسید.  

آیت ا... محســن غرویان در خصوص جلسات جامعه 
روحانیت مبــارز و عدم شــرکت آیت ا... هاشــمی 
رفســنجانی در این جلســات گفت: آیت ا... هاشمی 
فردی فراجناحی اســت و حضور فیزیکی ایشان در 

جلسات جامعه نیز ضرورتی ندارد.
وی ادامــه داد: ایشــان هــر دیدگاهی که داشــته 
باشــند بیان می کنند و ســعی دارند تا وحدت را در 
 میان همه جریان  هــا اعم از اصالح طلــب و اصولگرا 

برقرار کند.
غرویان با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی نگاهی ملی 
دارد، تصریح کرد:ایشان هیچگاه نگاه خود را محدود 
به جناح خاصی نمی کند و این جناح  و احزاب هستند 

که باید از وی نهایت استفاده را ببرند.
 این استاد حوزه و دانشــگاه با اشاره به اینکه هاشمی 
 و روحانــی جایگزینی ندارنــد، خاطرنشــان کرد:

 آیت ا... هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را برعهده 
دارد و آقای روحانی نیز ریاست قوه مجریه، این افراد 
در جامعه جایگزینی ندارند و اگــر فقط می خواهند 
صندلی هــا را پر کنند بحث چیز دیگری اســت. وی 
ادامه داد: ایشان دوســت دارند همواره نقش موثری 

را ایفا کنند و مکان نیز مهم نیست.

»علی اکبر صالحــی« معاون رییس جمهــور و رییس 
ســازمان انرژی اتمی ایران در شــورای روابط خارجی 
اروپا در لندن حاضر شــد و در خصوص برجام ســخن 
گفت. رییس سازمان انرژی اتمی ایران که مرد فنی تیم 
ایرانی در مذاکرات منجر به برجام معرفی شــده بود، در 
شورای روابط خارجی اروپا ضمن تاکید بر پایبند بودن 
جمهوری اسالمی ایران به تعهدات برجامی تا امروز، به 
تحوالت تاثیرگذار بر سرنوشت برجام اشاره کرد و گفت: 
»با نظر به انتخابات ریاســت جمهوری امسال آمریکا، 
ممکن است برجام روزهای سخت تری در پیش داشته 
باشد و من رد نمی کنم که شــاید دولت جدید آمریکا، 
برای )اجرای( برجام مخاطراتی ایجاد کند.«صالحی در 
واکنش به این نقض احتمالی برجام توســط جانشین 
»باراک اوباما« گفت: »ما حساب شــده گام برمی داریم 
و از روی احساسات عکس العمل نشــان نمی دهیم. ما 

بردباریم.«
صالحی البته برای آمریکایی ها در به ثمر رسیدن برجام 
نقش مثبت هم قائل شد و گفت که لشکرکشی آمریکا 
به عراق و افغانستان و از بین رفتن دو دشمن منطقه ای 
جمهوری اسالمی یعنی طالبان و صدام، به حل و فصل 

پرونده هسته ای ایران کمک کرد.

غرویان:

حضور فیزیکی هاشمی 
ضرورتی ندارد

صالحی:

ایران صبور است

برجامدیدگاه خبر
با بدرقه رسمی معاون اول و مشاور رهبری؛

رییس جمهور
راهی آمریکا شد

پاسخ نایب رییس مجلس به نماینده دامغان:

خطاها باید گفته شود
تا تکرار نشود 

رییس جمهوری اســالمی ایران به منظور شرکت در 
اجالس سران کشورهای گروه غیر متعهدها ، مذاکرات 
دوجانبه در کوبا و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان 

ملل عازم قاره آمریکا شد.
حجت االســالم والمســلمین دکتــر روحانی صبح 
 جمعه با بدرقه رســمی معاون اول رییس جمهوری و  
علی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل، در اولیــن مرحله  از این ســفر، به منظور 
شرکت و سخنرانی در اجالس سران کشورهای عضو 
جنبش عدم تعهد، عازم ونزوئال شد.  روحانی در جریان 
این سفر به عنوان رییس گروه کشورهای غیر متعهد  
ضمن ایراد اولین ســخنرانی در اجالس، ریاست دوره 
جدید آن را به رییس جمهــور ونزوئال تحویل خواهد 
داد.رییس جمهور کشــورمان  پــس از پایان اجالس 
غیرمتعهدها، به دعوت رسمی رییس جمهور کوبا و به 
منظور دیدار و مذاکرات دوجانبه به هاوانا پایتخت کوبا 

سفر خواهد داشت.
 دیدار و گفت و گو با فیدل کاســترو رهبر انقالب کوبا 
و نیز مذاکره با رییس جمهوری این کشــور و امضای 
اسناد متعدد همکاری از جمله محورهای اصلی برنامه 

سفر روحانی به کوبا خواهد بود.

علی مطهــری در متن جوابیه خود به حســن بیگی 
نماینده دامغان نوشت:»آقای حســن بیگی نماینده 
محترم دامغان، فرد زحمت کشــیده ای برای انقالب 
اســت و حضور موثری در جبهه های جنگ داشته و 
من برای ایشــان احترام قائلم. ما با این تیپ دوستان 
در اصل دفاع از انقالب، مشترکیم ولی در نحوه دفاع 
اختالف داریم. برخی از اینهــا اصال معتقد به خطا در 
جمهوری اسالمی نیستند و یک وجود ملکوتی برای 
نظام قائلند. برخی دیگر معتقد به خطا هســتند؛ اما 
می گویند نباید به صورت آشــکار گفته شــود چون 

موجب تضعیف نظام است.«
نایب رییس مجلس افزود:» امثال من می گوییم باید 
خطاها به صورت آشکار گفته شــود تا تکرار نشود و 
نظام اصالح گردد و به نظر من راه درست همین است 
مگر مواردی کــه با اقدام پنهان اصالح می شــود که 

بسیار اندک است.«
مطهری در ادامه می نویسد:» مشکل دیگر من با این 
تیپ افراد که توصیه می کنند آقــای مطهری مانند 
پــدرش رفتار کند این اســت که اینها شــخصیت و 
افکار شهید مطهری را درســت نمی شناسند و تصور 

نادرستی از ایشان دارند.«

پارلمان

»عایض القرنی« مفتی ســعودی، در صفحه توئیتر خود، ایران 
را کشــوری مجوســی و صفوی توصیف کرد.  »عایض القرنی« 
مفتی وهابی عربستان، در صفحه توئیتر خود با ابراز خوشحالی 
از عدم حضور حجاج ایرانی در مراسم حج امسال، نوشت: »حج 
امسال به طور صد در صد موفقیت آمیز بود و دلیل آن نیز پس از 
توفیق خداوند؛ عدم حضور ایران بود، ایرانی که کشوری صفوی 
و مجوسی و عامل اصلی فتنه و تروریسم در جهان است.«پیش 
از این نیز »عبدالعزیز آل شــیخ« مفتی ارشــد عربســتان، در 
گفت و گو با روزنامه الریاض گفته بود: »الزم اســت تا بدانیم که 
آنها مسلمان نیســتند، بلکه مجوس هستند و دشــمنی آنها با 
مسلمانان مسئله قدیمی است .« تکفیر مردم ایران و مجوسی و 
نامسلمان خواندن آنها از طرف مفتیان وهابی، در حالی است که 
مدتی پیش در کنفرانس شهر »گروزنی« پایتخت چچن، بیش 
از 200 عالم اهل سنت از جمله شــیوخ االزهر مصر در بیانیه ای 

سلفی گری و وهابیت را خارج از اهل سنت اعالم کردند.

به گزارش نامه نیوز، آیت ا... سید احمد علم الهدی در ادامه سلسله 
جلســات هفتگی تفســیر قرآن خود که در محل مهدیه مشهد 
برگزار شــد، با تاکید بر اینکه گرایش افراد به ســمت دشــمنان 
قسم خورده، باعث گرفتار شــدن به توطئه های دشمن می شود، 
ادامه داد: آمریکا در این مملکت ۴0 هزار مستشار نظامی داشت 
و روزی که هایزر به عنــوان فرمانده ناتو به ایــران آمد و از گارد 
شاهنشاهی سان دید، گفت »برای ســرکوب انقالب مردم نیازی 
به وارد کردن نیرو از خارج کشور نیســت.« اما مردم آن قدرت را 
با سینه خشک و مشــت گره کرده از کشور بیرون کردند. حاال که 
آمریکا ۳۷ سال است مثل سگ در اطراف کشور پارس می کند و 
جرأتی ندارد، برویم با آنها مذاکره کنیم؟وی افزود: دشمن هرچه 
داشته باشــد، همه چیزش در اختیار خداست و وقتی خدا در دل 

آنها رعب بیندازد، کارشان تمام است. 

حســن غفوری فرد در مورد فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان 
عنوان کرد: اصولگرایان فعال در مرحله بررســی هستند و هنوز 
 به نتیجه ای نرســیده اند.وی افزود:  شــاید در این میان حدود

 ۴0 اسم مطرح باشــد که ممکن اســت به عنوان کاندیدا خود 
را عرضه کنند و اصولگرایان در حال بررســی آنها هســتند؛ هر 
چه بیش از این در این مورد گفته شــود، خــارج از اصولگرایی 
است.این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه تا االن در مورد 
هیچ فرد مشخصی به جمع بندی نرســیده ایم، گفت: معتقدم 
احمدی نژاد به احتمال خیلی زیاد کاندیدا خواهد شد. در مجمع 
بــزرگ اصولگرایان احمدی نــژاد هم به عنوان یــک فرد، قطعا 

مطرح خواهد شد.

روزنامه های الرأی، األنباء و القبس بــا درج تیتر » تمجید امیر 
قطر از روابط تاریخی و دوســتانه کشــورش با ایران « نوشتند: 
امیر قطر خواســتار آغاز گفت و گوهای مشــترک میان ایران و 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس شده است تا طرفین 
بتوانند پیرامون مسائل مورد اختالف به راه حل دست یابند.این 
روزنامه ها نوشتند: امیر قطر در تماس تلفنی با حسن روحانی، 
رییس جمهوری ایران، روابط کشــورش با ایران را دوســتانه و 
سازنده و تاریخی دانسته و بر توسعه تعامل دو کشور تاکید کرده 
اســت.روزنامه الرأی در این خصوص نوشت: امیر قطر همکاری 
مشــترک ایران و شــورای همکاری خلیج فارس را برای حل و 
فصل مســائل منطقه ای، مهم و کلیدی دانســت و تاکید کرد 
که تهران از موقعیت بســیار مهمی در منطقه برخوردار است و 
هرچه تهران در جایگاه مستحکم تری باشد، این مسئله به سود 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.

فرمانده نیروی قدس ســپاه در بیانیه ای تاکید کرد: با استعانت از 
خدای سبحان تا آخر عمر در همین جایگاه »سربازی« خواهم بود 

و مردم عزیز ایران به اظهارات تفرقه افکنانه دشمنان اعتنا نکنند.
به دنبال فضاســازی های رســانه ای و عملیات روانی هفته های 
اخیر رســانه های بیگانه و نیز برخی مقامــات آمریکایی پیرامون 
سرلشکر حاج قاسم ســلیمانی فرمانده محبوب ، مردمی ، انقالبی 
و والیتمدار نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی وی در 
بیانیه ای تاکید کرد:با استعانت از خدای سبحان در همین جایگاه 

سربازی خواهم بود.
متن بیانیه سرلشکر حاج قاسم سلیمانی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
با اهدای ســالم و درود خالصانه به محضر رهبــر معظم و حکیم 
انقالب اسالمی و ملت شــریف و عزیز ایران ؛ در پاسخ به اظهارات 
تفرقه افکنانه اخیر دشــمن و مطالبــی که حول آن بیــان و القا 
می شــود، عرض می کنم جبهه دشــمنان انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ســخنان خود را همواره با هدف تفرقه و ایجاد 
تقابل بین صفــوف متحد و یکپا رچه مردم انقالبی و رشــید بیان 
می کند؛ لذا هیچگاه نباید به آن توجه و اعتنایی کرد.حقیر سرباز 
صفر والیت و نظام جمهوری اســالمی و ملت شــجاع و عزیزتر از 
جانم بوده و ان شاء ا... با اســتعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در 
همین جایگاه »ســربازی« خواهم بود.از همه برادران و خواهران 
 عزیزم خواهشــمندم با بــی اعتنایی بــه اظهــارات فریبکارانه و 
تفرقه افکنانه دشــمنان اجازه ندهند وقت ارزشمند خدمتگزاران 

این ملت صرف اهداف و مقاصد شوم دشمنان گردد.

مفتی سعودی:

حج امسال موفق بود
چون ایران نبود!

علم الهدی:

حاال که آمریکا مثل سگ پارس 
می کند، برویم با آنها مذاکره کنیم؟

غفوری فرد:

احمدی نژاد کاندیدا می شود

بازتاب اظهارات امیر قطر
درباره ایران

رحیم مشایی:

دوره ما به پایان رسید

واکنش سرلشکر سلیمانی به تالش تفرقه افکنانه دشمن:

تا آخر عمر در جایگاه »سربازی« 
خواهم بود

ویژه

اخبار

بین الملل

این یکی از جــدی ترین تهدیدهای کــره جنوبی علیه 
همســایه شــمالی محســوب می شــود که به تازگی 
 پنجمیــن آزمایــش اتمی خــود را انجام داده اســت.

کره جنوبی چنــد روز قبل هم اعالم کــرده بود که در 
صورت حمله هســته ای کــره شــمالی، پیونگ یانگ، 
پایتخت این کشــور را به خاکســتر تبدیل خواهد کرد.

روزنامه »چوســون ایلبو« کره جنوبی روز پنجشــنبه 
به نقل از برخی منابــع نظامی و بدون افشــای نام آنها 
این موضوع را اعــالم کرد و گفت کــه در صورت لزوم، 
رهبر کره شــمالی را با موشــک هایی کــه در اختیار 
دارند، هدف قرار می دهند. بررســی ها نشان می دهد 
که کره جنوبی در ســال های 2 هزار میالدی نزدیک به 
200 فروند موشــک »آتک ام اس« بالستیک از آمریکا 
خریداری کرد که می تواند با آنها پیونگ یانگ را که در 
۹0 کیلومتری مرز دو کشــور قرار دارد، هدف قرار دهد.

در ســال 20۱۳ میالدی »کیم یونگ هیون« یک ژنرال 
ارتش کره جنوبی گفت که در صورت تحرکات خطرناک 
پیونگ یانگ و مورد حمله قرار گرفتن کشورش، رهبران 

کره شمالی را هدف قرار خواهند گرفت.

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه عنوان داشت: 
آنکارا کم کردن لحن هشــدار آمیز خود علیه بشار 
اسد، رییس جمهور ســوریه و اینکه او باید از قدرت 
کنار برود را مالیم تر کرده است. وزیر خارجه روسیه 
خاطرنشــان کرد: ترکیــه خطر تروریســت هایی 
 را که در ســوریه فعالیت می کننــد، درک کرده و

 کم کم انعطــاف پذیری نشــان می دهــد و زبان 
تهدیدها را رها کرده اســت.وزیر خارجه روســیه 
تصریح کرد: واشــنگتن درخصوص اعالم محتوای 
توافق ها پیرامون سوریه تردید دارد اما روسیه آماده 
این کار اســت.الوروف گفت: روســیه نگرانی های 
جدی نسبت به این امر دارد که در واشنگتن کسانی 
هســتند که تالش می کنند از حمله به کسانی که 
روسیه آنها را تروریســت به شمار می آورد، اجتناب 

کند.
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: اولویت در توافق ها 
میان روسیه و آمریکا پیرامون این است که مخالفان 

از تروریست ها تمیز داده شوند.

رهبر کره شمالی
تهدید به مرگ شد

الوروف: 

لحن هشدار آمیز آنکارا 
علیه اسد مالیم تر شده برخی از افراد که در جامعه زندگی می کنند تنها بخشی از 

این بیانات را زمانی در دســتور کار خود قرار می دهند که 
به نفع آنهاست و منافعشــان را تامین می کند؛ اما هنگامی 
که این توصیه ها موقعیت و اقداماتشــان را زیر سوال ببرد، 
به راحتی چشم بر آن بســته و به راه خود ادامه می دهند. 
بدون شک برخورد گزینشــی با احادیث ائمه بزرگوار نه در 
شأن مذهب تشیع است و نه انسانیت اجازه اینگونه رفتار را 
به افراد می دهد. متاسفانه در این چند سال گذشته برخی 
جریان های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود و با توجه 
به منافعی که داشــتند در مســیر تخریب رقبا یا مخالفان 
خود، اقدام به فحاشــی و توهین کردند. نمونه های فراوانی 
از این دست توهین ها و فحاشــی را به راحتی می توان در 
سال های اخیر مشاهده کرد. زمانی که فردی به راحتی زبان 
به فحاشی و تهدید علیه مقامات و مسئوالن کشور باز کرده 

و با الفاظی رکیک آنها را خطاب قرار می دهد!
تهاجم فرهنگی یا فرهنگ سازی؟

این نکته از نفوذ و تهاجم فرهنگی نیز بار تخریبی بیشتری 
برای اقشــار مختلف جامعه به ویژه جوانان داشــت. زمانی 
که یک زن یا مرد در رده ســنی نوجوانی و حتی جوانی در 

مراســمات مذهبی و برای نجوای الهی و دینی حضور پیدا 
می کند، برطبق ســخنانی که از بزرگان دین به گوشــش 
خورده است، انتظار شــنیدن بیاناتی شیوا، الهی و شایسته 
 را دارد؛ امــا بر خــالف آنچه که باید باشــد برخــی اوقات 
 عده ای برای تخلیه کینه های سیاســی زبان به فحاشــی 

گشوده و فضای عرفانی مراســم های مذهبی را به حاشیه 
می برند.

اظهارات توهین آمیز و فحاشــی ها در سال های نه چندان 
دور سبب مجازات برخی از عامالن این اقدام ناشایست شد 
ولی از آنجایی که برخوردهــای الزم در برابر تخلف صورت 
گرفته چندان تناسب نداشــت، بازدارنده نبود و امروزه نیز 
ما شاهد سوءاســتفاده برخی افراد از تریبون های عمومی 
و مذهبی هســتیم. پای فحش هایی که زمانی در دعواهای 
ناموســی افراد در خیابان ها به یکدیگر می دادند امروز به 
عرصه سیاســت و مذهب باز شــده و باید هرچــه زودتر، 
مسئوالن مربوط وارد عرصه شده و مانع از رشد این ویروس 

خطرناک در میان اقشار مختلف جامعه شوند.
سکوت مسئوالن به چه بهایی؟

زمانی که برخی دستگاه ها برای جلوگیری از نفوذ جمالت 
و واژگان بیگانــه که تنهــا برگرفته از فرهنگ کشــورهای 
دیگر اســت بیانیه صادر می کنند و جلوی آن را با استفاده 
از نیروهای انتظامی می گیرند، چگونه است که در این زمان 
زبان بر کام گرفته و اعتراض نمی کنند کــه این طرز بیان 
نیســت؟!آیا یک فرد تنها به دلیل اینکه تریبون در اختیار 
دارد می تواند به نماینده میلیون ها نفر فحش های رکیک 

داده و به کار خود نیز افتخار کند؟!
در همین راســتا »جام جــم« در تبیین دالیــل و چرایی 
استمداد افراد از فحش به قلم دکتر پرویز رزاقی،روانپزشک 
و استاد دانشــگاه می نویســد:» ریشه فحاشــی احساس 
حقارت اســت. ناســزاگویی یکی از انواع پرخاشگری های 
کالمی و نوعی مکانیســم دفاعی در برابر شــرایط بحرانی 
و ناکامی است. علل ناســزاگویی را باید در ابعاد روانکاوی، 
رفتارگرایی، زیســت شــناختی و انســان گرایی بررسی 
کرد.«  متاســفانه اینگونــه ناهنجاری هــای اجتماعی در 
میان الیه های مختلــف جامعه نفوذ کرده و مســئوالن و 
دلسوزان کشــور باید هرچه ســریع تر جلوی آن را بگیرند 
 و به نظر این رفتارها نیز یک گوشه ای از ولنگاری فرهنگی
  مــورد انتقاد مقــام معظم رهبری اســت کــه باید هرچه

 سریع تر رفع شود.

 متاسفانه اینگونه 
ناهنجاری های 

اجتماعی در میان 
الیه های مختلف 

جامعه نفوذ کرده و 
مسئوالن و دلسوزان 

کشور باید هرچه 
سریع تر جلوی آن را 

بگیرند

فحاشی ها در سال های اخیر گسترش یافته است

ریشه یابی فحاشی میان چهره های سیاسی!

الَطُة ِمن النِّفاِق؛ دشـنـام گویی و بـد زبانی  نامه نیوز: امام صادق)ع( در حدیثی می فرمایند:» الُفحُش و الَبذاُء و السَّ
و دریـدگـی از )نشانه های( نفاق است.«   این فرموده امام معصوم ما که در کافی ج 2 ، ص 325 ، ح 10 ثبت شده است، 

مانند تمام احادیث دیگر این بزرگواران سبب تبیین راه روشن در زندگی ماست.

صراط: واکنش حاج منصور ارضی به اظهــارات یک نماینده 
اصالح طلــب مجلس کــه کنســرت را به مجلــس روضه 
امام حســین )ع( مرتبط کرده بود، جنجال سازی گسترده ای 
از ســوی اصالح طلبان به دنبال داشته اســت.با این وجود، 
توجه به معنی کلمه اســتفاده شــده توســط حاج منصور، 
نشــان می دهد که واژگانی به مراتب تندتــر و حتی توهین 
آمیز از زبان بسیاری از اصالح طلبان و حتی مسئوالن دولتی 
شنیده شــده و البته مدعیان امروز دم بر نیاورده اند.»پفیوز« 
در فرهنگ دهخدا چنین معنا شده اســت: »در تداول عوام، 

سســت و ضعیف و بیکاره؛ پَه پَه؛ پخمه؛ چلمن« هنگامی که 
گفته می شود فالنی»پف یوز« اســت، به گفته کزازی؛ یعنی 
به خود می نازد، بی آنکه شایســته باشد.این حمالت در حالی 
است که برخی مقامات دولت تا کنون برای توصیف منتقدان 
خود از واژه هایی به مراتب بدتر و توهین آمیزتر استفاده کرده 
اند.حال تشــخیص اینکه به کار بردن واژه »پفیوز« با معانی 
ذکرشــده، آن هم به خاطر اظهارات عجیب یک نماینده در 
مقایسه کنسرت و روضه امام حسین )ع( بدتر است یا لیست 
بلندباالی واژگان ذکرشــده توســط دولتی هــا، کار چندان 

دشواری نیست.
پي نوشــت: برخــي معتقدنــد بــه کار بــردن ایــن واژه 
 از تریبــون اهــل بیــت )ع( در روز عرفــه و در جلســه 

امام حسین) ع( توسط حاج ارضي دور از شأن مي باشد.

جماعتی که بدتر از »پفیوز« را 
نشنیدند!
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يادداشت ويژه

سهمهريارانهبگیرازيارانهها:

سهمیلیونو۴۵۸هزارتومان

پیشنهادسردبیر:
اصفهانتنهارویکاغذ،برخورداراست

شــصت و هفتمین مرحله یارانه نقدی ۲۵ شهریور ماه به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز شــد که بــر این اســاس دریافتی هر 
یارانه بگیر از ابتــدای اجرای این طرح تا کنون به ســه میلیون و 
۴۵۸ هزار تومان رســید.مبلغ یارانه همانند ماه های گذشــته به 
ازای هر نفر ۴۵۵ هــزار ریال واریز اســت.یارانه بگیران از ابتدای 
اجرای این طرح تا مرداد ماه سال جاری ســه میلیون و سه هزار 
 تومان یارانه دریافت کرده بودند که این رقم بــا واریز این ماه، به 

سه میلیون و ۴۵۸ هزار تومان افزایش یافت.
فاز نخســت قانون هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹در دولت 
نهم کلید خورد .دولت در ســال گذشــته حــذف ثروتمندان از 
لیســت یارانه بگیران را بر حســب دهک های اعالم شــده آغاز 
کرد؛ ضمن اینکه در چهارماه ابتدای  ســال ۹۵ حدود ۲٠٠ هزار 
نفر از ثروتمندان را از لیســت کمک های نقدی خط زده اســت؛ 
البته حذف یارانه ها در تیرماه ســال جاری نیز منجر شد تا تعداد 
معــدودی از یارانه بگیران شــامل مدیران، مســئوالن دولتی و 
حدود ۵٠ نفر از نمایندگان جدید مجلس شــورای اسالمی نیز از 
لیست یارانه بگیران کنار گذاشته شوند .مجلس شورای اسالمی 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشــور دولت را مکلف کرد تا با 
بررسی بانک های اطالعاتی موجود، حدود ۲۴ میلیون نفر از یارانه 
بگیران را که از اقشار ثروتمند جامعه و بی نیاز هستند، حذف کند 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اســاس مصوبه هیئت 
وزیران، مسئول تشــخیص نیازمندی خانوار برای دریافت یارانه 
نقدی اســت.دولت با توجه به لزوم بررســی دقیق تر بانک های 
اطالعاتی ســعی دارد تا کمترین درصد خطــا را در حذف یارانه 

اقشار غیر نیازمند به کار گیرد.

بازار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد به اینکه صندوق ها 
حیاط خلوت مدیران ناکارآمد شده اند گفت: 6٠٠ تخت به 

ظرفیت هتلینگ اصفهان اضافه خواهیم کرد.
علی ربیعی در مراسم عملیات اجرایی آزادراه شرق اصفهان 
با تاکید براینکه مســائل اساسی کشــور با یک اجماع حل 
می شــود گفت: اجماع مهــم ترین رویکرد دولــت یازدهم 
است، از سوی دیگر رابطه ما با مجلس بر اساس اصالح گری 
و اجماع برای حل مسائل ســرزمینمان است. وی افزود: هم 
افزایی در دولت یکی از مســائل جدی است؛ همچنین ما به 

دنبال بهتر شدن زندگی و رفاه مردم هستیم. وی ادامه داد: 
مهرماه امسال به همراه آخوندی وزیر راه و شهرسازی، نعمت 
زاده وزیر صنعت و معاون اول رییس جمهور برای پروژه ریل 
ملی بار دیگر به اصفهان سفر خواهیم کرد.ربیعی با اشاره به 
عملیات اجرایی این پروژه گفت: احســاس می کنم، کشور 
دوران شکوفایی خود را طی می کند همچنین تا امروز ما از 

دشواری های زیادی عبور کردیم.
به گفته وی عقالنیت، سختکوشــی و مدارا، ســه خصلت 
دولت یازدهم اســت. وی با تاکید بر اینکه امــروز به دوران 

ارتقا و بهبود وضعیت کشــور نزدیک می شــویم افزود: به 
عنوان مثال در اســتان لرستان ســه صنعت تعطیل شده 
 را دوباره بازگشــایی کردیم و همچنین در اســتان یزد نیز

 ۱۳ درصد به ظرفیت تولید سرامیک و ۴ درصد به وضعیت 
تولید سیمان اضافه شده اســت. این درحالی است که ما در 

دوره ای روی کار آمدیم که ریزش شغل داشتیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در خصوص صندوق 
های کشــور گفت: صندوق ها می توانند موتور توسعه ملی 
باشند ودر این راســتا باید به دنبال فعال شدن و مشارکت 

بخش خصوصی باشیم.
ربیعی به نقش صندوق ها در اقتصاد دنیا اشاره کرد و افزود: 
متاســفانه در ایران درک و ذهنیت مناســبی از صندوق ها 

وجود ندارد و در اقتصاد ما به آنها انگ ناکارآمدی می زنیم.
وی تصریح کرد: متاســفانه صندوق ها امروز حیاط خلوت 
مدیران ناکارآمدی شــده که به آن تحمیل شده اند.  وی در 
ادامه با بیان اینکه ما مشکالت بیمه تکمیلی بازنشستگان را 
حل کردیم بیان داشت: حل این مشکل به گونه ای بوده که 
حتی یک ریال به سرمایه صندوق بازنشستگی اضافه نشده 
است.  وی همچنین در خصوص توســعه صنعت هتلداری 
در اصفهان گفت: در استان اصفهان 6٠٠ تخت در هتلینگ 
اضافه خواهیم کرد و همچنین در عملیات کلنگ زنی یکی از 
هتل های اصفهان، ۲۵٠ اتاق و ۵٠ آپارتمان در استان اضافه 
خواهد  شد. وی در خصوص گســترش شهرها افزود: در این 

راستا باید به سمت حاشیه نشینی حرکت کنیم.

وزيرتعاون،کارورفاهاجتماعی:

600تختبهظرفیتهتلینگاصفهاناضافهمیشود

 ADATA Premier SP600 256Gb SATA
6Gb/s

300،000
تومان

398،000
تومان

ADATA Premier Pro SP310 64Gb 

199،000
تومان

261،000
تومان

سیدناصر موسوی در مراسم عملیات اجرایی کنار گذر 
شرق اصفهان، این پروژه را یکی از نیازهای مبرم استان 
دانســت و افزود: به طور قطع کنارگذر شــرق و غرب 
اصفهان جزو ضروریات استان است که موجب کاهش 
آلودگی هوا می شــود.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه 
آلودگی هوا در کالنشهر اصفهان بیشتر از تهران است، 
تصریح کرد: برای این موضوع باید تدبیری اندیشــیده 
شود؛ چرا که وضعیت آلودگی هوای اصفهان رو به بدتر 
شدن اســت.رییس مجمع نمایندگان اصفهان خطاب 
به اسالمیان رییس صندوق بازنشستگی کشور، گفت: 
پروژه کنارگذر شــرق اصفهان باید مطابق برنامه ریزی 
در مدت دو سال اجرایی شــود. وی همچنین با اشاره 
به مراودات ایران و کشــورهای دیگر و ظرفیت محدود 
هتل های اصفهان، تاکید کرد: بــه طور قطع عملیات 
اجرایــی دو هتلی که آغاز می شــود حالل مشــکل 
اصفهان نخواهد بود.موســوی الرگانی بــا بیان اینکه 
متاســفانه اصفهان تنها روی کاغذ، برخوردار اســت، 
خطاب بــه وزاری تعــاون و راه و شهرســازی، گفت: 
اصفهان تنها محدوده هتل عباســی و چهارباغ نیست 

بلکه مناطق محروم زیادی دارد.

استاندار اصفهان، راه آهن خوزستان- اصفهان را یکی 
از خطوط استراتژیک کشــور معرفی کرد و بر توجه 
بیشتر و در اولویت قرار گرفتن اجرای آن تاکید کرد. 
رســول زرگرپور اظهار داشت: در شــهریور امسال 
وزاری متعددی به اصفهان ســفر کردند و این هفته 
دو وزیر دیگر در این شــهر حضور خواهند داشــت و 
 در مهر ماه نیز معــاون اول رییس جمهور به اصفهان

 می آید. وی با تاکید بر اینکه طی ۱٠٠ سال گذشته 
ریل وارداتی بود، تصریح کرد: این قــرارداد از لحاظ 
مالی به ذوب آهــن کمک خواهد کــرد و امیدواریم 
قرارداد آن تا دو هفته آینده و در ســفر جهانگیری به 

اصفهان ثبت شود.
زرگرپــور همچنین در خصوص کارخانه ریســباف، 
گفت: زمین کارخانه ریســباف برای ســاخت موزه 
بــزرگ خریداری  شــده کــه باید هر چه ســریع تر 
کلنگ آن در این دولت به زمین زده شــود و شورای 
راهبردی  طراحی آن را انجام دهد.  وی در ادامه آغاز 
ســاخت بیمارســتان هزار تختخوابی میالد را نیز از 
اولویت های دیگر اصفهان دانســت و از وزرا خواست 

در ساخت هر چه سریع تر پروژه مساعدت کنند.

ريیسمجمعنمايندگاناصفهان:

اصفهانتنهارویکاغذ
برخورداراست

استانداراصفهاناعالمکرد:

جهانگیریبهاصفهان
میآيد

خبرراه و شهرسازیپارلمان
معاونوزيرراهوشهرسازیخبرداد:

پیشرفتآزادراهبتنی
اصفهان-شیراز

وزارتنیروگزارشداد:

کاهش26میلیاردمترمکعبی
حجمجريانهایسطحی

معاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: دو قطعــه اول از 
 آزادراه بتنی اصفهان- شیراز هم اکنون به طور میانگین

 ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرســازی روز چهارشــنبه به نقل از علی نورزاد 
اضافه کرد: این دو قطعه از تنگ خیاره تا سده آغاز شده و 
از سده تا ایزدخواست ادامه می یابد و برای اجرای قطعه 
سوم این آزاد راه نیز به زودی فراخوان جذب سرمایه گذار 
برگزار می شــود.مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه 
زیر بناهای حمل و نقل اظهارداشــت: طول هرکدام از 
قطعات، ۱٠۵ کیلومتر است و پیشــرفت کنونی قطعه 
 ســده تا خیاره ۳۸ درصد و از ایزد خواســت تا ســده،

 ۲7 درصد است که بر این اساس، میزان پیشرفت این دو 
قطعه به طور میانگین ۳۳ درصد خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: منابع مالی الزم به 
پروژه آزاد راه اصفهان - شیراز تزریق شده و پیمانکار هم 
فعال اســت؛ البته این پروژه با مشکالتی همچون موانع 
ارزیابی، تملک اراضی و بهره گیری از تکنولوژی جدید 
)رویه بتن به جای آسفالت( مواجه بوده و همین موضوع 

پیشرفت پروژه را با تاخیر مواجه کرده است.

براســاس آخرین آمار ارایه شده توســط شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، حجم جریان های ســطحی کشور در پنج 
ماه نخست امســال در هم ســنجی با میانگین بلندمدت، 
۳۲ درصد کاهــش یافتــه اســت.حجم کل جریان های 
سطحی کشور در 6 حوضه آبریز اصلی، دریای خزر، خلیج 
فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، مرزی شــرق و قره قوم در 
مجموع نســبت به میانگین بلندمــدت ۳۲ درصد کاهش 
داشته اســت.در این مدت، حوضه های آبریز مرزی شرق 
با ۸۱ درصــد و ارومیه بــا ۹ درصد به ترتیب بیشــترین و 
کمترین درصد کاهش حجم جریان های ســطحی کشور 
را داشــته اند.این گــزارش می افزاید: حوضه هــای آبریز 
قره قوم با ۴۵ درصد، دریای خزر بــا ۴٠ درصد، مرکزی با 
۳۵ درصد، خلیج فارس با ۲۹ درصــد و دریاچه ارومیه با ۹ 
درصد کاهش، پس از حوضه آبریز مرزی شــرق قرار دارند.
 حجم جریان های سطحی کشور در پنج ماه نخست امسال

 ۵7 میلیــارد و ۲۲۸ میلیــون مترمکعــب بــوده که در 
هم ســنجی با میانگین بلندمدت با رقم ۸۳ میلیارد و ۹۳۳ 
میلیون مترمکعــب، نزدیک به ۳۲ درصد کاهش داشــته 

است. 

انرژی

قیمتانواع
کارتهایذخیرهکندربازار

ADATA Premier Pro SP310 64Gb 

169،
000

تومان

ADATA Premier Pro SP600 32Gb

112،
000

تومان

ســپرده گذاران موسســه ثامن الحجج اصفهان صبح دیروز 
در مهدیه بــزرگ اصفهان جمع شــدند تا حرف خــود را به 
نمایندگان مجلس و مســئوالن بزنند.  در ابتدای این مراسم 
رشادی، نماینده سپرده گذاران گزارشی از وضعیت پیگیری 

مطالبات سپرده گذاران از مسئوالن ارائه داد.
علتاصلیدرقضیــهثامنالحجــجطمعو

آزمندیبود
احمد توکلی نماینده ســابق مجلس شورای اسالمی در جمع 
ســپرده گذاران اصفهانی موسســه ثامن الحجج علیه السالم 
با اشــاره به اینکه در این قضیه واقعیت به مردم گفته نشــد 
تصریح کرد: اصلی ترین ســهم این معضــل، متوجه دولت و 
بانک مرکزی اســت. توکلی با بیان اینکه حاکمیت مجموعه 
مجلس و دولتاست عنوان ک رد: متاســفانه دولت به قانون و 
قاعده تصویبی خودش هم عمل نمی کند و همین باعث ایجاد 
گرفتاری در آینده برنامه ها خواهد شــد.  مدیرعامل موسسه  
دیده بان شــفافیت و عدالت در ادامه مقصــر اصلی را دولت 
خواند و ادامه داد: وقتی مردم می بینند یک موسسه با تابلو و 
سربرگ و مهر فعالیت می کند در حالی که استفاده از عناوین 
بصورت غیــر قانونی جرم اســت یعنی بــه قوانین جمهوری 
اســالمی اعتماد کرده انــد. وی گفت: وقتــی قانون ضعیف 
اســت بانک مرکزی می گوید در این مســاله نفوذ نمی کنم. 
بانک مرکزی می دانست این موسســه غیر قانونی است ولی 
جلویش را نگرفت؛ صدا و ســیما می دانست این موسسه غیر 
قانونی است و تبلیغش را کرد بانک ها وقتی برای یک شخص 
حقوقی حســاب باز می کننــد باید تاییدیــه و گواهی ببرند 

درحالی که این موسسه هیچ تاییدیه ای نداشته است.
توکلی با اشــاره به پیشــینه این موسســه افزود: موسســه 
ثامن الحجج با شــش میلیــون تومان ســرمایه اولیه تعاونی 
دانش آموختگان ســبزوار تاســیس و قرار بود بــا پول خود 
دانش آموختــگان کار تعاونی کند و هرگونــه دریافت وجه از 
مردم برای آنها ممنوع بوده اســت. وی ادامه داد: اینها با فساد 
و خریدن مســئوالن این کارها را انجــام داده اند تا جایی که 
در حســاب ها ۵٠٠ میلیارد تومان حقوق افــراد خاص قرار 
دارد؛ برای مســاجد و حســینیه ها و بیمارســتان ها هزینه 
می کردند تا یارگیری کنند. نماینده ســابق مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: سال ۹۳ گزارش شد این موسسه بازرس 
بانک مرکزی را راه نمی دهد گفتیم چرا از همان اول گزارش 
ندادید تا برخورد شود. وی ضعف نظارتی را از مشکالت جامعه 
ما خواند و افزود: ما متاسفانه دســتگاههای نظارتیمان با یقه 
آبی ها به شــدت برخورد می کند ولی یقه سفیدها که مرتب 
و خوش سخن و صاحب نفوذ هســتند را رها می کند.  توکلی 
گفت: در مجلس نهم و شورای پول و اعتبار رای به انحالل این 
موسسه داده شد در حالی که با آمدن این مجلس جدید کسی 
نســبت به آن اقدام نکرد. وی افزود: چون آنها نفوذ داشــتند 
برای مدیرکل سابق بانک مرکزی حکم جلب گرفتند که من 
به ایشــان گفتم باید به دادگاه خودت را معرفی کنی تا آبروی 
اینها برود. مدیرعامل موسســه  دیده بان شــفافیت و عدالت 

انگیزه های فاســد را منشــا این فاجعه خواند و تصریح کرد: 
فیش های مالیاتی پرداختی تا ســال ۹۴ نشان می دهد به نام 
تعاونی دانش آموختگان ســبزوار مالیــات پرداخت کرده اند 
و هیچ ربطی هم به موسســه ثامن الحجج ندارد.  وی اشتباه 
دوم را مربوط به سپرده گذاران دانســت و گفت: شما اشتباه 
کردید و علت اصلی آن طمع و آزمندی اســت.  توکلی ادامه 
داد: در روزگاری که خبر دارید و همه می دانند کارخانه ها در 
حال تعطیلی هستند چرا کسانی که می خواهند بانک بزنند 
درصف ایســتاده اند. وی با بیان اینکه بانک به شما ۳٠ درصد 
ســود می داد اذعان کرد: باید فکر می کردید چه معجزه ای 
می تواند برای شما بکند. شــما مظلوم هستید و اعتراض هم 
حق شماست. موسسه در سه شــهر بزرگ امالکی خریداری 
کرده که یکی از آنها اصفهان اســت . این پول فقط متعلق به 

شما نیست بلکه متعلق به همه سپرده گذاران کشور است.
توکلی ضمن دفاع از عملکرد بانک مرکزی در تسویه مطالبات 
ســپرده گذاران گفت: بانک مرکزی در ابتدا قطعا مقصر بوده 
اســت اما کاری که االن دارد مــی کند و ســپرده های افراد 
ضعیف تر را تسویه می کند بهترین کاری است که می توانسته 
انجام دهد. وی ادامــه داد: ما باید آنجا که کار درســت دارد 
انجام می شود کمک کنیم و کار بانک مرکزی در حال حاضر 
عقالنی است و با احساســات نمی شود با آن برخورد کرد. این 
صحبت های احمد توکلی با واکنش چند تن از سپرده گذاران 

مواجه شد.
نسبتبهوجودموسساتغیرمجازبهريیسبانک

مرکزیهشداردادهايم
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اســالمی هم در 
این جمع  با اشــاره به ارتباطش با سپرده گذاران این موسسه 
از مدت ها قبل برای رسیدگی به مشــکل آنها گفت: اسناد و 
مدارک دارایی های موسسه ثامن الحجج علیه السالم دریافت 
و طی جلسه ای با حضور نمایندگان سپرده گذاران و مدیرکل 
امور مجلس بانک مرکزی بررســی شده است. حجت االسالم 
موســوی الرگانی ، طلب ســپرده گذاران اســتان اصفهان را 
۹٠٠ میلیارد تومان اعالم کرد و اظهار داشــت: البته امالکی 
که از این مؤسسه در اصفهان هســت، چندین برابر این مقدار 
است. با توجه به اینکه مدیر کارگروه  تشکیل شده اعالم کرده 
است اگر عملکرد اصفهان مثبت باشــد حاضر به خرید اموال 
موسسه هســتیم. نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد:علیرغم اطالعیه بانک مرکزی که 
اعالم کرد سپرده های زیر ۳۵ میلیون تومان پرداخت می شود 
و مابقی بصورت ســپرده در بانک عامل می باشــد این اتفاق 
هنوز بصورت کامل نیفتاده اســت.  وی با اشاره به تعطیالت 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:  قرار است در اول مهر ماه 
نشســتی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان سپرده گذاران 
و آقایان احمدی و اســالمی به نمایندگــی از بانک مرکزی و 
همچنین بــا حضور نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اســالمی این موضوع را پیگیــری کنیم. الرگانــی در پایان 
گفت: در اصفهان تعدادی حضور دارنــد که حاضرند اموال را 

خریداری کرده و مشکل سپرده گذاران را حل و فصل کنند.

وی با اشــاره بــه مجوزهای الزم برای تاســیس یک ســوپر 
مارکت در دورافتاده ترین نقــاط ممکن افزود: به رییس بانک 
مرکزی این مورد را هشدار داده ام و ان شااله با همکاری سایر 

نمایندگان این موضوع را پیگیری خواهم کرد
درچندســالاخیردوبارديگــردارايیمردم

اصفهانتاراجشدهاست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی در این 
جمع توجه به خواسته های به حق ســپرده گذاران را وظیفه 
نمایندگی خوانــد و گفت: این اتفاقات عمدی و توســط فرد 
خاصی رقم زده نشــده اســت. حیدرعلی عابــدی ادامه داد: 
مردم ما به نظام اعتمــاد کردند و امیــدوارم بانک مرکزی به 
هیچ موسسه ای اجازه استفاده از اســامی ائمه اطهار را ندهد 
تا مردم با دید بازتری بتوانند واقعیت ها را ببینند.  وی گفت: 
در چند ســال اخیر بازهم از این اتفاقات افتاده و دارایی های 
مردم اصفهان یکباره تاراج رفته اســت که می طلبد استاندار 
به عنوان باالترین مقام اســتان نســبت به تاســیس شعبات 
مالی حساسیت ویژه ای داشته باشد. عابدی افزود:اگر همین 
االن مردم جلوی بانک های دولتــی هم صف ببندند قطعا آن 

بانک ها دچار ورشکستگی خواهند شد.
بانکپارسیانبهمردمزورمیگويد

حســینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به اینکه سپرده گذاران 
موسسه در کشور جمهوری اســالمی ایران زندگی می کنند 
گفت: مردم به نظام و قوانینش اعتمــاد کردند و در این رابطه 
هیچ تقصیری ندارنــد.  وی تصریح کرد این موسســه مجوز 

داشته و دست اندرکاران باید جلویش را می گرفتند.
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد من به عنــوان نماینده تمام مردم ایران قســم خورده ام 
و حامی سپرده گذاران در موسســه ثامن الحجج خواهم بود. 
وی ادامه داد: بانک مرکزی قطعا باید پاســخگو باشد؛ رییس 
و کارکنانش باید بر اســاس قانون بر موسسات نظارت داشته 
باشــند و برابر قانون عمل کنند و االن هم باید پاســخگوی 
کوتاهی در عمل خود باشــند. حاجی دلیگانی عملکرد بانک 
پارسیان را ناشی از زورگویی دانســت و گفت: عملکرد بانک 
پارســیان که به عنوان بانک عامل انتخاب شده است به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست و دارد به مردم زور می گوید.  نماینده 
شــاهین شــهر اضافه کرد: من به همراه قاضی پــور نماینده 
ارومیه از ســه وزیر دادگستری، کشــور و اقتصاد طرح سوال 
کرده ایم کــه امیدواریم بعــد از تعطیالت با حضــور آنها در 
مجلس شورای اســالمی به نتیجه مطلوبی برسیم. وی افزود: 
اموال و قیمت آنها مشخص است و امیدواریم در این جلسه به 

یک راه حل منطقی برای حل این بحران برسیم.

نمايندگاناستانومسئوالندرجمعسپردهگذارانثامنالحجج

طلب900میلیاردتومانیمردماصفهانازموسسهثامنالحجج

بانکمرکزی
اعالمکردسپرده

هایزير3۵
میلیونتومان

پرداختمیشود
ومابقیبصورت
سپردهدربانک
عاملمیباشد
ايناتفاقهنوز
بصورتکامل
نیفتادهاست
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پیشنهاد  سردبیر:
ایران دارای با کیفیت ترین میگوی جهان است

قاب روز

حیات وحشیادداشت

یک دهم گونه ها در حیات وحش انگلیس 
منقرض می شوند

دستگیري دو متخلف شكاروصید 
درشهرستان اردستان

اولین دوره تربیت مدرس ورزش سبز 
در اصفهان آغاز شد

بررسی ها نشان می دهد از هر ۱۰ گونه در حیات وحش انگلیس، بیش 
از یک گونه در معرض خطر انقراض است.

بررســی ها حاکی از آن اســت که تاثیر مخرب ناشــی از کشاورزی، 
شهرســازی و تغییــرات آب و هوایــی روی گیاهــان، حیوانــات و 
زیستگاه های آنها باعث شده از هر ۱۰ گونه در حیات وحش انگلیس، 

بیش از یک مورد آنها با خطر انقراض روبه رو باشد.
در این گزارش آمده اســت فراوانی همه گونه ها در حیات وحش نیز 
کاهش یافته؛ به گونه ای که از هر شــش حیوان، پرنده، ماهی و گیاه، 
یک گونه از بین رفته اســت. صنعتی شــدن همراه بــا جنگل زدایی، 
موجب شده این روند، انگلیس را در میان کشورهایی قرار دهد که به 

بیشترین میزان، از نعمت های طبیعی محروم شده اند.
اطالعات جمع آوری شده توسط بیش از ۵۰ سازمان حفاظت محیط 
زیســت، از تاثیرات مخرب کشــاورزی فزاینده، رشــد شهرنشینی 
و تغییــرات اقلیمی، بــر زیســتگاه های مختلف از جمله ســواحل، 

 رودخانه ها، تپه ها و مناطق دیگر حکایت دارد.
کارشناسان انگلیســی همچنین اظهار داشــتند نمونه های خوبی از 
احیای زیستگاه های حیات وحش در این کشور وجود دارد؛ اما چنین 
پروژه هایی، برای تغییر جهت روند از بین رفتــن گونه های گیاهی و 
جانوری کافی نیست و همچنین بودجه عمومی برای تنوع زیستی، از 

سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میالدی، ۳۲ درصد کاهش یافته است.

دو متخلف شکار وصید، همراه با الشه یک بز وحشي در شهرستان 
اردستان، دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند.

به گزارش»پاما«، مامــوران یگان حفاظت ایــن اداره، دریکي از 
مزارع این شهرستان، دو متخلف را که اقدام به شکار غیرمجاز یک 

راس بز وحشي کرده بودند، دستگیر کردند.
از این متخلفان، یک سالح کالیبر ۱۲ قاچاق، یک دستگاه دوربین 

چشمي، یک کارد قصابي و کوله پشتي کشف وضبط شد.
متخلفان شــکار وصید، همراه با ادوات کشف شــده، جهت سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.
زیستگاه هاي رشــته کوهاي بلند و صخره اي، به دلیل همجواري 
با منطقه حفاظت شــده کرکس و داشتن چشمه هاي آب وعلوفه 
مناسب، زیســتگاه مناســبي براي گونه کل و بز وحشي به شمار 

مي رود.

اولین دوره تربیت مدرس ورزش ســبز، روز چهارشــنبه در سراي 
ورزشکاران اصفهان آغاز شد.

به گزارش»پاما«، معاون امور توســعه اداره ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان گفت: جامعه ورزش کشور، بر امر محافظت از محیط زیست، 

به عنوان مهم ترین مسئله روز کشور، تمرکز ویژه دارد.
علیرضا امین آزاد در مراســم اولین دوره تربیت مدرس ورزش سبز 
در اصفهان، با بیان اینکه در ســال هاي گذشــته به محیط زیســت 
توجه جدي نشده و امروز وضعیت محیط زیست در کشور به مرحله 
بحراني رسیده است، افزود: بیشتر کشــورها براي یادآوري مباحث 
اجتماعي، از افــرادي همانند ورزشــکاران و هنرمندان اســتفاده 

مي کنند که از لحاظ موقعیت اجتماعي مورد قبول مردم هستند.
وي با بیان اینکه هنرمندان، هنرپیشــه ها و ورزشکاران، در جامعه 
از جایگاه واالیي برخوردار هســتند، افزود: ورزشــکاران و قهرمانان 
ورزشي، رســالت بزرگي در زمینه حفظ محیط زیست و ورزش سبز 

برعهده دارند.
وي تاکید کرد: با یک نــگاه علمي به مقوله آمــوزش، مي توانیم به 

اهداف خود دسترسي پیدا کنیم.
معاون امــور توســعه اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: 
آموزش، اولین کاري اســت که باید در جهت حفظ محیط زیســت 

انجام دهیم.
وي، با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیســت و جلوگیري از انقراض 
گونه هاي جانوري، گفت: خشک شــدن دریاچه ارومیه، زاینده رود 
و تاالب بین المللي گاوخوني و انقراض گونــه هاي جانوري، تنها در 
همان منطقه تاثیر منفــي بر جاي نمي گذارد و به اکو سیســتم آن 

منطقه، کشور و جهان آسیب وارد مي کند.
امین آزاد، با بیان اینکه تفاهم نامه اي بین ســازمان حفاظت محیط 
زیست کشــور و وزارت ورزش و جوانان، به منظورحفاظت از محیط 
زیست منعقد شده است، افزود: وزارت ورزش و جوانان، سال گذشته 
هم به عنوان یکي از دســتگاه هاي برتر کشور در امر توجه به محیط 

زیست شناخته شد.
وي افزود: اســتان اصفهان دو سال پیاپي در ســطح کشور و در بین 

۳۴استان کشور مقام اول حفاظت از محیط زیست را کسب کرد.
مشاور وزیر ورزش و جوانان و سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه 
پایــدار وزارت ورزش و جوانان نیــز برگزاري این دوره آموزشــي و 
حمایت از برگزاري مطلوب این دوره را نشــان دهنده دغدغه حفظ 

محیط زیست بین مدیران استان اصفهان دانست.
رضا شــجیع افزود: وجود دغدغــه در کارها، باعث پیشــرفت کار و 

حرکت ما به جلو مي شود.
وي برگزاري ایــن دوره را گام موثري در جهت ترویــج نگرش ها و 
تشویق رفتارهاي زیســت محیطي در میان ورزشــکاران و جوانان 
دانســت و ابراز امیدواري کرد که با توجه ویژه اي که وزارت ورزش و 
جوانان به مسئله محیط زیست دارد، اقدام هاي مفید و مثمر ثمري 

در زمینه حفاظت از محیط زیست کشور انجام شود.
اولین دوره تربیت مدرس ورزش سبز استان اصفهان، روز چهارشنبه 

با حضور ۴۰ مربي زن و مرد در اصفهان آغاز شد.
این دوره آموزشــي با حضور ۴۰ مربي زن و مرد از شهرســتان هاي 

استان، در تاالر اجتماعات سراي ورزشکاران اصفهان آغاز شد.
این دوره دو روزه، شــامل ۳۰ ســاعت آموزش تئوري و عملي است 
و شرکت کنندگان در پایان دوره، از ســوي افراد مورد تایید وزارت 
ورزش و ســازمان حفاظت محیط زیســت، مدرك معتبر دریافت 

مي کنند. 
اولین دوره تربیت مدرس ورزش ســبز استان اصفهان، با حضور رضا 
شجیع، مشاور وزیر ورزش و جوانان و سرپرست دفتر محیط زیست و 
توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان، محمد درویش، مدیر کل دفتر 
آموزش و مشــارکت هاي مردمي ســازمان حفاظت محیط زیست 

کشور گشایش یافت.

اخبار

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اصفهان، دومین جلســه کارگروه پســماند شهرســتان، 
با حضــور فرماندار اصفهــان و اعضاي مرتبــط در محل 

فرمانداري برگزار شد.
تســریع در اجراي طرح جامع مدیریت پسماند، با توجه 
به رفع نواقــص صورت گرفته توســط شــرکت تعاوني، 
حذف پادگان شــهید وطن پور، به عنــوان محل تخلیه 
نخاله هاي ســاختماني طــي مراحل قانونــي به منظور 
معرفي پادگان شــهید بابایــي جهت دفــع نخاله هاي 
ســاختماني با مدیریــت اصولي و طبــق ضوابط محیط 
 زیســت، از موضوعــات مطرح شــده در ایــن جلســه 

بود.
 همچنین گــزارش اقدام هاي صــورت گرفته و مطالعات 
نهایي جهت تصفیه شیرابه زباله توسط سازمان مدیریت 

پسماند، با همکاري سازمان هواپیماسازي هسا و مدیریت 
بر پسماندهاي ویژه دامپزشــکي با توجه به اولویت حجم 
پسماند تولیدي، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه 
بود که مصوباتي جهت پیگیري مــوارد مذکور به تصویب 

رسید.

معاون نظارت و پایش محیط زیســت استان تهران تاکید 
کرد که موضــوع تعطیلــی دو هفته ای مــدارس، صرفا 
پیشنهادی از سوی ســازمان محیط زیست بوده و فعال در 

دست بررسی است.
محمد رستگاری، در این خصوص اظهار کرد: این موضوع 
فقط پیشنهادی است که توسط ســازمان محیط زیست 
ارائه شــده و فعال توسط دســتگاه های ذی ربط در دست 
بررسی است؛ درنهایت نیز باید از ســوی معاونت اجرایی 

ریاست جمهوری تصویب شود.  
وی تاکید کرد: ما با این موضوع موافق هســتیم؛ اما هنوز 
هم هیچ چیز در ایــن خصوص قطعی نشــده و هنوز در 
مرحله کارشناســی کارگروه های مربوطه است. همچنین 
بازه زمانی آن پس از بررســی توســط ایــن کارگروه ها 

مشخص می شود.

به گفته معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، 
دلیل ارائه این پیشنهاد از سوی ســازمان محیط زیست،  
کاهش شدت آلودگی هوا و ترافیک و همچنین کمتر قرار 
گرفتن دانش آموزان در معرض آلودگی، در زمان وارونگی 

دما در فصل زمستان است.

برگزاري دومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان اصفهان  تعطیلی دو هفته ای مدارس قطعی نیست

مدیر کل دفتر بهبــود کیفیت، فرآوری و توســعه بــازار آبزیان 
سازمان شــیالت ایران گفت: میگوی دریایی و پرورشی ایران، در 
حال حاضر به عنوان ســالم ترین و باکیفیت ترین میگوی جهان 
شناخته می شود. عیسی گلشاهی، با بیان اینکه میگوهای خوراکی 
آب شــور کشــورمان، در مناطق آبی دریای عمان و خلیج فارس 
زندگی می کنند، افزود: میگوی دریایی، به لحاظ زیستی، موجودی 
کف زی است و در نواحی کم عمق آب های دریایی زیست می کند.

وی همچنین گفت: میگوی پرورشی نیز نوع دیگری است که آن 
هم در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، با استفاده از آب دریای 
هدایت شــده به مزارع، به صورت مستقیم در محیط طبیعی دریا 
پرورش می یابد؛ ضمن اینکه تفاوت میگوی پرورشــی و دریایی، 

عالوه بر تفاوت گونه و نژاد، در صید و روش عرضه آن است.

گلشــاهی در ادامه افزود: میگوی دریایی و همچنین پرورشــی 
ایران، از معدود میگوهای باکیفیت دنیاســت کــه فاقد باقیمانده 
آنتی بیوتیک ها، قارچ کش ها یا مواد دارویی و افزودنی های غذایی 
نگهدارنده برای افزایش ضریب رشد اســت؛ مشکلی که خیلی از 
کشورها برای پرورش میگو با آن دســت به گریبان هستند. وی با 
بیان اینکه میگوها به طور طبیعی می توانند از شرایط محل زندگی 
و زیست خود تاثیرپذیری داشته باشند و آن را نشان دهند، گفت: 
این به معنای آن است که بستر دریایی کشورمان سالم است و نمود 
آن را بایستی در میگوهای دریایی و پرورشی جنوب کشور مشاهده 
کرد. مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار آبزیان 
سازمان شیالت ایران، همچنین گفت: میگو منبع عالی ویتامین 
B12 ، ویتامین D، ســلنیوم و چربی های اشباع نشده و یک منبع 

پروتئین با کالری کم محسوب می شود که حاوی آهن و نیاسین 
به عنوان یکی از ویتامین های گروه B است. وی، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر مصرف میگو در ایران متناســب با میانگین مصرف 
جهانی نیست، افزود: ســرانه مصرف میگو در ایران که بیشتر در 
تهران است، ۵۰ گرم در سال اســت؛ این در حالی است که سرانه 
مصرف میگو درجهان ۵۰۰ گرم در ســال اســت. مدیر کل دفتر 
بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران، 
همچنین اظهارکرد: در حال حاضر کشــورهای تایلند، فیلیپین، 
هند و اکوادور، از جمله بزرگ ترین پرورش دهندگان میگو در دنیا 
به شــمار می روند. وی در ادامه، بااشــاره به تفاوت آبزیان مناطق 
آبی کشــورمان با مناطق آبی اروپا نیز گفت: بخشی از گونه های 
آبزیان، تنها در آب های گرم رشد کرده و در اروپا تولید نمی شوند؛ 
به عنوان مثال ماهی مرکب، سیبس، شانا و میگوی ایران، ازجمله 
این گونه هاست.گلشــاهی افزود: ایــن نوع ماهی ها بیشــتر در 
آب های خلیج فارس و دریای عمان زندگــی می کنند و دارابودن 

امگا۳، پروتئین باال بــا قابلیت هضم و جذب بیشــتر و همچنین 
کم استخوانی، از ویژگی های این گونه هاست.

ویژه
یک مقام مسئول در سازمان شیالت ایران:

ایران دارای با کیفیت ترین میگوی جهان است

اخبار

جاده کشــی تا چند قدمــی دریاچه گهر و تــالش برای 
ســاختمان ســازی در این منطقه، آن را به نابودی خواهد 

رساند.
طبق قراردادهای بیــن المللی، ۱۳درصــد از خاك ایران 
جزو مناطق حفاظت شــده اســت و فعالیت هایی همانند 
جاده کشــی، ساختمان ســازی، معــدن کاوی و ســایر 
فعالیت های مخرب محیط زیســتی درون این عرصه ها، به 

هر بهانه ای ممنوع اعالم شده است.
اما با وجود قراردادهای بین المللی و مناطق حفاظت شــده 
ماجرای درخواســت احداث جاده به ســمت دریاچه گهر 
شهرســتان درود، واقع در منطقه حفاظت شده اشترانکوه، 
قدمتی به تاریخ تاسیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
دارد و در حال حاضر جــاده ای که به بهانــه وصل کردن 

مسیر روستایی به عشــایری راه انداخته اند، تا خود گردنه 
)تا پله( که جــزو اصلی ترین نقطه منطقه حفاظت  شــده 
اشترانکوه محسوب می شــود، پیش رفته و با این اوصاف 
تا چندی دیگر به عمــق دریاچه گهر خواهد رســید؛ این 
درحالی اســت که طبق تعهدات بین المللي، مقرر شــده 
کشــور ما تا چند سال آینده، وســعت ۱۳درصدی مناطق 

حفاظت شده خود را به ۲۰ درصد و بیشتر ارتقا دهد.
اما در سال های اخیر، تجاوز به این مناطق حساس با شروع 
روند خصوصی ســازی در کشــور، فرصت طلبان را برای 

دست درازی به این عرصه های بکر تشویق کرده است. 
حضور بدون کنترل به بانک ژنی زاگرس 

حاال حضور بدون کنترل، ســاماندهی و ظرفیت ســنجی 
ســاالنه و بیش از 7۰ هزار نفری گردشــگران در دریاچه 

گهر و دره میگا )که در دل منطقه حفاظت شده اشترانکوه 
واقع شــده(، نشــانگر رهاســازی علنی بانک ژنی زاگرس 

)اشترانکوه( از جانب سازمان حفاظت محیط زیست است.
اما مشکل فقط ورود بیش از حد توان ظرفیتی و اکولوژیکی 
دریاچه گهر و منطقه حفاظت  شــده اشــترانکوه نیست؛ 
بلکه مشکل اساســی تر، تالش و ســنگ اندازی برخی از 
سودجویان و عطش ســیری ناپذیر آنها برای جاده کشی به 

دریاچه گهر است که از سال ۸۲ شروع شده است.
فعاالن محیط زیست از حاشیه شهرستان های اشترانکوه، 
با شــنیدن خبر جاده کشــی به ایــن منطقه از ســمت 
شهرســتان دورو، به مخالفت جدی با این طرح برخاسته و 
تا امروز ده ها نامه به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال 
کردند؛ تا اینکه باالخره، احداث جاده از این مســیر انجام 

نشد.
اما از سمت الیگودرز، هر ســاله به بهانه بهبود شرایط جاده 
عشــایری، احداث آن را پیش برده و جاده ای را که از اول 
منطقه خلیل خان شروع می شــود، به اسم رسیدن جاده 
به روستاها تا قبل از خلیل خان، جاده شوسه ایجاد کرده و 
حاال بعد از دوســال و امروزه جاده مذکور از مرز خلیل خان 
عبور کرده و تا خــود گردنــه )تاپله( )کــه درون منطقه 
حفاظت شده قرار دارد و نقطه اصلی آن محسوب می شود( 

رسیده است.
تمامی این تعرضات آشکار، با سکوت و شاید از نگاه برخی، 
با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست انجام می پذیرد؛ 
چرا که مهرداد فتحی بیراوند، مدیــر کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان لرســتان، طی گفت وگو با خبرنگار گروه 
اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، درخصوص ورود 
گردشــگران به این منطقه می گوید: منطقه حفاظت شده 
اشترانکوه، برای استفاده از ظرفیت گردشگری آن در جهت 
ارتقای اقتصــاد منطقه، تحت مدیریــت پایلوت مطالعاتی 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در تمام نقاط جهان، از مناطق بکر به نفع 
اقتصاد و محیط زیست اســتفاده می شود، گفت: مدیریت 
ورود گردشــگران به منطقه حفاظت شــده اشــترانکوه، 
براســاس نتایج این طرح تحقیقاتی، به نفع محیط زیست 

بوده و هرگز به ضرر آن نخواهد بود.
فعاالن محیط زیست استان لرســتان نیز در این خصوص 
به خبرنگار ما می گویند: وعــده دروغین مدیریت محیط 
زیست لرســتان در احداث پاســگاه منطقه خلیل خان و 
منطقه چکان از حوزه اشــترانکوه، رها کــردن این منطقه 
و همچنیــن ورود خیل عظیم گردشــگران بدون توجه به 
ظرفیت آن، از جمله خدمات ارزنده حوزه محیط زیســت 

لرستان است.
این دوســتداران طبیعت  همچنین معتقدندکه مدیریت 
محیط زیســت لرســتان، در بدو ورود به ایــن اداره، طی 
اقدامی ناباورانه، دستور ساخت مهمانسرایی رو به دریاچه 
گهر را صادر کرده بــود؛ ولی با هوشــیاری فعاالن محیط 

زیســت، جلوی این کار گرفته شــد و کانکس صدمتری 
صدمیلیون تومانی در حال از بین رفتــن در زیر آب باران 

است.
ورود انسان و مرگ گهر 

دریاچه گهر که در منطقه حفاظت شــده اشترانکوه دورود 
قرار دارد و به »نگین اشــترانکوه« معروف است، به سبب 
نداشتن راه ماشین رو، تا حد زیادی، از خرابی و آلودگی به 

دست انسان به دور مانده است.
اما اکنون جاده ســازی، هجوم گردشــگران به منطقه را 
هموارتر خواهد کرد که این امر نیز دســت اندازی انســان 
را به عنوان مهم ترین عامــل مخرب طبیعت، بیش از پیش 

سرعت خواهد بخشید. 
 راه شــکافی هایی که اخیرا انجام شــده، باعث دسترسی 
آســان به این دریاچه و طبیعت در امان مانده آن از دست 

انسان شده است.
جنگل های دریاچه گهر، در شرف نابودی است 

ســاحل دریاچه گهر، به جز مدخل دریاچه )ضلع غربی( و 
قسمت مقابل آن )ضلع شــرقی( که دارای ساحل ماسه ای 
مناسب شناست، در ســایر نقاط، دارای ساحلی صخره ای 
است که برای شنا مناسب نیست. در قسمت پایین دریاچه، 

جنگلی انبوه وجود دارد که در شرف نابودی است.
در قســمت باالی آن نیــز جنگلی انبــوه در معرض خطر 
نابودی قــرار دارد. از قســمت باال، جوی آبی بــه دریاچه 
می ریزد که ادامه آن به دریاچه ای دیگر منتهی می شود و 
با حدود ۴۰ دقیقه پیاده روی می شود به این دریاچه )گهر 

دوم یا گهر پایین( رسید.
دریاچه گهر؛ زیستگاه آبزیان و حیات وحش 

دریاچه گهر، ملقب به نگین زاگرس، زیســتگاه مناســبی 
برای آبزیان و دیگر حیوانات وحشی است. 

میزان بارش ســاالنه در منطقه گهر حدود9۳۳میلی متر و 
بیشتر به صورت بارش برف اســت که در سال  ای پر برف، 

سطح دریاچه یخ می بندد.
اطراف دریاچه گهر، پوشــیده از درختان بلوط، بید، بادام، 
پسته وحشــی، گالبی وحشــی، چنار، نارون، بلوط مازو، 
گردو، انجیر، زبان گنجشک، ســیب، زالزالک، ارژن، کنار 
کهور، انار، گز و موی وحشــی اســت. گل های آن نیز الله 
واژگون، شقایق، زنبق و الله وحشــی تاج خروسی و اختر 
هستند. دریاچه گهر زیستگاه مناسبی برای آبزیان و دیگر 
حیوانات وحشــی است. منطقه حفاظت شــده اشترانکوه 
با حیات وحش متنوع، شــامل حیواناتی است از قبیل بز، 
قوچ، آهو، کل، پلنگ، گرگ، گــراز، خرس قهوه ای،کفتار، 
روباه، شغال، خرگوش و انواع پرندگان مانند عقاب، کبک، 
شاهین، تیهو و آبزیانی مانند مارماهی، الك پشت، قورباغه 
و ماهی قزل آالی رنگین کمان و خــال قرمز در این دریاچه 

زندگی می کنند.
حاال با ورود ساده انسان، قطعا زیستگاه های حیات وحش و 

این ظرفیت رو به زوال خواهد رفت.

فاجعه ای که شاید در آینده نزدیک رخ دهد؛

مرگ تدریجی تنها بانک ژنی زاگرس

دریاچه گهرکه  در 
منطقه   حفاظت شده 

اشترانكوه  دورود 
قرار دارد و به 

»نگین اشترانكوه« 
معروف است،  به 

سبب نداشتن راه 
ماشین رو، تا حد 

زیادی، از خرابی و 
آلودگی به دست 

انسان به دور مانده 
است
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پیشنهاد سردبیر: 
تکنیک های ساده برای مقابله با ترس دانش آموزان از مدرسه

E-MAIL

 ترس و هراس و شــیون کالس اولی ها از مدرســه و کالس درس،
از موضوعاتی محسوب می شــود که با اتکای به چند تکنیک ساده 

می توان در مهار و کنترل آن موفق بود.
هر ســاله با آغاز شــدن بهار علم و دانش و نزدیک شدن به ماه مهر، 
شاهد صحنه هایی از گریه، شــیون، ترس و هراس کالس اولی ها از 
مدرسه و کالس درس هستیم که باعث ایجاد  دلهره و استرس های 
شــدید در میان برخی از محصالن در مقطع مذکور می شود، امری 

که با اتکا به چند روش ساده می توان آن را مهار و کنترل کرد.
لزوم آشنایی فرزندان با فضای مدرسه پیش از برگزاری 

کالس درس
صدیقه نوبهار، روانشــناس و کارشــناس علوم رفتاری، در تشریح 
راهکارهای مدیریت و مهــار اضطراب کالس اولی هــا از حضور در 
مدرســه و کالس درس اظهار داشــت: آشــنایی به فضای مدرسه، 
کالس درس و معلمان و عوامل مدرســه از عوامل بســیار تاثیرگذار 
 و موثــر در رفع اضطراب ها و اســترس های مذکــور در این عرصه 

به شمار می رود.
وی افزود: به والدیــن توصیه می شــود حتی المقدور، شــرایط و 
بســتری فراهم کنند تا کالس اولی ها، حداقل برای یک بار، حضور 
 در مدرســه و کالس درس را پیش از آغاز رســمی کالس ها، تجربه 

کنند.
نوبهار عنوان کرد: در صورت امکان، آشــنایی دانــش آموز با عوامل 
مدرســه و برقــراری ارتباطــی کالمی بیــن معلم، مدیــر و ناظم 
 مدرسه،  مهار استرس، ترس و اضطراب ناشــی از حضور در مدرسه 

و کالس درس به نحو مطلوبی محقق می شود.
حضور کنترل شده در میان طیف هم سن و ساالن

 روانشــناس وکارشــناس علوم رفتاری، با اشــاره به حس تنهایی 
و انزوای برخی از دانش آموزان از فاصله گرفتن و خالء حضور والدین 
در کنار خویش عنوان کرد: والدین و اولیا دانش آموزان کالس اولی 
تالش کنند، مدت ها پیش از ورود فرزند خود به مدرســه، بستری 
را فراهم کنند تا فرزند آنها در زمانی معین، مشــخص وکنترل شده 
حضور خویش درکنار دیگر گروه های هم ســن و ســال خویش را 
تجربه کنند که یقینا این فضا و شــرایط، تجربه ای موثر اســت که 
 مــی تواند تا حدود بســیاری بر تــرس و اضطــراب کالس اولی ها 

در نخستین روز مدرسه غلبه کند.
بازخوانی وخاطره گویی از دوران مدرسه و کالس درس

مریم ایزدپناه، روانشناس و کارشــناس خانواده، با بیان نقش موثر 
و تاثیرگذار ذکــر خاطره و بازخوانــی از اتفاقات و حــوادث جالب 
 وخوشــایند دوران تحصیل در حضــور فرزندان و دانــش آموزان 
 در آســتانه تحصیل، عنوان کرد: بازگویی چنین مواردی از ســوی 
 اولیــا دانــش آمــوزان، زمینه و بســتر ســاز فرصتی اســت که 
در شــکل گرفتن تصویری مطلوب در اذهان دانش آموز کالس اولی 

از فضای مدرسه و کالس درس بی تاثیر نخواهد بود.
 وی افزود: برخــی از والدین بــا زور و اجبار در صدد آماده ســازی 
 فرزند خــود برای حضور در مدرســه و کالس درس می شــوند که 
 این شیوه بســیار مخرب اســت و اثرات و نتایج معکوسی را در پی 

دارد.

اولیا ی کالس اولی ها بخوانند؛

 تکنیک های ساده برای مقابله 
با ترس دانش آموزان از مدرسه

روانشناسی

مزایده
6/89 اجرای احکام مدنی شــعبه چهارم دادگاه حقوقــی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 940308 ج ح / 4 له زهرا 
مارانی برزانی و علیه ابراهیم مارانی برزانی- جعفر مارانی برزانی- اسماعیل 
مارانی برزانی- جواد مارانی برزانی- فاطمه مارانی برزانی- صدیقه مارانی- 
فاطمه مارانی و یدا... مارانی – حســن مارانی- سکینه مارانی- حبیبه مارانی- 
زهرا مارانی مبنی بر دســتور فروش به منظور فروش سه ربع سه سهم مشاع 
از سه سهم از یازده سهم ششــدانگ پالک ثبتی 16/39 واقع در بخش 4 استان 
به نشانی: اصفهان- دروازه تهران- خ شــهیدان- خ بابک- کوچه 9- بن بست 
بابک- پالک 218 وصف کارشناســی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده است در مورخ 95/7/11 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا 
) طبقه چهارم- ساختمان اجرای احکام دادگســتری- خیابان نیکبخت- جنب 
بیمه پارســیان( برگزار نمایــد در خصوص ملک مورد نظــر اعمال ماده 111 
قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است طالبین خرید 5 روز قبل ازجلسه 
مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد از 
قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگســتری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه 
مزایده شــرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناســی شروع و پیشــنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی بر اساس اوصاف 
ملک: مشخصات ثبتی: ب-1- با تقدیم نامه مورخ 94/11/7 و انتخاب کارشناس 
دادگســتری در رشــته امور ثبتی جریان پالک ثبتی 16/39 بخش 14 اصفهان 
از این قرار اســت: بانوان مریم و فاطمه هر دو مارانی بالســویه ششدانگ یک 
قطعه پالک شماره 39/16 بخش 14 ثبت اصفهان را با ذکر حدود به ملک ورثه 
حاج ابوالقاسم به جاده به ملک نعمت ا... و حاجی نصرا... و به ملک ابراهیم ولد 
حاجی حسین در تاریخ 32/11/6 تقاضای ثبت کرده ام در برگه تحقیق پیوسته 
پرونده مساحت یک جریب قید شــده ملک مزبور تاکنون تجدید حدود قانونی 
نشده است متقاضیان ثبت مذکور کل ملک را به دیگران انتقال از جمله طی سند 
انتقال 863 مورخ 23/12/12 دفتر اسناد رســمی 76 اصفهان فاطمه و به شرح 
سند انتقال 25239 مورخ 42/9/13 دفتر اسناد دفتر 56 اصفهان مریم هر کدام 
سه سهم مشاع و جمعًا 6 سهم مشاع از 11 سهم ششــدانگ پالک مزبور را به 
آقای حســین مارانی منتقل کرده اند. انتقال گیرنده مقادیری از پالک و از جمله 
به موجب سند انتقال 25162 مورخ 66/12/10 دفتر اسناد رسمی 94 اصفهان 
میزان سه چهارم سهم از سه سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ را که طبق گواهی 
شهرداری به صورت خانه در آمده به آقای اسدا... مارانی برزانی انتقال قطعی 
داده است. ب- 2-  آقای اســدا... مورث طرفین اجرائیه به شرح گواهی حصر 
وراثت شماره 96 مورخ 75/1/22 درتاریخ 73/0000/10 فوت کرده ورثه وی 
عبارتند از: از چهار پسر ) ابراهیم و اسماعیل و جعفر و جواد( و دو دختر )زهرا 
و فاطمه( و پدر ) حســین ...( و مادر ) مریم...( و یک همسر )صدیقه...( بوده اند. 
خواهان) زهرا مارانی( طی دادخواست پرونده حاضر به علت عدم قابلیت افراز 
خانه مذکور ) دادنامه( فروش آنرا خواستار شده است. که به شرح باال از خانه 
بازدید به عمل آمده و مشــخصات آن از این قرار است. ج – سایر مشخصات: 
مورد بازدید یک باب خانه مســکونی قدیمی ساز با سقف های تیر چوبی بوده 
و به علت قدمت ســاخت اصطالحًا کلنگی تلقی می گردد و فقط عرصه آن قابل 
ارزیابی است که ســاختمان های آن در سمت شمال و شــرق و غرب احداث 
گردیده . مساحت عرصه آن طبق برگ نوسازی شهرداری 224/40 متر مربع 
است. این خانه دارای یک کنتور برق و انشعابات گاز و آب و فاضالب و یک خط 
تلفن 33364563 می باشد. د- ارزیابی آن: اکنون با توجه به شرح باال موقعیت، 
وسعت و سایر مشخصات قیمت این خانه ) اعم از عرصه و اعیان و مشترکات 
و ... کاًل به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون و پانصد و بیست 
هزار ریــال( ) 2/423/520/000 ریال( برآورد و اعالم و مــوارد زیر را متذکر 
می گردد. 1- به علت نوسان قیمت مستغالت ) زمین و ساختمان و دستمزدها 
و غیره( مبلغ باال با 5 درصد ± تقریب اضافی و نقصانی همراه اســت و بر این 
اســاس قیمت پایه به مبلغ 2/302/344/000=95 درصد × 24/235/200/000 
دو میلیارد و ســیصد و دو میلیون و ســیصد و چهل و چهار هزار ریال اعالم 
می گردد. هـ- تبصره به صورت تذکر بسیار مهم: هـ-1- با دو جلسه ای که با 

آقای یدا... مارانی داشتیم ایشان موکداً مدعی هستند که خانه مورد نظر ) مورد 
معرفی خانم صدیقه مارانی( سهم 1= ) 4/3  +  4/1  ( یک سهم از سه سهم از شش 
سهم از یازده سهم ششدانگ پالک باال ) 16/39 بخش 14 ثبت اصفهان( متعلق به 
متوفی مرحوم ) اسدا... مارانی( و همسرش ) خانم مارانی( می باشد  و دو سهم 
از سه سهم از شش سهم از یازده سهم ششدانگ پالک متعلق به مرحوم حسین 
)پدرشان( می باشد که قهراً موروثی به وراث مرحوم پدرشان تعلق می گردد. 
هـ- 2- خانم صدیقه مارانی ) دختر مرحوم اسدا... مارانی( اظهار می دارند کل 
سه سهم متعلق به مادرشان ) خانم زهرا مارانی( به نسبت یک چهارم سهم از 
سه سهم از 6 سهم از 11 سهم ششدانگ و مرحوم پدرشان ) اسدا... مارانی( به 
نسبت سه چهارم سهم از سه سهم از 6 سهم از 11 سهم ششدانگ همین خانه 
می باشد و با اظهاراتشان ادامه می دهند که به غیر از سهم االرث وراث مرحوم 
حاج حسین مارانی ) یک ششم پدر( از پســرش مرحوم اسدا... و نیز یک ششم 
مادر از پســرش مرحوم اســدا... مالکیت دیگری از این خانه برای آقای یدا... 
مارانی و برادر و خواهرشان متصور نیســت و مستند نظرشان را سند انتقال 
قطعی شــماره 25162 مورخ 66/12/10 می دانند که تصویر آن ارائه می گردد 
که در متن آن نوشته شده » تمامی سه ربع سهم مشاع از سه سهم مشاع که به 
صورت خانه مســکونی در آمده« م الف: 16610 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 990 کلمه، 10 کادر( 
مزایده

6/86  شــعبه دوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 2511/94 ش ح / 2 له آقای فرهاد منصف و علیه آقای عباس عرب زاده 
به آدرس بهارستان خ قلعه شور تاکسی تلفنی شقایق بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلــغ 34/228/893 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شــرح 
60 )شــصت( عدد حلب های 20 کیلوگرمی رنگ آســتری کــرم روغنی آکبند 
تولید کارخانجات رنگ و زرین طال که روی مشخصات بر چسب سال ساخت 
94/9/21 مشاهده می گردد که طبق نظریه کارشــناس مبلغ هر حلب 55/000 
تومان که ارزش کل 60 حلب جمعًا معــادل 3/300/000 ریال ارزیابی گردیده 
اســت و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده اســت که در نظر دارد 
جلسه مزایده ای مورخ 95/7/11 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان آتشگاه روبری پمپ بنزین مجتمع 
شماره 2 دادگستری برگزار نماید طالبین شــرکت در جلسه مزایده می توانند 
با واریز 10 درصد قیمت پایه به شــماره حساب 2171350205001 بانک ملی 
و ارائه فیش آن حداقل 5 روز قبل از مزایده به ایــن اجرا از اموال بازدید نمایند 
پیشــنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. م الف: 16551 اجرای 

احکام شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان ) 202 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100352406905 شــماره پرونــده:  /441
9409980352400858 شــماره بایگانی شــعبه: 940946  خواهان/ شــاکی 
علی آقابابایی مبارکه دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم اهلل قلی صفری 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 352  ارجاع و به کالســه 940946 ح 24  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/09/15 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  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 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:18322 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 182 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/442 در خصوص پرونده کالسه 626/95 خواهان رحمت اله حسینی مارانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال خط تلفن به طرفیت حمید عرب تقدیم نموده 

است وقت رسیدگی برای  مورخ 95/9/14 ساعت 17/30 تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 18388 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/443 در خصــوص پرونــده کالســه 257/95 خواهان ســهراب ســعیدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ ســی و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال به 
طرفیت اســفندیار نعمت چرمهینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 95/9/9 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 
مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی قانونی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 18375 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/444 در خصوص پرونــده کالســه 344/95 خواهان علیرضا عشــق علی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت پرویز روســتایی کاکایی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18367 شــعبه 28 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/445 در خصوص پرونده کالسه 344/95 خواهان حسن آرامی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس طاهری فرد تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مــورخ 95/8/26 ســاعت 6/15 عصر تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 18351 شــعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100369902744 شــماره پرونــده:  /447
9509980369900009 شماره بایگانی شعبه: 890449-950079-950080  
خواهان/ شــاکی بانک اقتصاد نوین به مدیریت عاملی آقایان حسن معتمدی و 
نمایندگی آقای مسعود آذر  دادخواستی به طرفیت  خوانده عباس نجابتی برزکی 
و شــهرداری کاشــان و ملیحه ناجی آبادی و نیره نجیب و ربابه مدنی و اکبر 
ناجی  آبادی و حمیدرضا خداشناس و محمد زین العابدین و شمسی نشاسته 
گیر پور و ماشاا... کدخدایی ناجی آبادی و اصغر مهندس و امیر حسین ناجی 
آبادی و علی ناجی آبادی و فاطمه ناجی آبادی و وحید عطوفی نیا و حسین زین 

العابدین و الهوردی یزدانی یا شــهر و طاهره ابی دردائی و رقیه نجیب و جعفر 
کدخدایی ناجی آبادی و محسن قائمی کاشانی و سید تقی محمدی نوشابادی  به 
خواسته جلب ثالث و وارد ثالث،  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 20 دادگاه  تجدید نظر استان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهار باغ باال – چهار راه نظر- مجتمع دادگاه های تجدید 
نظر اســتان اصفهان ارجاع و به کالســه 9509980369900009 ثبت گردیده 
 که وقت رسیدگی آن  1395/08/22 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:18323 شــعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان)261 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/448 در خصوص پرونده کالســه 99/95 خواهان هاجر بــار باز اصفهانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر حســین کاظمی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخه 95/8/18 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 18355 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/449 در خصوص پرونده کالسه 317/95 خواهان حسن آرامی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر حجی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/8/18 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 18357 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100351206855 شــماره پرونــده:  /446
9509980351200238 شــماره بایگانــی شــعبه: 950303  خواهان پرویز 
فتاحی دادخواســتی به طرفیت  خوانده رســول هاشــمی به خواسته مطالبه 
خســارت دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 12 دادگاه 
 عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهــار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 
120  ارجاع و به کالسه 9509980351200238 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/08/23 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:18302 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)172 کلمه، 

2 کادر(

مهدی بقایی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
 اصفهان، اظهارکرد: به مناســبت عید ســعید غدیر 
و دهه والیت رینگ ســوم ترافیکی شهر و 6 پل درون 
 شــهری با پرچم های رنگــی آذین بنــدی و نورانی 

می شود. 
وی با اشــاره به اینکه فعالیت ستادآذین بندی از عید 
غدیر خم در شــهر آغاز می شــود، افــزود: از مهرماه 
سال جاری نیز ســتاد آذین بندی فعالیت های خود 
را در زمینــه هــای تبلیغات شــهری، فضاســازی، 
آذین بنــدی و نور آرایــی آغاز می کنــد. مدیرعامل 
ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان عنوان 
 کرد: تا پایان ســال جاری 28 مناســبت دیگر باقی 
مانده است که متناسب با هر مناسبت آذین بندی ها 

اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان گفت: لوازم التحریــر در جمعه بازار 

بعثت با تخفیف ویژه به شهروندان ارایه می شود.
اصغرکشــاورزراد اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی 
جدید فروش لوازم التحریر با تخفیف ویژه در دســتور کار 

سازمان قرار گرفت.
وی افزود: شــهروندان برای خرید لوازم التحریر با کیفیت 
باال و تخفیف ویژه می توانند بــه جمعه بازار بعثت مراجعه 
کنند. مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شــهری با بیان اینکه تاکنون شــهروندان از لوازم التحریر 
 این بازار اســتقبال خوبی کرده اند، تصریــح کرد: عرصه 
 لــوازم التحریــر در بازارهــای روز کوثر شــهرداری نیز 

در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
خبر داد:

چشم اصفهان روشن می شود

 عرصه لوازم التحریر 
در جمعه بازار بعثت با تخفیف ویژه

اخبار

 

البته تلخ بودن رفتار های ناشــی از عصبانیت و خشــونت 
والدین اصال به معنای این نیست که آنها نباید با فرزندشان  
رفتار قاطعانه داشته باشند و همیشــه رفتار های او را تایید 
کنند؛ اتفاقا تربیت صحیح کودک یکی از مهم ترین وظایف 
والدین اســت. ولی قاطعیت با عصبانیت و خشــم بســیار 
متفاوت اســت. اما چرا بعضی از والدین به این نکات توجه 
نمی کننــد و همچنین برای تربیت درســت کــودک باید 
چگونه رفتار کرد؟ در این خصوص با دکتر ســمیه صالحی، 
روانشناس و مشــاور گفت وگو کرده ایم که دیدگاه های او را 

در ادامه می خوانید.
روش های تربیتی هماهنگ

چیزی کــه در نتیجه بخش بودن یک روش تربیتی بســیار 
مهم اســت این که مادر و پدر هر دو در روش تربیتی خود 
هماهنگ باشــند و بتوانند هــر دو از یک روش اســتفاده 
کنند. مثــال اگر مادری ســعی می کند هنــگام عصبانیت 
خشــم خود را کنترل کند و بی جهت به فرزندش داد نزند 
و او را آزار ندهد؛ ولی پدر همچنان فکــر می کند که باید با 
اعمال خشونت و عصبانیت و با لحن تند با فرزندش برخورد 
کند؛ طبیعی اســت که با توجه به ناهماهنگی شیوه تربیتی 
والدین، نتیجه نیز موفقیت آمیز نخواهد بود. بنابراین والدین 
برای گرفتن نتیجه مطلوب از تربیت فرزندان شــان باید با 
همدیگر هماهنگ باشــند. گاهی رفتارهای خشونت آمیز 
والدین حتی باعث می شود شــیرین زبانی های کودکان نیز 

به لکنت تبدیل شود که درمانش هم بسیار زمانبر و سخت 
است و کودک را با مشکالت بسیاری مواجه می کند.

نگاه انتقادی والدین
وقتی کودکان رفتارهای ناشــی از خشم و عصبانیت دارند؛ 
والدین ابتدا باید ببینند خودشان تا چه حد از خشونت های 
 کالمــی اســتفاده می کنند. قبــل از این که مــا بخواهیم 
به کودک نگاه کنیــم باید به رفتارهــای خودمان متمرکز 
شویم و رفتارهای خود را اصالح کنیم زیرا کودکان درواقع 
مانند آینه ای هســتند که بازتابی از رفتار ما را به خودمان 
منعکس می کننــد. بنابراین اگــر رفتار اشــتباهی از آنها 

می بینیم، باید علت آن را در وجود خود جست وجو کنیم.
انواع خشونت

بــه کار بردن الفاظ نامناســب، فحاشــی یــا برخوردهای 
فیزیکی و ناشی از انتقال خشم و عصبانیت یا حتی نگاه های 

خصمانه و خشونت آمیز را می توان نوعی خشونت دانست. 
 البته گاهی این خشونت ها فقط از طرف والدین ابراز نشده 
و می تواند خشــونت اطرافیان، مربیان محیط های آموزشی 

یا حتی دوستان کودک را هم شامل شود.
در این خشونت ها باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا باید 
ببینیم منبع این خشــونت ها از کجاســت و چطور، چگونه 
و از کجا به این افراد رســیده و اصال چرا باید به این شــکل 
با دیگــران رفتار کنند؛ شــاید در کودکی بــا آنها این گونه 
 برخورد می شــده و آنها هم همان رفتار را با کودکان دیگر 

یا فرزندان شــان اعمال می کنند یا فشــار و خستگی های 
محیط کاری و سختی باعث این گونه رفتار ها شده اند.

واکسینه کردن خانواده
 این که با چــه رویکــردی بخواهیم به موضوع نــگاه کنیم 
یکی از موضوعاتی اســت کــه آن را » واکســینه کردن « 
خانواده می نامیم. البته والدین نمی پذیرند رفتارهای ناشی 
از خشم و عصبانیت کودکان مربوط به خود آنهاست و اغلب 

از پرخاشگری های فرزندان خود گله مندند. 
متاسفانه ما اغلب رفتارهای دیگران را اشتباه می دانیم. 

در واقع می  توان گفت پرخاشگری کودکان و والدین هر دو 
به یکدیگر مربوط است.

زمانی که والدین از خشونت های کالمی استفاده می کنند، 
اضطراب و استرس را به فرزندشان منتقل می کنند. 

 در نتیجــه الگوی رفتــاری را به فرزند خود یــاد می دهند 
و کودک هم ) به ویژه زیر هفت ســال ( با مشاهده این گونه 

رفتارها عینا خودش همان ها را تکرار می کند. 
در واقع می تــوان گفت یکــی از روش هــای اصلی تربیت 

مشاهده رفتار والدین و اطرافیان است.
کودک وقتــی رفتاری را مشــاهده می کنــد دقیقا همان 
را تکــرار می کند؛ مثال اگــر والدین با خشــونت با او حرف 
می زننــد کــودک هــم در کالم خــود از همــان کلمات 
خشــونت آمیز اســتفاده می کند. والدین هم نگــران این 
موضوع می شوند؛ بی توجه به این که در واقع خودشان عامل 

اصلی این گونه رفتار های فرزندشان هستند. 
 این خود وارد یک دور باطل می شــود که توســط والدین 

و کودکان در چرخش است.
قاطعیت کالمی

توجه داشــته باشیم که نداشــتن قاطعیت و قدرت کالمی 
نافذ نکته بسیار مهم و حساسی است که والدین حتما باید 
آن را مدنظر داشــته باشند. شــاید به نظر برسد رفتارهای 
خشونت آمیز باعث تکرارنشــدن رفتار های اشتباه توسط 
کودک در کوتاه مدت شده، ولی باعث حل مسئله نمی شود.

بهترین شیوه تربیتی این اســت که هر کاری به موقع انجام  
شود؛ یعنی اگر الزم است با کالمی قاطع، مانع از رفتارهای 
ناشایست فرزندشان شــوند و هر جای دیگر هم فضا برای 
رفتارهای نرم تر مهیا باشد با فرزندشان مهربانانه تر برخورد 
کنند. در واقع کودک باید در مقابــل رفتارهای خوب خود 
پاداش دریافت کند و این پاداش حتمــا به معنای خریدن 
هدیه نیســت؛ بلکه یک کالم مهرآمیز، تشویق یا در آغوش 

کشیدن کودک به معنای تایید کار اوست.
در مــورد رفتارهای ناشایســت کودک هم بایــد به همین 
صورت باشــد؛ یعنی کودک باید به گونه ای تنبیه شــود که 
دیگر آن را تکرار نکند. تنبیه کردن کــودک نیز به معنای 
داد زدن سر کودک یا خشونت های کالمی و فیزیکی نیست. 
گاهی محرومیت کودک از چیزی که دوست دارد، قاطعیت 
در کالم و درخواســت قاطع برای تکرار نشدن رفتار اشتباه 
 او به معنای تنبیه شــناخته می شــود و نتیجــه خوبی هم 

خواهد داد.

گاهی این 
 خشونت ها فقط 

از طرف والدین ابراز 
نشده و می تواند 

خشونت اطرافیان، 
مربیان محیط های 

آموزشی یا حتی 
دوستان کودک را 

هم شامل شود

شاید به جرات  بتوان گفت یکی از ناراحت کننده ترین تصاویری که هرکس می تواند از آن به تلخی و زشتی 
 یاد کند، تصویر فریاد زدن و با عصبانیت رفتار کردن والدین با کودکان اســت؛ کودکانی که رفتار ناشــی 

از خشم والدین خود را تنها با نگاهی ناشی از تعجب، خواهش و معصومیت پاسخ می دهند. 

تربیت بدون داد و فریاد
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

هیچ جايی به اندازه اصفهان نمی تواند قطب هنر باشد

يادداشت

 نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه 
 تولید فیلم های فاخر مورد توجه اســت و حوزه هنری نیز باید در ساخت 

و تولید این فیلم ها همچون همیشه نقش مهمی داشته باشد.
حجت االسالم احمد ســالک کاشانی در مراســم تودیع و معارفه رییس 
حوزه هنری اصفهان با بیــان اینکه موضوع هنــر و هنرمندان به عنوان 
یکی از بزرگ ترین ظرفیت های کشــور در کمیسیون فرهنگی مجلس 
مورد توجه جدی است، اظهار داشــت: بر این اساس ظرفیت هایی مانند 
تولید فیلم ، تئاتر و موسیقی مدنظر بوده و بودجه های خوبی نیز برای این 
موضوع در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه تخصیص این بودجه ها 
بستگی به منابع اقتصادی دولت خواهد داشــت، افزود: در برنامه ششم 
توسعه تولید فیلم های فاخر مورد توجه است چراکه این حوزه از ابزارهای 
 مهم جنگ نرم به شــمار می رود و بر این اســاس حوزه هنــری نیز باید 

در ساخت و تولید این فیلم ها همچون همیشه نقش مهمی داشته باشد.
 حجت االســالم ســالک با اشــاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی ابالغی 
از ســوی رهبر معظم انقالب به بحث اقتصاد هنر توجه جدی شده است، 
بیان داشت: در حوزه هنر در ســطح استان نیازمند آسیب شناسی جدی 
به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اصفهان هســتیم تا بر اساس آن 

برنامه ریزی های جدی برای ارتقای این حوزه انجام شود.
وی با اشــاره به ظرفیت های عظیم اصفهان در  زمینه میراث فرهنگی و 
 هنر ابراز داشت: این دو ظرفیت مهم می تواند در ارتقای جایگاه اصفهان 

در کشور و حتی در سطح دنیا مورد توجه جدی قرار گیرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به جنگ نرم دشمنان 
با ابزارهای به روز به منظور تضعیف بنیان خانواده های ایرانی از جمله از 
طریق ماهواره گفت: حوزه هنری ۱۶ سیاست ابالغی از سوی رهبر معظم 

انقالب که برای تقویت بنیان خانواده بود را در دستور کار خود قرار دهد.

دومین نمایشگاه هنر ســالمندان با عنوان » برگ نو آرد درخت نارون « 
برگزار می شود. دومین نمایشگاه هنر ســالمندان به سرپرستی نوشین 

نفیسی و با عنوان » برگ نو آرد درخت نارون « برگزار خواهد شد.
مرکز روزانــه » رنگین کمان ســپید « اولیــن مرکز روزانه آموزشــی، 
توانبخشی ویژه میانســاالن و سالمندان اســت که در بهمن ماه۱380 
شــکل گرفــت و از ســال ۱384 تاکنون با مجوز رســمی از ســازمان 
بهزیســتی کشــور به فعالیت خود ادامه داده اســت. این مرکز در سال 
۱390 موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت شــد و در سال ۱39۱ 
 موفق بــه دریافت جایــزه نهاد مروج علــم از انجمن ترویــج علم ایران 
شده اســت. نوشــین نفیســی نیز در زمینه نقاشــی و هنرهای جدید 
چیدمان، ویدئو آرت و هنر محیطی فعالیت دارد و تاکنون ۱3 نمایشگاه 
انفرادی نقاشــی و چیدمان در اصفهان، تهران، لس آنجلس و هایدلبرگ 
و همچنین بیش از50 نمایشــگاه گروهی در ایران و کشورهای مختلف 
برگزار کرده اســت. نفیسی مســئول گروه هنر در موسسه رنگین کمان 
سپید است. مراســم افتتاحیه نمایشــگاه » برگ نو آرد درخت نارون « 
جمعه 2۶ شهریورماه ســاعت ۱7 تا 2۱ در مرکز روزانه » رنگین کمان 
 ســپید « برگزار می شــود. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه 
 می تواننــد 2۶ شــهریور تا 7 مهرمــاه همــه روزه ســاعت ۱7 تا 2۱ 
 به مرکز روزانه رنگین کمان ســپید واقــع در خیابان ابوذر، بن بســت 
سی و دوم ) تمین ( مراجعه کنند. همچنین عالقه مندان می توانند برای 
 cyanartgallery.com دریافت اطالعات بیشتر به نشــانی اینترنتی

مراجعه کنند.

هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگســتان علوم و هنرهای ســینمایی، 
فهرستی کوتاه شامل هشت فیلم مورد بررسی در مراحل نهایی را اعالم 

کرد.
هیئت معرفی فیلم ایرانی در سال جاری طبق سنوات گذشته، با میزبانی 
بنیاد و تعامل مستقیم با خانه سینما و ســازمان سینمایی و امور سمعی 
 و بصری، ســازماندهی شده است. خانم پوران درخشــنده ) کارگردان ( 
و آقایان محمد بزرگ نیا ) کارگردان (، محمد حیدری ) دبیر جشــنواره 
 فیلم فجر (، ســعید عقیقــی ) فیلمنامــه نویس و منتقد ســینمایی (، 
 امیر حســین علم الهدی ) دبیرشــورای سیاستگذاری ســینمای هنر 
و تجربه (، شــهرام مکــری ) کارگــردان (، تــورج منصــوری )مدیر 
 فیلمبــرداری(، اکبــر نبــوی ) تهیــه کننــده و منتقد ســینمایی ( 
و امیر اســفندیاری ) معاون بین الملل بنیاد ســینمایی فارابی ( در سال 
جاری در این کمیته عضویت دارند. اعضــا هیئت با ابراز رضایت از کثرت 
عناوینی که قابلیت مباحثه جدی دارنــد و در مجامع ملی و بین المللی، 
ظرفیت هایی غیر قابل انکار را بروز داده اند، در این مرحله، بررسی های 
تکمیلی جهت معرفی نماینده ای شایسته را با تعیین 8 فیلم در فهرست 
 اولیه در دســتور کار قرار دادند. عناوین مورد بررســی در این فهرست 
 به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: » ابد و یک روز « ) ســعید روستایی (، 
 » اژدهــا وارد مــی شــود « ) مانــی حقیقــی (، » ایســتاده در غبار « 
 ) محمــد حســین مهدویــان (، » چهارشــنبه ۱9 اردیبهشــت « 
 ) وحیــد جلیلوند (، » دختر « ) ســیدرضا میرکریمی (، » فروشــنده « 
 ) اصغــر فرهــادی (، » النتــوری « ) رضــا درمیشــیان ( و » ناهید « 
 ) آیدا پناهنده (. شــایان ذکر است بنیاد ســینمایی فارابی و سخنگوی 
این هیئت اخبار تکمیلی در خصوص معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان 

علوم و هنرهای سینمایی را متعاقبا اعالم خواهند کرد.

دومین نمايشگاه هنر سالمندان 
در رنگین کمان سپید

رقابت ۸ فیلم ايرانی برای معرفی به اسکار

نايب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

 تولید فیلم های فاخر 
در برنامه ششم توسعه مورد توجه است

خبر

مهدی صباغ زاده به آخرین وضعیت جدیدترین ســاخته سینمایی خود 
اشــاره کرد. مهدی صباغ زاده، کارگردان ســینما؛ در خصوص آخرین 
وضعیت ســاخت » خانه کاغــذی « بیان کــرد: همه کارها بــرای آغاز 

فیلمبرداری آماده است و منتظر جواب شورای پروانه ساخت هستیم. 
وی با اشاره به آخرین وضعیت فیلم ســینمایی » ایتالیا ایتالیا « ساخته 
 کاوه صبــاغ زاده اظهار داشــت: این اثــر در مرحله فنی به ســر می برد 
و تدوین آن به نیمه رســیده اســت. حامد کمیلی، ســارا بهرامی، فرید 
 سجادی حسینی، رضا سخایی، همایون ارشادی ، جهانگیر میرشکاری، 
ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشــاوی  و فائزه علوی، آنامهر اخالقی، 
آرش مرشــد و با حضور علی مالقلی پور، حســن زاهدی، علی جناب، 
 درنا مدنی، پریناز کنگاوری، آیدا اورنــگ ، ناصر مقدس، مهدی فهیمی، 

سپیده راستی فر در این فیلم سینمایی به ایفای نقش می پردازند. 
این فیلم در ژانر کمدی/فانتزی/موزیکال قرار دارد.

» خانه کاغذی « 
در انتظار صدور پروانه نمايش

در شهر

سینما

ستاره شدن در قرن بیســتم و پس از آن قرن بیست و یکم اتفاق 
خیلی مهمی است، چراکه یک ســتاره یا به اصطالح جهانی اش 
یک سلبریتی می تواند در ابعادی گســترده قدرت داشته باشد؛ 
قدرتی که ناشی از شهرت بوده و این فرصت را در اختیار ستاره ها 
 قرار می دهد تــا آزادانه در عرصه های دیگــری هم فعالیت کنند 
 و صرف نظر از این که اســتعداد خاصی در آن عرصــه دارند یا نه، 

تا حد زیادی مورد پذیرش واقع می شوند. 
نمونه این اتفاق را می توان در ورزشکاران و هنرمندان مشهوری 
 دید که وارد عرصه سیاســت شــده اند، طی این ســال ها حتی 
 با ورزشــکارانی رو به رو بوده ایم که فیلم بازی کرده اند، با حضور 
 در یک سریال هر شــب میهمان خانه های مردم بوده اند یا حتی 

پا روی صحنه تئاتر گذاشته و تا حدی پذیرفته شده اند.
 به گــزارش جــام جــم، هرچنــد سیاســتمداران، هنرمندان 
و ورزشکاران دوشادوش هم سعی در ستاره بودن و ستاره ماندن 
 دارند، اما در کشــور ما این فرصت بیشــتر در اختیار هنرمندان 
و آن هم به طور خاص هنرمندان عرصه ســینما و تلویزیون قرار 
می گیرد. درحالی که در دیگر کشــورهای دنیا خواننده ها خیلی 

زود تبدیل به ستاره می شوند، نویسندگان و شاعران 
 هم هرچند نســبت بــه بازیگــران و خواننده ها 
در درجه پایین تری از توجه قرار می گیرند، اما به 
مراتب بیش از نویسندگان و شاعران امروز کشور 

ما فرصت برای شهرت و شناخته شدن دارند.
سوالی که ممکن است برای هریک از ما پیش 
بیاید، این است که چرا در ایران فرصت ستاره 

شدن تنها در اختیار بازیگران و البته تا حد بسیار 
کمتر و در شرایطی خاص در اختیار خواننده ها و 

برخی چهره های شاخص موسیقی قرار دارد؟ 
آیا نویسندگان و شاعران ایرانی و همچنین 
هنرمندان دیگر عرصه ها این فرصت و توان 

را ندارند که تبدیل به ستاره شوند؟
سیاست شمشاد!

پیروز ارجمند، کارشناس، آهنگساز و فعال عرصه 
 موســیقی درباره این موضوع می گوید: مــا در ایران 

به معنی جهانی در هیچ حوزه ای ســلبریتی نداریم. چون 
در کشور ما ستاره سازی چندان اتفاق نمی افتد. در همین حدی 
هم که ستاره ســازی صورت می گیرد، با کنترل کامل از ســوی 

تهیه کننده ها پیش می رود.
در فضای ستاره ســازی در کشــورمان با دو نوع حاشیه روبه رو 
 هستیم؛ حاشــیه هایی کم با تاثیرگذاری زیاد و حاشیه هایی زیاد 
با تاثیرگذاری کم. در بخش اول بیشــتر بــا موضوعات اقتصادی 
روبه رو هســتیم. در این بخش اصــوال دولت به منظــور اعمال 
سیاســت ها و تهیه کنندگان به دلیل مباحــث اقتصادی فعال 

هستند. این حاشیه ها البته پشت پرده است و نمود بیرونی ندارد.

او می افزاید: حاشــیه های دسته دومی که هســتند و اثرگذاری 
اقتصادی ندارند، به سلبریتی شدن یک خواننده کمک می کنند. 
این حاشیه ها خطرناک نیستند و ســود و منفعت اقتصادی هم 
ندارند، اما بــا توجه به کنجــکاوی که مردم نســبت به زندگی 
ســلبریتی ها دارند، هنرمندان می توانند در آن برای خودشــان 

محبوبیت کسب کنند.
ارجمند البته معتقد اســت؛ این روند خواه ناخواه به زودی تغییر 
می کند و فضا را برای سلبریتی شدن اهالی موسیقی بازتر خواهد 
کرد. این کارشــناس در این باره می گوید: جامعه ما در حال رشد 
و دگردیسی بوده و طی ســال های آینده به سمت ستاره سازی 
 در مفهوم جهانــی آن حرکت خواهیم کرد، چــون بقای اقتصاد 

در عرصه هایی چون هنر و ورزش در ستاره سازی خواهد بود.
شاعران می توانند سلبريتی شوند؟

شاعران هم بعد از اهالی موســیقی به نوعی همیشه مورد توجه 
بوده اند؛ چون ایران کشــور شعر اســت و مردم هم شعردوست! 
امیــد صباغ نــو یکی از شــاعران جوان کشــورمان اســت که 
البتــه در فضای مجــازی پرمخاطب بــوده و اغلــب مجموعه 

شــعرهایش هم تجدید چاپ شــده اند. با این حــال او معتقد 
 اســت؛ شــاعران تنها در دو صورت امکان ســلبریتی شدن را 
خواهند داشــت. این شــاعر توضیح می دهد: شــاعران یا باید 
حمایت های خاص و تریبون داشته باشند یا هم راستا با موسیقی 

حرکت کرده و بیشتر به سمت ترانه سرایی بروند.
جامعه به سلبريتی ها نیاز دارد؟

نه تنها در ایــران بلکه در همــه دنیا تا مدتی پیــش  حلقه های 
جدی دانشگاهی توجهی به مقوله ســلبریتی نداشته و حتی آن 
را مبتذل هم می دانستند، اما حاال شــرایط عوض شده و بررسی 
سلبریتی ها، چگونگی کسب محبوبیت و نگاه جامعه به آنها به یک 
پدیده علمی جدی تبدیل شده است. احمد وطنخواه، کارشناس 
جامعه شناســی در این باره می گوید: حدود20 ســال است که 
جامعه شناســی موضوع ســلبریتی ها را جدی گرفتــه و از این 
ماجرا به عنوان مولفه ای جدی برای شناخت جامعه بهره می برد، 
هرچند هنوز در ایران اتفاق جدی در این باره شکل نگرفته است 
و هرچند شرایط سلبریتی ها در ایران و دیگر کشورها تفاوت های 
جدی با هم دارد، اما باید جامعه شناســی ما به ســمت بررسی 
 این پدیده هم بــرود و از طریق آن به شــناخت دقیق از جامعه 

و خواست های آن برسد.
او اظهــار می کند: همین مقدمه کوتاهی که عرض کردم نشــان 
می دهد نمی توان ســلبریتی ها را از جامعه حذف کرد و یا آنها را 
 نادیــده گرفت، چون با توجه به گســترش فضــای مجازی آنها 
در شرایطی قرار دارند که به آسانی می توانند روزبه روز 
قدرتمندتــر شــوند. بســیاری از چهره های هنری 
شناخته شــده کشــورمان تا به حال بارها گفته اند 
که فضای مجازی برای شــان حکم یک رسانه 
شــخصی را دارد. این حرف آنهــا به نوعی 
حتی بی نیازی شان از رســانه را هم به رخ 
کشیده و نشــان می دهد آنها اکنون با راهی 
کامال بی واســطه برای افزایش محبوبیت شان 

مواجه هستند.
این کارشــناس جامعه شناســی درباره ایــن که چرا 
سلبریتی ها در ایران در حوزه ســینما و تلویزیون شکل 

می گیرند، می گوید: این اتفاق کامال طبیعی است. 
آمار چــاپ کتاب نشــان می دهد مــردم کتاب 
 نمی خواننــد. توجه بــه آثار تجســمی هم 
به دلیل قیمت هایی که دارند مخصوص یک 

قشر خاص و محدود جامعه است. 
موسیقی هم که همیشه با محدودیت هایی 

روبه رو بوده است. 
 طبیعی است فضا برای فعالیت ســینماگران و تلویزیون باز است 

و با داشتن مولفه تصویر برگ برنده بزرگی را در دست دارند.
ستاره شدن در قبضه بازيگران

به نظرمی رســد در ایران فرصت ســتاره شــدن تنها در اختیار 
بازیگران و البته تا حد بسیار کمتر و در شرایطی خاص در اختیار 

خواننده ها و برخی چهره های شاخص موسیقی قرار دارد. 
حال سوال این است آیا نویسندگان و شاعران ایرانی و همچنین 
 هنرمندان دیگر عرصه ها این فرصت و تــوان را ندارند که تبدیل 

به ستاره شوند؟

ادبیات

با گذر زمــان چهره محبوب در شــعر فارســی زمینی تر 
 شــده، اما با این وجود همچنان چهره آرمانی خود را حفظ 

کرده است.
 حسنا محمدزاده شــاعر؛ گفت: در شــعر معاصر متناسب 
 بــا تحــوالت اجتماعــی و تغییــر در شــیوه زندگــی، 
خــواه ناخــواه روش عشــق ورزی بــه معشــوق و بیان 
 احساسات درونی نســبت به گذشــته با تحوالتی روبه رو

 شده اســت. در شعر گذشــته معشوق نامشــخص است. 
در حالی که شاعر امروز با صراحت به این موضوع پرداخته 
و حتی گاهی او را به نام می خواند و شــاید همین ناشناس 
بودن محبوب در شــعر گذشــته وقتی که بــا توصیفات 
معنوی او همراه می شد، یکی از دالیلی باشد که محبوب با 
خدا یکی شده و در شعر جنبه عرفانی پیدا می کرده است. 

وی افزود: درست اســت که با گذر زمان و همه عواملی که 
دست به دست هم داده اند، چهره محبوب زمینی تر شده، 
اما با همه این ها محبوب همچنان چهــره آرمانی خود را 

حفظ کرده است.
محمدزاده در پاســخ به این ســوال که در شــعر شاعران 
جوان آیا می توان هرگونه احساســی که در قالب کلمات 
 بیان می شــود را عشــق نامید، اظهار داشــت: متاسفانه 
در شــعر جوانان امروز کم نیســت مواردی که احساسات 
ســطحی و رشــد پیدا نکرده را به عنوان عشــق در شعر 

منعکس می کنند. 
 در این گونه عاشقانه ها هرگز از عشــق به عنوان زیباترین 

و پاکیزه ترین عواطف انسانی یاد نمی شود.
وی ادامه داد: متاســفانه روز به روز شــاهد تکثیر بی رویه 
نظم های بی مایه ای هســتیم که حتــی از ابتدایی ترین 
عناصر شــعر هم برخوردار نیســتند؛ اما چه بسا در فضای 
مجازی الیک خور باالیی داشته و سرایندگان شان را دچار 

توهم شاعر بودن می کند.
شــاعر کتاب های » یک مشت آســمان « و » عشق های 
 بی حواس « در پایان خاطرنشــان کرد: عشــق می تواند  
 بــه موضوعــات غیــر عاشــقانه هــم راه پیــدا کنــد؛ 
 مثــال پرداختــن بــه دل هایــی کــه رنــج مــی برند 
 یا انسان های  نادیده ای که شاید فرسنگ ها دور از شاعر، 
 امــا در هجــوم ظلــم و بی عدالتــی انــد و ایــن همان 
 عشــق به همنوع و به عبارتی عاشــقانه انسان گراست که 
 می تــوان گفت از عشــق به هســتی و معبود آن نشــات 
 گرفته اســت. در واقع عشــق ورزیدن به حــق و حقیقت

و آینده ای بهتر که مســلما خالــی از ارزش های ماورایی 
 نیســت و می تــوان از آن به عنــوان رســالتی بر دوش 

شاعران آگاه و دردمند روزگارمان یاد کرد.

 در شعر فارسی »محبوب« 
همچنان يک چهره آرمانی است

 پویــان باقــرزاده از زمــان اکــران آخرین فیلــم خود 
و جدیدترین ساخته سینمایی اش گفت.

پویان باقرزاده کارگردان ســینما؛ در خصوص جدیدترین 
 فعالیت ســینمایی خود گفت: فیلمنامــه ای با نام موقت 
 » صبح های خیلی زود « آماده ســاخت دارم و این روزها 

در حال رایزنی با تهیه کننده هستم. 
این کارگردان درباره زمان اکران » برداشــت دوم از قضیه 
اول « عنوان کرد: در حال رایزنی با امیرحسین علم الهدی 
و بخش هنر و تجربه هســتیم. تصمیم نهایی را این بخش 
اعالم خواهد کرد، اما با شناخت و اعتماد کاملی که به آنها 
داریم، به تعامالت خوبی خواهیم رســید و قطعا خودشان 

به دنبال زمان مناسب اکران برای آثار با کیفیت هستند. 
باقرزاده خاطرنشان کرد: در کل تالش مان را خواهیم کرد 

تا فیلم امسال اکران شود.

پنجمین شب » شیدایی « شبکه دو سیما با حضور مهران غفوریان 
و مجتبی کبیری، به روی آنتن شبکه دو می رود.

پنجمین شب شــیدایی در دهه والیت از شبکه دو سیما، با حضور 
هنرمندان برجسته کشورمان به روی آنتن می رود.

در بخش نخست، مهران غفوریان بازیگر و کارگردان مجموعه های 
طنز تلویزیون حضور خواهد داشت؛ او بازیگری را با مجموعه طنز 
جنگ 39، ســاخته داریوش کاردان شــروع کرد ولی خودش هم 

خیلی زود به جرگه کارگردانان تلویزیونی پیوست.  
برنامه » گل ها « در ســال ۱37۶ اولین تجربه کارگردانی غفوریان 
بود و سپس تجربه » حرف تو حرف « را داشت؛ همکاری او با مهران 
مدیری از ســال ۱377 شــروع شــد و بعد از آن بود که مجموعه 

پرطرفدار » این چند نفر « به تجربه های کارگردانی غفوریان افزوده 
شد. 

زیر آسمان شــهر هم جزو مجموعه های خوش ســاختی بود که 
غفوریان کارگردانی هر سه سری آن را بر عهده داشت؛ او همچنین 
در جریان مسابقات خنداننده برتر، توانست به مرحله فینال راه پیدا 

کند و همراه با امیرمهدی ژوله جایگاه اول را از آن خود کند. 
در بخش دوم برنامه، مجتبی کبیری خواننده نام آشنای کشورمان 
حضور پیدا می کند؛ او را بیشــتر با آلبوم » معرکه « می شناسند. 
مجموعه ای که توانست طی سال های دهه80 توجه نسل جوان را 

به سمت خود جذب کند. 
 از دیگر آثار کبیــری می توان بــه آلبوم های ســاز مخالف، نگاه 

و شب و روز اشاره کرد. 
 برنامه تلویزیونی » شیدایی « ویژه دهه والیت از عید سعید قربان 
تا غدیر، هر شــب بعد از گفت و گوی خبری به روی آنتن شــبکه 
 دو ســیما می رود، برنامه ای که با مشــارکت گروه نرم افزاری ویرا 

و در گروه فرهنگ و خانواده شبکه دو سیما تولید می شود.

کارگردان »برداشت دوم قضیه 
اول« فیلم جديد خود را می سازد

مهران غفوريان به » شیدايی « 
می رود

حوزه هنری

رییس ســابق حوزه هنری اصفهان با اشــاره به ســرمایه گذاری 
روی اقتصادهنر در طول سال های گذشــته گفت: در این سال ها 
کتاب های مهمــی ترجمه کرده ایم کــه اکنون از آثار ارزشــمند 

اقتصادهنر محسوب می شود.
سید مهدی ســیدین نیا  در مراســم تودیع و معارفه رییس حوزه 
هنری اصفهان اظهار داشــت: تمام فعالیت هایــی که در طول این 
 سال ها در حوزه هنری انجام شــده  حاصل تالش همه هنرمندان 

و همکاران ما در سال های اخیر است. 
وی با بیان اینکه تاکید مــا در حوزه هنری روی ســرمایه گذاری 
در بخش هنر بوده اســت، افزود: حاصل تالش مجموعه همکاران 
حوزه هنری استان اصفهان در طول این ۱2 سال که من عهده دار 
مدیریت این ارگان بودم بهســازی و ســاخت ۱3 سینما دراستان 

اصفهان بوده و این روند ادامه خواهد داشت.

 رییس ســابق حوزه هنری اســتان اصفهان با بیــان اینکه در این 
سال ها ما در حوزه هنری توانســتیم چهار هزار و ۶70  اثر هنری 
تولید کنیم که هم اکنون در آرشــیو حوزه هنری استان اصفهان 
موجود است، تاکید کرد: امروزه این آرشیو یک سرمایه میلیاردی 

محسوب می  شود و سطح کیفی آثار موجود در آن حرفه ای است.
 وی با اشــاره به ۱۱5 عنوان کتاب تولید شده در مدت حضور خود 
در حوزه هنری کــه برخی از ایــن کتب به چاپ دوم و ســوم نیز 
رســیده اند، تاکید کــرد: وجود دو هــزار ســاعت مصاحبه تاریخ 
شفاهی، بازسازی عمارت سعدی و خانه رزاقیان که مراحل نهایی 
 خود را می گذراند از دیگر فعالیت های مهم حوزه در این ســال ها 

بوده است.
سیدین نیا با تاکید بر سرمایه گذاری روی بحث اقتصاد هنر گفت: 
در این سال ها کتاب های مهمی را در این زمینه ترجمه کرده ایم که 

اکنون از آثار  ارزشمند حوزه اقتصاد هنر محسوب می شود.
 وی تهیــه و تولید کتــاب هنرهای رو بــه فراموشــی را از دیگر 
 فعالیت های ارزشــمند این ســال ها به منظور زنده نگه داشــتن 
 هنر اصفهان دانســت و اظهار داشــت: دســت مایه پروژه شــهر 
هنر اصفهان همین مطلب بود و بر این اساس برای سال های آینده 
یکی از آرزوهای ما محقق شدن طرح مطالعاتی شهر هنر است که 

در طول سه سال مراحل پژوهشی خود را پشت سرگذاشته است.
تاثیر اجرای شهر هنر اصفهان در پیشبرد فرهنگ و 

هنر اصفهان
مدیر پروژه شــهر هنر اصفهــان با بیــان اینکه این پــروژه یک 
کارپژوهشی و اندیشــه ای اســت، گفت: به یقین به ثمر رسیدن 
 این پروژه گام موثری در پیشــبرد فرهنگ و هنر اصفهان دارد که 
در جنوب غرب آسیا نقش آفرینی خواهد کرد. وی ادامه داد: پروژه 
 شــهر هنر اصفهان تنها مســیر دقیق در حوزه تمدن و پیشرفت 
 در تمامی عرصه ها مسیر هنر است و بر این اساس باید هنرمندان 

و نخبگان این شهر نیز در این راه ما را یاری کنند.

مدیــرکل امور اســتان ها و مجلس حوزه هنری گفــت: اصفهان 
 در طول تاریخ برجســته بــوده و مرکز تعقل علومی اســت که 
در این شهر کاربردی شده است. مجید مصلحی در مراسم تودیع 
و معارفه رییس حوزه هنری اصفهان، اظهار کرد: در سازمان هایی 
 که کار می کنیــم، آرزوهایی را بــرای مان دیکتــه می کنند، اما 
 اگر بخواهیم در مســیر کاری که تالش می کنیم موفق باشــیم 
یا باید آرزوهای خود را دنبال کنیم یا به دنبال آرزوهایی باشــیم 
 که منبع موثق داشــته باشــند. وی افزود: در ســازمان ها ابتدا 
باید بدانیم وظیفه من در ســازمان چیســت، سپس برای توسعه 
مسیر پیشرفت بکوشیم و نظام انگیزشــی را ارتقا دهیم، چرا که 

نظام انگیزشی سازمان های کشور دچار مشکل است. 
مدیرکل امور اســتان ها و مجلس حوزه هنری با اشــاره به شهر 

اصفهان، گفت: تصویری که از اصفهان بــرای من نقش می بندد، 
تصویر بزرگی است. اصفهان در طول تاریخ برجسته بوده و مرکز 
تعقل علومی است که در این شــهر کاربردی شده است. اصفهان 
 در دوران انقــالب و در دوران دفــاع مقدس خوش درخشــیده 
 و اگر امــروزه از این افتخــارات نام می بریم، برای این اســت که 
این منابع و مراجع انگیــزه و آرزو را به ما می دهند و هیچ جایی به 
اندازه اصفهان نمی تواند قطب هنر باشــد. مصلحی اضافه کرد:  ما 
به هنرمندان خود می نازیم بــه ویژه هنرمندی که برای این نظام 
دلسوز باشد. پیام حوزه هنری شــناخت تولید و ابالغ پیام انقالب 
اسالمی از طریق حوزه های هنری است و من در ادامه این مسیر 
خواهشــمندم آقای احمدی فر حوزه هنری را پاتوقی قرار دهند 
برای هنرمندان تا راحت در آن رفت و آمد کنند. همچنین احمد 

ســالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: موضوع هنر و هنرمندان یکی از بــزرگ ترین ظرفیت های 
فرهنگی کشور است که در مجلس بر روی این ظرفیت بسیار کار 
کرده ایم و بودجه های خوبی برای آن در نظر گرفته ایم. در برنامه 

ششم توسعه نیز فیلم های فاخر مورد بحث قرار گرفته است. 
وی گفت: اصفهان دارای هنرهای بسیاری است که می توانیم آنها 
 را ارتقا دهیم. حرکت نفوذی از طریق جنگ نرم آغاز شــده است

و امروزه از طریق ارتباطــات در دنیای مجــازی می توان در این 
جنگ شــرکت کرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی اضافه کرد: بودجه فرهنگی کشور نسبت به بودجه کل، 

۱/2درصد و نسبت به بودجه عمومی 3/5 درصد است.  
ســالک با بیان اینکه برای جلوگیری از حرکت نفوذ زیرپوســتی 
در فرهنگ، باید ســدی در ادبیات، هنر و فرهنگ تشکیل دهیم، 
خاطرنشــان کرد: اصفهان ظرفیت تولید فیلم های فاخر را دارد، 

ولی با کمال تاسف به این ظرفیت کمتر توجه شده است.

ريیس سابق حوزه هنری استان اصفهان مطرح کرد:

سرمايه گذاری حوزه هنری اصفهان در موضوع اقتصاد هنر

مديرکل امور استان ها و مجلس حوزه هنری:

هیچ جايی به اندازه اصفهان نمی تواند قطب هنر باشد

ويژه

 سند چشم انداز پروژه شــهر هنر اصفهان با حضور مسئوالن 
استانی و کشوری در تاالر سوره حوزه هنری اصفهان رونمایی 
شــد. با حضور مسئوالن استانی و کشوری ســند چشم انداز 
پروژه شــهر هنر اصفهان پس از ســه ســال کار تحقیقاتی 

مطالعاتی در تاالر سوره حوزه هنری اصفهان رونمایی شد.
شــهر هنر اصفهان به یک فضای شــهری در نزدیکی شــهر 
اصفهان اطالق می شــود که تا افق ۱404 در عرصه فرهنگ 
و هنر در راس هرم مدیریتی نظام اقتصادی اجتماعی کشــور 
قرار خواهد گرفت و با شــعار جهانی کــردن فرهنگ و هنر 
 ایرانی اســالمی به جایگاه تراز اول در آســیای جنوب غربی 

و کشورهای اسالمی دست پیدا خواهد کرد.
این فضای شهری که به عنوان مرکز رویدادها، قطب اقتصادی 
و تجلی گاه مکانی در زمینه هنر و فرهنگ ایرانی اسالمی نقش 
ایفا می کند به عنوان یکــی از بزرگ ترین طرح های عمرانی 
در حوزه فرهنگی در اســتان اصفهان و سطح کشور به شمار 
می رود که طی چند سال گذشــته طرح عملیاتی کردن آن 

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
پروژه شهر هنراصفهان شامل پردیس سینمایی، سالن های 
اجرای و همایش، بازارچه هنر، محل برپایی ورک شاپ هنری، 
محل برپایی جشنواره ها، ســمینارها و جشن های فرهنگی 
هنری در ســطح داخلی و بین المللی و ســایر امکانات برای 

برپایی فعالیت های فرهنگی هنری به شکل ویژه خواهد بود.
ایده این پروژه سه سال پیش از سوی سید مهدی سیدین نیا، 
رییس قبلی حوزه هنری اصفهان ارایه شــده و بر این اساس 
 محســن مومنی شــریف رییس حوزه هنری، هفته گذشته 
با صدور حکمی ســید مهدی ســیدین نیا  را به عنوان مدیر 

پروژه بزرگ » شهر هنر اصفهان « منصوب کرد.

 با حضور مسئوالن استانی و کشوری؛

سند چشم انداز پروژه شهر 
هنر اصفهان رونمايی شد

گزارشی از وضعیت اجتماعی ستاره ها در حوزه های مختلف هنر؛

خروجستارهسازیازحصارپردهنقرهای

جامعه ما در حال رشــد و دگرديســی بوده و طی سال های آينده به سمت 
 ستاره ســازی در مفهوم جهانی آن حرکت خواهیم کرد، چون بقای اقتصاد 

در عرصه هايی چون هنر و ورزش در ستاره سازی خواهد بود
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اتفاقات روزيادداشت

سردخانه هشــت هزار تنی شــهر بلداجی، با حضور معاون وزیر 
جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید.

ســیف ا... فیاضــی، 24 شــهریورماه در این آیین اظهــار کرد: 
برای بهره برداری از این سردخانه هشــت هزار تنی با زیر بنای 
پنج هــزار مترمربع، بیــش از 80 میلیارد ریــال اعتبار از محل 
 تسهیالت بخش کشاورزی و آورده شخصی سرمایه گذار هزینه 

شده است.
  فرماندار بروجــن افزود: بــا بهره بــرداری از این ســردخانه، 
 ظرفیــت ســردخانه ای اســتان، به بیــش از 120هــزار تن 

رسید.
 وی تصریح کرد: شهرســتان بروجن با 42 ســردخانه کوچک 
و بزرگ بــه ظرفیت بیــش 100 هزارتن، 80درصــد ظرفیت 

سردخانه ای استان را داراست.
 معاون وزیر جهاد کشــاورزی، در آیین افتتاح این سردخانه، از 
قطع واردات گندم در دو سال گذشــته خبر داد و افزود: تاکنون 
11میلیارد و 500 هزار تن گندم از کشاورزان به مبلغ 14هزار و 

500 میلیارد تومان خریداری شده است.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در حال حاضر محصول انگور 4 هزار و 800 هکتار تاکســتان در 

سراسر استان در حال برداشت است.
ابراهیم شــیرانی، با بیان آغاز برداشــت انگور در نقاط گرمسیر 
استان مانند شهرستان های لردگان و سامان از نیمه دوم مرداد، 
ادامه داد: در سایر نقاط مانند شهرستان های کیار و فارسان هم 

برداشت انگور از نیمه شهریور آغاز شد. 
وی افزود: برداشت انگور در چهارمحال و بختیاری تا اواخر مهر 

ادامه دارد.
مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری، 
بااشاره به میانگین برداشت 12تن و 700 کیلوگرم انگور در هر 
هکتار، چنین پیش بینی کرد که امسال 60 هزار تن محصول از 

تاکستان های استان برداشت شود.
شیرانی اضافه کرد: 90درصد ارقام انگور استان، از نوع عسگری 

و مابقی سیاه، قرمز، قزوینی، بی دانه، مهره و یاقوتی است.
وی گفــت: 40 درصد از محصول انگــور چهارمحال و بختیاری 
به صورت تازه، مصرف شــده و 70 درصد آن عالوه بر ارســال 
به اســتان های همجوار، به کشمش، شــیره و آب میوه تبدیل 

می شود. 
شــیرانی افزود: 7 درصد از محصول تاکســتان های استان هم 

تبدیل به آب و پودر غوره می شود.
به گفته وی، بیشترین سطح باغات و میزان برداشت انگور استان 

چهارمحال و بختیاری، مربوط به شهرستان کیار است.

 سردخانه هشت هزار تنی بلداجی
به بهره برداری رسید

برداشت انگور
 در چهارمحال و بختیاری

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری، 
بیشترین جمعیت شیعه کشور را نسبت به درصد جمعیت، 

از آن استان چهار محال و بختیاری دانست.
 سید جعفر موســوی در نشســت کانون مداحان و شورای 
هیئت های مذهبی اســتان، اظهار کرد: نســبت به درصد 
جمعیت، استان چهار محال و بختیاری بیشترین شیعه را در 
کشــور دارد و در برنامه اربعین امسال، نسبت به جمع آوری 

نذور باید تالشی مضاعف بر سال قبل انجام داد.
 وی، با بیان اینکه در زمینه اطالع رسانی به عامه مردم درباره 
راهپیمایی اربعین و موکب حضرت قمر بنی هاشــم)ع( در 
سال گذشته بسیار ضعیف عمل کردیم، افزود: اگر در زمینه 
اطالع رســانی به مردم خوب عمل کنیم، دیگر ابهامی باقی 

نخواهد ماند. 
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری 
افزود: شــرایط اربعین و محل اســتقرار موکب حضرت قمر 
بنی هاشم)ع(  امسال با سال گذشــته فرق کرده است؛ چرا 
که سال گذشته محل اســتقرار این موکب بین راه بود؛ ولی 
امسال در کربال مستقر می شود و وظیفه  ستاد عتبات عالیات 
چهار محال و بختیاری  این است که امسال پانزده هزار نفر را 
در کربال مورد حمایت قرار دهد و این حمایت ها شامل مکان 
اسکان و تغذیه بوده و این مهم، با حمایت های مردم خوب و 

متدین استان به دست می آید. 
موســوی گفت: برنامه هایی برای این ایام پیش بینی شده 
اســت که به مدت پانــزده روز، 10 روز قبــل و 5 روز بعد از 
اربعین، اجرا می شود و سعی بر این شده است که بیشترین 
توان موکب ها برای 5 روز بعد از اربعین نگه داشــته شــود؛ 
زیرا بعد از مراســم اربعین، میزبانان عراقــی دیگر به زائرین 
ســرویس دهی نمی کنند و این امر باعث سردرگمی زائرین 

ما می شود.
 وی با اشاره به برنامه ریزی های خوب فرهنگی که انجام شده 
اســت، خطاب به کانون مداحان اســتان و مسئولین کانون 
مداحان شهرستان ها افزود: نیاز به مداحان با تجربه، خوش 
صدا و با علم در این ایام احساس می شود و انتظار ما این است 
که حداقل در چند گروه اعزامی، یک نفر مداح وجود داشته 

باشد.
 موســوی با بیان اینکه برنامه های دیگری از جمله برگزاری 
دعای توسل، قرائت زیارت عاشورا و نمایشگاه  هم پیش بینی 
و پیشنهاد شده اســت، ادامه داد: یکی از شــاخص ترین و 
ابتکاری ترین برنامه هایی که امسال در کربال انجام می شود، 
برگزاری مجلس شب شعر با حضور شــعرای آیینی استان 

است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات:

چهار محال و بختیاری 
شیعی ترين استان کشور است

ويژه

قاسم قاســمی در ستاد اقتصاد مقاومتی، با اشــاره به برنامه های 
اجرایــی اقتصاد مقاومتی در ســال جاری، اظهار داشــت: پروژه 
 تکمیــل و بهره بــرداری 60 کیلومتــر بزرگــراه در محور های

شــمالی-جنوبی و شــرقی-غربی تا پایان ســال جاری به پایان 
می رســد. وی ادامه داد: ایجاد بزرگراه در کل کشــور، یک هزار 
و 70کیلومتــر بوده کــه مقدار هــدف در اســتان چهارمحال و 
بختیاری 60کیلومتر اســت. مدیرکل راه و شهرســازی استان 
 چهارمحــال و بختیاری گفت: هــدف ایجاد بزرگــراه در  محور

شــهرکرد-بروجن-لردگان، ۳0کیلومتر اســت کــه این پروژه 
با اعتبــاری بالغ بر 200میلیــارد ریال در حال انجام اســت. وی 
ادامه داد:  ایجاد بزرگراه محور ســفید دشت-زرین شهر به طول 

1۳کیلومتر با اعتباری بالــغ بر 60 میلیارد ریــال در حال انجام 
اســت. مدیرکل راه و شهرسازی اســتان چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: احداث بزرگراه کمربندی ســامان به طول  شــش 
 کیلومتر با اعتباری بالــغ بر 60میلیارد ریــال و همچنین محور

شهرکرد-شــلمزار به طــول 10کیلومتر بــا اعتبــاری بالغ بر 
100میلیارد ریال در دســتور کار قــرار دارد. وی گفت: تکمیل و 
بهره برداری 561کیلومتر خط راه آهــن، 120کیلومتر آزاد راه، 
یک هزار و 70 کیلومتر بزرگراه، 45کیلومتر راه اصلی و رونق بخش 
مسکن و بهسازی حاشیه کالن شــهرها و بافت های فرسوده در 
دستور کار سال جاری قرار دارد. مدیرکل راه و شهرسازی، با اشاره 
به حاشیه کالن شــهرها و بافت های فرســوده، بیان کرد: حدود 

یک هزار و 92 هکتار در شــهرهای اســتان دارای محدوده بافت 
ناکارآمد مصوب شهری هستند و در این راستا، تسهیالت با سود 
18درصد پرداخت می شود. قاسمی تصریح کرد: در سال گذشته 
۳20 واحد تسهیالت در زمینه بهسازی به متقاضیان پرداخت شد 
که در ســال جاری تعداد 600واحد در دستور کار است. وی بیان 
کرد: تهیه و تصویب طرح های ســاماندهی و بهسازی بافت های 
فرســوده، جمعا 10طرح به مســاحت ۳22 هکتار در دستور کار 
قــرار دارد که از این میــزان، چهار طرح تهیــه و تصویب خواهد 
شد. مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به 
پروژه ملی احداث خط راه آهن اصفهان-چهارمحال و بختیاری-

خوزستان، گفت: این پروژه ملی به طول 5۳4کیلومتر به صورت 
تفاهم نامه ملی با کره جنوبی به مبلغ 4/5میلیارد یورو منعقد شد.

پرداخت تسهیالت توســط بانک های چهارمحال و 
بختیاری در حوزه اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری نیز در این 
نشست اظهار داشت: در شش ماهه اول سال، ۳8 قرارداد در حوزه 
واحدهای صنعتی توسط بانک صادرات منعقد شده است. مسعود 
منصوریان گفت: قراردادهای بانکی برای هشــت طرح صنعتی و 
۳0طرح کشاورزی بوده اســت که به ترتیب 219 میلیارد ریال و 
25 میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده اســت. دبیر شورای 
هماهنگــی بانک های چهارمحــال و بختیاری تصریــح کرد: در 
بانک ملت، به 11طرح، 151میلیــارد و در بانک ملی به 10طرح، 

۳12میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
99/5 درصد از جمعیت استان، تحت پوشش خدمات 

گازرسانی هستند
مدیر عامــل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیاری نیــز در این 
نشســت اظهار داشــت: 99/5درصد از جمعیت اســتان، تحت 
پوشــش خدمات گازرسانی هســتند و گازرســانی به روستای 
صمصامی نیز تاکنون ۳0درصد پیشــرفت داشته است. سیامک 
حیدری، با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راســتای شــعار 
اقتصاد مقاومتی در ســال جاری، اظهار داشــت: امســال برای 
11پــروژه 68 میلیــارد و 600 میلیــون تومان هزینه شــده و 
همچنین پیش بینی شــده اســت که به منظور بهره بــرداری از 
 پروژه های روستاهای اســتان، 50 میلیارد و 100 میلیون تومان 

نیاز است.

حدود يک هزار 
و 9۲ هکتار در 

شهرهای استان 
دارای محدوده 
بافت ناکارآمد 
مصوب شهری 

هستند و در اين 
راستا، تسهیالت 
با سود ۱۸درصد 
پرداخت می شود

پیشنهاد سردبیر: 
چهار محال و بختیاری، شیعی ترين استان کشور است

مديرکل راه و شهرســازی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از يک هزار هکتار بافت فرسوده در 
۴۰شهر چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

مديرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

۱۰۰۰هکتار بافت فرسوده در شهرهاوجود دارد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری، ضمن تاکید بر تســریع 
در اشــتغال زایی در نیمه دوم ســال جاری جهت رسیدن 
به پیش بینی انجام شــده، تصریح کرد: ایجاد اشــتغال در 
دو نیمه سال، به طور برابر تقســیم نمی شود و در نیمه اول 
سال، بررسی ها و معرفی واحدهای تولیدی به بانک صورت 

می گیرد.
قاسم ســلیمانی دشــتکی، در نشست ســتاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی، اظهار کرد: بــا وجود مطلــوب نبودن 

آمار اشــتغال زایی در ســال جــاری، باید اشــتغال زایی 
پیش بینی شده در پایان سال محقق شود. 

ســلیمانی دشــتکی گفت: بخش صنعت در اشــتغال زایی 
اهمیت زیادی دارد و در مجموع ایجاد 15هزار شغل در سال 
جاری توسط این بخش پیش بینی شده است که در صورت 

تحقق، می تواند تحولی در اشتغال استان ایجاد کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به تالش های 
زیادی که در استان انجام شده است، اگر بانک ها در پرداخت 

تســهیالت به واحدهای صنعتی قوی تر عمــل کنند، رتبه 
اســتان در راه اندازی این واحدها در سطح کشور پیشرفت 

قابل توجهی خواهد کرد.
در ادامه این نشســت، رییــس صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رتبه اســتان در کشور، از 

حیث پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی، 25 است. 
ســید نعیم امامی تصریــح کرد: طبــق پیش بینــی باید 
۳60میلیارد تومان در ســال جاری بــه واحدهای صنعتی 

پرداخت شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: تنها به پنــج طــرح از 50 طرح، با 
پیشــرفت فیزیکی بــاالی 50 درصد که به ســرمایه ثابت 

نیازمند هستند، تسهیالت پرداخت شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

لزوم تسريع در اشتغال زايی در نیمه دوم سال جاری
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ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغیــه: 9510100351107085 شــماره پرونــده:  /450
9509980351100137 شماره بایگانی شــعبه: 950150 خواهان مجید رضا 
محب محمدی دادخواستی به طرفیت  خوانده نگین رحیمی  به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... و تامین خواسته و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
 به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان-

 خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100137 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن جهت استماع شهادت شــهود  1395/08/18 و ساعت 10 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خوانده  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 و استماع شهادت شهود حاضر و چنانچه شهود 
معارضی دارد به همراه کارت شناسایی حاضر نماید. م الف:18296 شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/451 در خصوص پرونده کالسه 319/95 خواهان حسن آرامی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/8/18 ساعت 4/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 18359 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/452 در خصوص پرونده کالســه 859/95 خواهان عبدالرســول  شاکریان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم صانعی کهنگی- مهدی باقری 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخه 95/8/17 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18373 شــعبه 32 مجتمع شماره یک 

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

6/453 در خصــوص پرونــده کالســه 950517 خواهــان رســول صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید پژوهش تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 10 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق نبش چهار راه وکال شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:18333 شعبه 11 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/455 در خصــوص پرونــده کالســه 950518 خواهــان رســول صادقی 

دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نوید واقفی نژاد تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شــیخ صدوق نبش چهار راه وکال مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18334 شعبه 
11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )107 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/456 در خصــوص پرونــده کالســه 1075/95 خواهان محمــد محمودی  
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین نکوفر تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان 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 ابتدای خ شیخ صدوق نبش چهار راه وکال 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:18332 شعبه 
11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )105 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100351306228 شــماره پرونــده:  /457
9509980351300432 شــماره بایگانی شــعبه: 950493  خواهان/ شــاکی 
بانک مهر اقتصاد به شــماره ثبت 429709  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ 
متهم محمد جواد ابراهیمی و حمید رضا کروندی به خواســته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه 
 عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهــار باغ باال –

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
206  ارجاع و به کالسه 9509980351300432 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/08/17 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  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 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:18315 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)188 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/458 در خصوص پرونده کالســه 1069/95 خواهان تعاونــی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری و توکلی و مسعود مهردادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت بهناز مریدی – کفایت جعفری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق نبش چهار راه وکال 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:18336 شعبه 11 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/460 شــماره درخواســت: 9510463727100010 شــماره پرونــده: 
9509983727100939 شــماره بایگانــی شــعبه: 951222 خواهــان: آقای 
حسینعلی الماسی زفره فرزند ولی اله ساکن نایین شهرک قائمیه بلوک اصناف 
یاس 7 طبقه سوم واحد 11، خوانده: آقای رضا صداقت فرزند صادق به نشانی 
مجهول المکان، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر مطالبه 

وجه سفته شماره 033502 سری ت مورخ 1395/06/15 به مبلغ 250/000/000 
ریال و هزینه دادرسی به دادگاه نائین تقدیم نموده که پس از واصل شدن به این 
دفتر و ثبت به کالسه فوق  و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 1395/08/18 ساعت 11 صبح با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی 
و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا نامبرده قبل از حلول وقت به دفتر شــعبه مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه 
دادگاه حضور یابند و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:190 

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نایین )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/459 شــماره درخواســت: 9510463727100011 شــماره پرونــده: 
9509983727100674 شماره بایگانی شــعبه: 950887 خواهان: محمد علی 
احمدی همابادی فرزند قدرت اله  ساکن نایین خیابان جانبازان کوچه شماره 11 
پالک 17، خوانده: آقای امیر علی حقیقی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان، 
خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بــر مطالبه وجه چک 
شــماره 425699 مورخ 1395/03/25 به مبلغ 1/090/000/000 ریال و هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل 
شدن به این دفتر و ثبت به کالســه فوق  و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت 
رسیدگی برای روز  شــنبه مورخ 1395/08/01 ســاعت 10 صبح با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه 
های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
آگهی می شــود تا نامبرده قبل از حلول وقت به دفتر شــعبه مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام و سپس در وقت رسیدگی 
 تعیین شــده در جلســه دادگاه حضور یابند و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:191 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نایین )179 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/462 در خصوص پرونده کالسه 1120/91 خواهان محسن کرمی دادخواستی 
مبنی بر تجدید نظر خواهی به طرفیت محسن مهدی زاده تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی ظرف ده روز پس از ابالغ الیحه دفاعیه خود را ارائه نمایید با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 26 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 18668 شــعبه 26 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

6  شــماره ابالغیــه: 9510100361705188 شــماره پرونــده:  /463
9409980361701055 شــماره بایگانی شــعبه: 941158 پیــرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای احمد اسحاقیان درچه که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 95000209 
مورخ 95/2/14 صادره از شــعبه 28 در پرونده شــماره 941158 محکوم به 
پرداخت مبلغ 140/800/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای 
داود بیاتی و نیم عشر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار این  آگهی مهلت 
 دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقــدام نمایید درغیر ایــن صورت دایره

 اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات بــا هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود. م الف: 18648 شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهان )112 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

6/464  نظر به اینکه در پرونده کالســه 950821 این شــعبه تبعه افغانی آقای 
حسین موسوی )حسینی( متهم است به مشــارکت در سرقت منزل  و از طرف 
این بازپرســی تحت تعقیب می باشــند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم 

نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ

 می گردد تا ظرف مدت یــک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی در شــعبه چهاردهم 
بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقــع در خیابان 
شــریعتی جنب بانک آینده جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 18637 شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100361705305 شــماره پرونــده:  /465
9509980361700509 شــماره بایگانی شــعبه: 950600  خواهان/ شــاکی 
محمدرضا نورالدین  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مجتبی اثنی عشری 
تک به خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خســارت دادرسی و 
مطالبه وجه چــک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 9509980361700509 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/28 و ســاعت 11/30 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:18654 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدید نظر خواهی

6/466 در خصوص پرونده کالســه 950014 شعبه 8 شــورای حل اختالف 
اصفهان تجدید نظر خــواه  کمال جهان مرد فرزند محمــود به طرفیت محمود 
اسدیان فرزند سیف ا... تجدیدنظر خواهی نموده اســت لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن محمود اسدیان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در 
جراید منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر  آگهی به این شعبه  واقع 
در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال 
خواهد شــد. م الف:18706 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

6/467 شــماره پرونده: 284/95 اخطار شــوند: خسرو اســماعیلی به نشانی 
 مجهول المکان ، محل حضور شــعبه 4 شــورای حل اختالف اصفهان واقع در 
خ ارباب ، وقت حضور: یک هفته پس از رویت ابالغ ساعت اداری، علت حضور: 
جهت رویت نظریه کارشناسی به شــعبه مراجعه تا چنان چه اعتراضی دارید 
کتبًا اعالم نمایید. م الف:18699 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )64 کلمه، 1 کادر(
ابالغیه

شــماره   9510100351207067 ابالغنامــه: شــماره   6 /468
پرونده:9409980351200865 شــماره بایگانی شعبه:940972 ابالغ شونده 
حقیقی: ولی اله نوری فرزند مرشد کدپستی 8153814851،  مدارک پیوست: در 
خصوص تجدید نظر خواهی خانم/ آقای حمید- حسن- مژگان- مینا- مهناز- 
شهرتین حر به طرفیت شما نســبت به دادنامه شماره 9509970351200822 
صادره از این شعبه، به پیوست نســخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر 
خواهی به شــما ابالغ می شود. مقتضی اســت حســب ماده 346 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید 
و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف:18695 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
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اخباريادداشت

ماه پیش در مزایده ای برای باندهــای مختلف  TDD-LTE)از 
جمله باندهای ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ مگاهرتز(، در ایران کنسرسیومی 
متشــکل از اپراتورهای اینترنتی برنده بانــد ۲۶۰۰ مگاهرتزی 
تشــکیل شــد. این کنسرســیوم برای ارائه با کیفیت خدمات 
TDD-LTE ســعی در مذاکره و انتخاب یک شــریک خارجی 
داشت که از این میان شرکت نوکیا برای این کار برگزیده شد و 
در حاشیه سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران به فنالند 

قراردادی در این زمینه با شرکت فنالندی نوکیا به امضا رسید. 
در مراســمی با حضــور وزیــران ارتباطــات ایــران و فنالند، 
مدیرعامــل نوکیــا و رییس هیئت مدیره شــرکت شــاتل )به 
 ،)TDD-LTE نمایندگی از کنسرســیوم دارندگان فرکانــس
تفاهم نامه همــکاری با شــرکت فنالندی نوکیا برای توســعه 
 فنــاوری TDD-LTE در کشــور بــه امضا رســید. بــه گفته 
محمد حســن شانه ســاز زاده، رییــس هیئت مدیره شــاتل، 
قرار اســت براســاس این تفاهم نامه از دانش فنی و راهکارهای 
نوکیا برای ارائه ســرویس TDD-LTE  در کشور استفاده شود. 
شرکت نوکیا با داشتن ۱۱۴ هزار نیروی انسانی و درآمد ساالنه 
۲۷ میلیارد یورو، یکی از مطرح ترین شــرکت های دارنده دانش 
فنی در زمینه شبکه های تلفن همراه است. حدود یک ماه پیش 
کنسرسیومی که عمده ســهام آن در اختیار شرکت های شاتل، 
های وب، پیشــگامان کویر یزد و آســیا تک بود، توانستند برنده 
مزایده دریافت فرکانس TDD-LTE از ســوی سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی شوند. 
فناوری TDD-LTE یکی از فناوری های استفاده شده در بستر 
نســل چهارم تلفن همراه یا همان 4g اســت که در بســتر این 
فناوری می توان با اســتفاده از مودم ها و موبایل های مخصوص 
با باند فرکانســی مشــخص، اتصال به اینترنت را با سرعت باال 
ارائه داد. این فناوری بیشــتر برای خدمات اینترنت ثابت به کار 
می رود و از آن در برقراری تماس اســتفاده نمی شــود. گفتنی 
اســت TDD-LTE ســیم کارت خاص خود را دارد. در مزایده 
اخیر رگوالتوری، به غیر از این کنسرسیوم، کنسرسیوم دیگری 
توانســت باند ۲۳۰۰ مگاهرتز را برای ارائــه خدمات از آن خود 
کند. ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی چهار باند 
۲۱۰۰، ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ مگاهرتــز را برای ارائه خدمات 
فناوری TDD-LTE در نظر گرفته است که باند ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ 
از طریق مزایده واگذار شــد و باند ۳۵۰۰ در اختیار ایرانســل و 
مبین نت قــرار گرفت. هم اکنون ایرانســل خدمــات اینترنت  
TDD-LTE را در بیش از ۲۵ شهر ارائه می دهد که آخرین شهر 
اضافه شده به این فناوری در ایرانسل شــهر کرج بود. براساس 
برنامه کنسرسیوم یاد شــده، خدمات بر بستر این شبکه جدید 
تا ۶ ماه آینده در شهرهای بزرگ کشــور و به صورت عمومی در 

اختیار کاربران نهایی قرار خواهد گرفت.

بوگاتی شــیرون، با قدرتی معادل ۱۴۷۹ اســب بخار، ترکیب 
پیچیــده  ای از قطعــات مکانیکی اســت کــه قادر اســت به 

سرعت های سرسام آوری برسد.
همانند ویرون، برای آزاد کردن همه پتانســیل های شیرون به 
فاکتورهای کلیدی، مقدار زیادی شــهامت و یــک جاده بلند و 
مستقیم نیاز اســت. به همین خاطر اســت که حداکثر سرعت 
ویرون و شیرون برای رعایت موارد ایمنی به صورت الکترونیکی 

محدود شده اند. 
محدودیت اعمال شــده روی ویــرون حداکثر ســرعت آن را 
در نســخه های SS، بــرای جلوگیــری از ترکیــدن تایرها، به 
۴۱۵ کیلومتر در ساعت محدود کرده اســت و شیرون با وجود 
محدودیت های اعمال شده قادر است تا به سرعت ۴۲۰ کیلومتر 
در ساعت دست یابد. بررســی اطالعات مالی مشتریان بوگاتی 
نشــان می دهد که این افراد به طور متوسط صاحب ۴۲ خودرو، 
۱/۷ هواپیمای شــخصی و ۱/۴ قایق تفریحی هســتند. در این  
صورت آیا این افــراد حاضرند تنها برای ۵ کیلومتر در ســاعت 
سرعت بیشتر، یک بوگاتی شــیرون بخرند؟ به نوشته زومیت، 
ویلی نتاسچیل )Willi Netuschil( رییس دپارتمان مهندسی 
بوگاتی در مصاحبــه اخیرش با وب ســایت Autoblog اظهار 
کرده است که در صورت درخواســت خریدار، حداکثر سرعت 

شیرون به ۴۵۸ کیلومتر در ساعت افزایش می یابد. 
باید به خاطر داشته باشــید که در چنین سرعت هایی مسافت 
ترمزگیری به چــه میزان افزایــش می یابد. برای رســیدن به 
ماکزیمم سرعت شــیرون، می توان از جاده  مستقیم مخصوصی 
که گروه فولکس  واگن در نزدیکی ولفسبورگ ساخته است و یا 
باند پرواز یک پایگاه نظامی در آلمان که اجازه  دسترسی به آن را 

داده استفاده کرد. 
با این وجود، ســوالی که ذهــن همگان را درگیــر می کند این 
است که، حداکثر ســرعت حقیقی شــیرون بدون اعمال هیچ 
محدودیتی چقدر است؟ مسلما سرعت ۴۵۸ کیلومتر در ساعت 
حداکثر ســرعت آن نخواهد بود چرا که این شرکت همواره یک 

حاشیه امنیت را برای بروز خطاهای احتمالی در نظر می گیرد.

هفته گذشــته ســونی در کنار اولین بلوری پلیر 4K HDR، از 
اولیــن پروژکتورش بــا همین مشــخصات نیــز پرده برداری 
 ،VPL-VW675ES 4  ســونی با نــامK HDR کرد. پروژکتور
دستگاهی گران قیمت اســت که مسلما برای اســتفاده عموم 
مردم نیســت. این پروژکتور ۱۵ هزار دالری را اما شــاید بتوان 
به روزترین دســتگاه در این شــاخه نامید که برای اولین بار از 
Hybrid Log-Gamma به عنوان اســتانداردی برای نمایش 

تصاویر اولترا اچ دی استفاده می کند.
در حال حاضــر، پروژکتور ســونی می تواند از ســرویس های 
مختلفی نظیر آمازون، نت فلیکس و دیگر ســرویس های مشابه 
اشــتراک گذاری ویدیو تصاویــر را نمایش دهد و بــا اتصال به 
پلیرهای بلوری نیز قادر اســت خروجی تصویرشــان را داشته 
 ۲/۲ HDCP همچنین از دو ورودی VPL-VW675ES .باشــد
نیز بهره مند است. قدرت نمایش آن ۱۸۰۰ لومن بوده و نسبت 

کنتراست آن ۳۵۰۰۰۰:۱ اعالم شده است.
این پروژکتور از پنل های SXRD سونی استفاده می کند که هر 
پیکسل را به طور جداگانه برای 4K حقیقی نمایش می دهد. در 
واقع، دیگر پروژکتورها تصویر را به صــورت مصنوعی در حالت 

4K نمایش می دهند.

کنسرسیومیبرایارتباطاتسريعتر؛

نوکیابهايرانمیآيد؟

بهمنظورجذبخريدار،محدوديتهاارتقامیيابند؛

شیرون،فقطبالکمدارد!

سونی،پروژکتورجديدخودرامعرفیکرد؛

4هزارتایواقعی

پیشنهادسردبیر:
شیرون،فقطبالکمدارد!

بعــد از اینکــه گزارش هــای مختلفــی از نســل جدید 
تبلت سامســونگ منتشــر شــد، این غول کره ای هفته 
گذشــته به صورت رســمی از تبلت جدید خــود به نام 
S Pen ۲۰۱۶ رونمایی کرد کــه از قلم A گلکســی تب 

پشتیبانی می کند.
این تبلت در حال حاضر فقط وارد بازار کره جنوبی شده و 

هنوز خبری درباره عرضه جهانی آن منتشر نشده است.
گلکســی تب A ۲۰۱۶ از قلم اس پن گلکســی نوت ۷ که 
تاکنون مشــکالت زیادی را گریبان گیر سامسونگ کرده، 

بهره می برد.
ایــن تبلت جدید سامســونگ بــه یک نمایشــگر۱۰/۱ 
اینچی با رزولوشــن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکســل، پردازنده 
هشت هسته ای اکســینوس ۷۸۷۰ با فرکانس کاری۱/۶ 
گیگاهرتز، ۳ گیگابایــت رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی 
با پشــتیبانی از کارت حافظــه خارجــی، دوربین اصلی 
۸ مگاپیکســل، دوربین جلــوی ۲ مگاپیکســل، اندروید 
 ۶ مارشــملو و یک باتری ۷۳۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز 
شده اســت که به گفته شــرکت ســازنده می تواند تا ۱۴ 

ساعت شارژدهی داشته باشد.
 شــکل ظاهــری این تبلــت با دیگــر تبلت های ســری

Galaxy A سامسونگ تفاوتی ندارد.
اما به لطف قلم اس پن، گلکســی تب A ۲۰۱۶ می تواند از 
تمامی ویژگی های نرم افزاری مشــابه تلفن همراه گلکسی 

نوت ۷ بهره ببرد.
بر اساس گزارش ها، نســخه آنالک شده این تبلت همراه با 
قلم اس پن در حال حاضر در بــازار کره جنوبی ۴۴۰ دالر 

قیمت دارد.
 ۲۰۱۶ A هنوز قیمــت و زمــان عرضه  گلکســی تــب 
 در بازارهــای دیگــر از ســوی شــرکت سامســونگ

اعالم نشده است.

سامسونگازسریخطرناکيادداشتهایهفتمخودالگوبرمیدارد؛

تبلتسریAبهقلمS-Penمجهزمیشود

توسطمحققانکشورصورتگرفت؛

دارویکنترلفشارخون،رونمايیشد

پزشکیاینترنت

معاون وزیــر ارتباطات گفت: در راســتای اجــرای اهداف 
اقتصاد مقاومتی، ســرعت دسترســی کاربران به اینترنت 
پرســرعت تا پایان ســال به ۴ مگابیت بر ثانیه می رســد. 
برات قنبری در گفت وگــو با مهر، برنامه های انجام شــده 
در جهت اجرای پروژه »افزایش ســطح دسترسی کاربران 
با ســرعت ۲۰ مگابیت برثانیه در شــبکه ملــی اطالعات و 
حمایت از توســعه مراکز داده )دیتاســنتر( به شبکه توزیع 
محتوا« که در راســتای اقتصــاد مقاومتی تعریف شــده، 
اظهار داشت: زیرساخت های شــبکه دسترسی به اینترنت 
 از جمله زیرساخت های فیبرنوری و شــبکه انتقال در حال 
آماده ســازی اســت. وی با بیــان اینکه تکمیــل امنیت 
زیرساخت های شــبکه ارتباطی در راســتای ارائه خدمات 
دولت الکترونیک نیــز در این جهت در حال انجام اســت، 

ادامه داد: در این راستا، تکمیل زیرســاخت های مربوط به 
شبکه دسترسی در حال انجام اســت. معاون وزیر ارتباطات 
با تاکید براینکــه برابر اهداف برنامه پنجم توســعه باید ۶۰ 
 درصد خانوارهای ایرانی دارای اینترنت پرســرعت شــوند،

 اضافه کــرد: مطابق با ایــن برنامه، تا پایان ســال باید این 
هدف محقق شــود و ما نیز از لحاظ اهــداف کمی به دنبال 
رسیدن به این رقم هســتیم. قنبری خاطرنشــان کرد: به 
موازات این پروژه، طرح افزایش دسترسی کاربران نهایی به 
 اینترنت پرســرعت را دنبال می کنیم به نحوی که مطابق با 
برنامه ریــزی به عمل آمده، تا پایان ســال جاری ســرعت 
اینترنت کاربــران خانگی بــه ۴ مگابیت بر ثانیــه افزایش 
خواهد یافت. وی اظهار داشــت: هم اکنون متوسط سرعت 

دسترسی کاربران به اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه است.

داروی »والزومیکس« برای کنترل فشــار خون که توسط 
یک شرکت داروســازی به تولید رســیده رونمایی شد. به 
گزارش خبرنگار مهر، متخصصان داخلی شرکت داروسازی 
دکترعبیدی، دارویی با نام تجــاری »والزومیکس« را برای 
کنترل فشــار خون تولید کردند. این دارو از جمله داروهای 
قلبی و عروقی است که در دســته داروهای ضد فشار خون 
جــای دارد. والزومیکس از ترکیب دو داروی کنترل فشــار 
خون آملودیپین و والسارتان تولید شــده است. این داروی 
ترکیبی برای بیمارانی تجویز می شود که با مصرف یک دارو 
درمان نشده اند یا آن دســته از بیمارانی که به دلیل درجه 
بیماری به تشخیص پزشــک باید از همان ابتدا از دو یا چند 
دارو اســتفاد کنند. والزومیکس به شکل قرص روکش دار و 
در دو دوز ۵/۸۰ و۵/۱۶۰  میلی گرمی تولید می شــود. هر 

قرص این دارو شــامل ۵ میلی گرم آملودیپین و ۸۰ یا ۱۶۰ 
میلی گرم والسارتان اســت. مصرف داروی والزومیکس به 
دلیل کاهش هزینه های درمانی، ســهولت مصرف )ترکیب 
دو دارو با یکدیگــر و مصرف تنها یک قــرص( و همچنین 
عوارض جانبی کمتر نســبت به درمان هــای تک دارویی، 
باعث رضایت بیشتر بیمار و پذیرش راحت تر دارو می شود. 
اثربخشــی ترکیب آملودیپیــن و والســارتان در مطالعات 
متعددی به اثبات رسیده اســت. این دارو برای تمامی زنان 
و مردانی که همزمان مبتال به ســایر بیماری ها و مشکالت 
زمینه ای نظیر دیابــت یا چاقی هســتند و همچنین برای 
تمامی رده های ســنی، قابل تجویز است. این دارو، شامگاه 
چهارشنبه هفته گذشــته با حضور متخصصان قلب و عروق 

رونمایی شد.

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
اســتودیوی »تاد« را بیشــتر افراد با عنوان قدیمی فروت کرفت 
می شناسند. تاد حاال بازگشته تا دوباره موفقیت های خود را تکرار 
کند. این بار با عنوانی مواجه هســتید که روی دوران هخامنشیان 
تمرکز دارد. پرسیتی عنوانی مزرعه داری اســت. با بازی های این 
سبک که آشنایی دارید؛ بازیکن باید با کاشت محصوالت و برداشت 
آنها زمین خود را گسترش داده و پیشرفت کند. در این بازی پس از 
سال ها به سرزمین پدری بازگشته و می بینید تنها چیزی که باقی 
مانده، خرابه ها هستند. بنابراین باید دست به کار شده و با استفاده 
از توانایی های خود یا مشــاور، منطقه مــادری را دوباره آباد کنید. 
موسیقی و صداگذاری محیط، مناسب با فضا و سبک مزرعه داری 
است. ابتدا تنها دارای سه زمین کشاورزی و یک مرغداری هستید. 
با این وجود هر چه که پیشــروی کنید، ســاختمان ها هم افزایش 
یافته و مسئولیت بیشــتری را برعهده خواهید گرفت. »پرسیتی« 

را می توانیم اســتانداردترین عنــوان مزرعــه داری ایرانی بنامیم؛ 
چون از المان های این ســبک به درستی استفاده کرده است. یکی 
 از جذابیت های بازی هــای مدیریتی به اســتراتژی های موجود

 باز می گردد. بــه پخت نان فکــر کنید، چه مرحله هایــی را باید 
پشت سر بگذارید؟ همین چرخه ها هستند که سبب اعتیادآوری 
بازی های مزرعه داری شــده اند. دیالوگ ها با وجود اینکه بیشتر بر 
پایه ایران امروزی نوشته شده اند، گستردگی خوبی داشته و جذاب 
هستند. تعداد ساختمان های گوناگون و فعالیت های مختلف هم 
موجب شده اســت تا بازی جذابیت خود را حفظ نمــوده و به این 
زودی ها خســته کننده نشــود. با وجود تمام حرف هایی که زده 
شد، همچنان بهترین بخش ســاخته تاد را می توان در »چگونگی 
پیشرفت بازیکن« دانست. خوشبختانه پرسیتی با المان متفاوتی 
قابلیت پیشرفت بازیکن ها را فراهم کرده است. هر کاری که انجام 
می دهید به تجربه شما افزوده می شود. اگر هم نوار تجربه به اندازه 
کافی پر گردد، به اصطالح لول آپ خواهید شد. شما می توانید این 

بازی را از نشانی goo.gl/4guAQe دریافت کنید.

لطفــا بــه تصویــر زیــر دقــت کنیــد بــرای ما 
بگوییــد کــه در تصویــر چند مــداد مــی بینید؟ 
لطفــا جــواب خــود را بــه همــراه نــام و شــهر 
 محــل ســکونت خــود بــه ایمیــل زیــر صفحه 
 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com(
بفرستید تا نام شما در همین قسمت درج شود. ضمنا 

می توانید  شــما 
انتــقــــــادات، 
و  پیشنهــــادات 
نظرات خود را در 
رابطه بــا مطالب 
ایــن صفحــه به 
ایمیــل  همیــن 

ارسال کنید.

مزرعهداریبهسبکايرانی؛

آبادکنیدولولآپشويد!
چندمدادمیبینید؟

رونمايی

شــورولت از مــدل ۲۰۱۷ بولــت که یک خــودروی 
الکتریکی اســت، رونمایی کرد و تخمین زده می شــود 
در آزمایش های آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 
)EPA( بتواند به شــعاع حرکتی ۳۸۳ کیلومتر در هر بار 
شارژ دســت پیدا کند. با این حساب این شعاع حرکتی، 
۲۸ کیلومتر بیشــتر از شعاع حرکتی تســال مدل ۳ در 
هر بار شــارژ خواهد بود که این مســئله نیز برگ برنده 
دیگری برای شــورولت بولت به حســاب می آید؛ ضمن 
اینکه شورولت گفته این خودرو در ماه های آینده یعنی 
حدود یک ســال زودتر از تســال مدل ۳ به بازار خواهد 
آمد. برای تجسم میزان پیشرفت های حرکتی خودروی 
الکتریکی شورولت بولت کافی اســت بدانید که آخرین 
خودروی الکتریکی جنرال موتورز شورولت اسپارک نام 
داشت که شــعاع حرکتی آن تنها معادل ۱۳۱ کیلومتر 
بود. بخش فنی شورولت بولت از یک پیشرانه الکتریکی 
ظرفیت باال تشکیل شده اســت که توانایی تولید ۲۰۰ 
اسب بخار قدرت و ۳۶۰ نیوتون متر گشتاور را دارد. این 
الکتروموتور نیروی مورد نیاز خــود را از یک باتری ۶۰ 
کیلووات ساعتی دریافت می کند که ساخت LG بوده و 
در کف این خودرو جای گرفته اســت. با این مشخصات 
شــورولت بولت می تواند در کمتر از ۷ ثانیه به ســرعت 
۹۶ کیلومتر بر ســاعت دســت پیدا کند. بجز این شعاع 
حرکتی باال، نکته کلیدی دیگری که به فروش شورولت 
بولت کمک خواهد کرد، قیمت پایه این خودرو اســت 
که زومیت به نقل از Carscoops نوشــت؛ قیمت این 
خودروی الکتریکی از ۳۷ هــزار و ۵۰۰ دالر آغاز خواهد 
شد و با احتساب تخفیف های مالیاتی، این رقم به حدود 
۳۰ هزار دالر کاهــش می یابد. با این قیمت شــورولت 

بولت ارزان تر از تسال مدل ۳ و نیز بی ام و i3 است.

شورولتبرایرقابتآمادهمیشود؛

قیمتومسافت
برگبرندهبولت

رقابــت در بــازار تلفن های هوشــمند ایــن روزها برای 
شرکت های ســازنده این دســتگاه ها به قدری پیچیده و 
مشکل شــده که گاهی برای کسب ســهم بزرگی از بازار 
عجله می کنند و گاهی اوقات هم به دلیل همین اقدامات 
زود و نسنجیده، دچار مشکالت فراوانی می شوند. مشابه 
اتفاقاتی که اخیرا برای سامســونگ و گوشی های سری ۷ 
گلکســی در باتری رخ داده وکاربران را دچار آسیب کرده 

و نیز ضررهای زیادی را برای سامسونگ رقم زده است.
در بازار تلفن های همــراه مانند هر بازاری باید ســریع و 
حســاب شــده عمل کرد تا بتوان گوی رقابت را از دست 
دیگران ربود اما ســریع عمل کردن و حســاب شده گام 
برداشــتن دو موضوع متقابل و متضاد است. اگر بخواهیم 
ســریع عمل کنیم باید برخی از پارامترهــای کیفیت و 
اطمینان را فرامــوش کنیم و در مقابل اگر قصد داشــته 
باشــیم در ارتباط با تمام موارد محصول خود، سنجیده 

و حســاب شــده گام برداریــم، 
چاره ای جز فدا کردن زمان باقی 
نمی ماند. شــرکت های مختلف 
راهکارهای متفاوتــی را در ارائه 
محصول اتخاذ می کنند. برخی 
ســرعت را فدای دقت در عمل 
کــرده و برخی هیــچ چیز را 
نمی فروشــند.  ســرعت  به 
اچ تی سی  تایوانی  شــرکت 
از آن دست از شرکت هایی 
اســت که ظاهرا سنجیده 
عمل کردن را می پسندد.
HTC 10  در حال حاضر 
به ادعای برخی از منابع 
خبری، یکی از بهترین 
گوشــی های هوشمند 
بازار  به  عرضه شــده 
می شود.  محســوب 
این محصول کیفیت 
دارد  باالیی  ساخت 
و مشــخصات فنی 
آن نیز بسیار خوب 
است. عالوه بر این 
دستگاه یاد شده 
از دوربین بسیار 

خوبی بهره می برد. اگر اچ تی ســی بخواهد مجددا در بازار 
گوشی های هوشمند به رقابت جدی با بزرگان این حوزه 
بپردازد عالوه بر ا چ تی سی ۱۰ باید چند گوشی هوشمند 
دیگر را نیز معرفــی کند، چرا که فروش این شــرکت در 
چند سال اخیر چندان چشمگیر نبوده است. این شرکت 
به دنبال روش هایی اســت تا بتواند از طریق آن شــرایط 
کنونی خود را تغییر دهد. گفته می شــود مدتی اســت، 
اچ تی ســی خود را برای رویداد ۲۰ سپتامبر یعنی سه روز 
دیگر آماده می کند و بســیاری بر این باورند که گوشــی 
هوشــمند دیزایر ۱۰ پــرو در رویداد یاد شــده، معرفی 

خواهد شد. 
اما بر اساس گزارشــی جدید احتمال دارد در این رویداد 
شاهد معرفی دو گوشی هوشــمند از شرکت مورد بحث 
باشیم. زومیت نوشته اســت بنا به اعالم اکونامیک دیلی 
نیوز )EDN(، شرکت اچ تی سی در روز ۳۰ شهریور از دو 

گوشی هوشــمند جدید خود رونمایی می کند که این دو 
دستگاه دیزایر ۱۰ پرو و دیزایر ۱۰ الیف استایل نام دارند. 
یکی از این دو محصول که پیش از این نیز آنها را  در همین 
قســمت معرفی کرده بودیم، یک گوشــی رده باال بوده و 
مدل دیگر نیز یک دستگاه میان رده است. بر اساس آنچه 
تا کنون اعالم شــده گوشی هوشــمند اچ تی سی دیزایر 
۱۰ پرو از نمایشــگری۵/۱ اینچی با کیفیت QHD بهره 
خواهد برد و حافظه رم آن نیز ۴ گیگابایت در نظر گرفته 

شده است. 
حافظــه داخلی ذخیره ســازی ایــن محصــول نیز ۳۲ 
گیگابایت خواهد بود. پردازنده این دستگاه اسنپدراگون 
۸۲۰ بوده که شامل ۴ هســته پردازشی است. همان طور 
که احتماال می دانید این پردازنده از نوع ۶۴ بیتی اســت. 
عالوه بر آنچه که اشاره شــد، این محصول مجهز به یک 
دوربین ۱۲ مگاپیکســلی در بخش پشتی اســت. اما از 
 Lifestyle ۱۰ HTC Desire ســوی دیگر گوشــی
نمایشــگری ۵ اینچی با کیفیت ۷۲۰p  خواهد داشت و 
حافظه رم ایــن محصول نیز دو گیگابایت اســت. حافظه 
داخلی در نظر گرفته شده برای گوشی یاد شده هم همان 

۳۲ گیگابایت اعالم شده است. 
پردازنده این محصول اســنپدراگون ۴۰۰ بوده که شامل 
 چهار هســته پردازشــی اســت. بد نیست اشــاره کنیم 
بر خالف مدل پرو، تراشه یاد شده Lifestyle از نوع ۳۲ 

بیتی است. 
نکته دیگــری که ذکــر آن ضروری 
بــه نظر می رســد این اســت که دو 
گوشی هوشــمند مذکور از سنسور 
اثر انگشــت نیز بهــره خواهند برد 
و در این شــرایط این دو دســتگاه 
اولیــن گوشــی های ســری دیزایر 
تلقی می شــوند که از چنین ویژگی 
امنیتی برخوردارند. گوشی هوشمند 
دیزایر ۱۰ الیف استایل یک دستگاه 
اقتصــادی منطقی به نظر می رســد 
و پیش بینی می شــود که اچ تی سی 
قیمت مناســبی را برای آن تعیین 
کنــد. اما در حــال حاضر هیچ کس 
نمی تواند در مورد گوشی هوشمند 

دیزایر ۱۰ پرو اظهار نظر کند. 
اما با ایــن حال گفته می شــود که 
مشــخصات فنی ایــن محصول به 
 ۱۰ اچ تی ســی  گوشی هوشــمند 

شباهت دارد. 
تنها تفاوت این دو دســتگاه در این 
اســت کــه HTC ۱۰ در مدل ۶۴ 
گیگابایتی نیز به بازار عرضه شده و 
نمایشگر آن هم کمی بزرگ تر )۵/۲ 

اینچ( است.

تعادلمیانعملسنجیدهوسرعتدرعملکردضروریاست؛

یک باالرده و یک میان رده تا سه روز دیگر

معاونوزيرارتباطاتگفت:

سرعتاينترنت۲برابرمیشود
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پیشنهاد سردبیر: 
افتتاح ساختمان جدید حوزه علمیه خواهران

اخباریادداشت

 همزمان با دهه والیت ســه پروژه فرهنگی ورزشــی چهارشــنبه شب 
در شــهرضا به بهره برداری رســید. ســید ابوذر میرنیام مسئول کانون 
فرهنگی مسجدریحانه النبی شــهرضا گفت: این پروژه ها شامل زمین 
ورزشــی، کتابخانه وســالن مطالعه و مهــد قرآن مجموعــه فرهنگی 
مسجدریحانه النبی شهرضا است. وی افزود: این پروژه ها با هزینه ای بالغ 
بر یک میلیاردو چهارصد میلیون ریال از محل کمک خیران تامین شده 
است. وی تصریح کرد: کتابخانه این مجموعه فرهنگی با بیش از سه هزار 

جلد کتاب و سالن مطالعه با ظرفیت50 نفر دارد.
مسئول کانون فرهنگی مسجدریحانه النبی شهرضا گفت : میدان ورزشی 
 مجموعه در فضایی به مســاحت600 متر مربع به صورت روباز طراحی 
و اجرا شــده اســت. میرنیام تصریح کرد: مهد قرآن ایــن مرکز ظرفیت 
پذیرش150 نفر را دارد. همزمان با بهره بــرداری از این پروژه ها یادواره 
 شــهید مرادی برگزارشد. شهید ســتوان ســوم محمد مرادی درگروه

22 توپخانه ارتش شهرضا خدمت می کرد که در حلب سوریه به شهادت 
رسید. ازاین شهید بزرگوار دو فرزند به یادگار مانده است. 
شهرستان شهرضا 725 شهید تقدیم انقالب کرده است.

امام جمعه شهرســتان تیران و کــرون گفت: ســاختمان جدید حوزه 
علمیه خواهران شهرستان تیران و کرون هفته آینده با حضور مسئوالن 
استانی افتتاح می شود. حجت االســالم و المسلمین حسین رشیدیان 
 اظهارداشــت: ســاختمان جدید حــوزه علمیه خواهران شهرســتان 
 تیران و کرون در شهرک بهارستان تیران با مشارکت خیرین، معتمدین 
و مسئوالن شهرستان احداث شده است. وی افزود: حوزه علمیه خواهران 
در گذشته راه اندازی شده بود و فعالیت آن ها در اماکن استیجاری بود که 
با همراهی خیرین ساختمان این مرکز احداث و فعالیت های آن در مرکز 
جدید ادامه پیدا می کند. امام جمعه شهرستان تیران و کرون بیان کرد: 
ساختمان جدید حوزه علمیه خواهران شهرســتان تیران و کرون هفته 
آینده با حضور مسئوالن استانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه ســاختمان جدید حوزه علمیه برادران نیز در حال 
احداث است، افزود: برای تکمیل این پروژه نیاز به 5 میلیارد ریال اعتبار 

نقدی است تا اینکه عملیات احداث آن به پایان برسد.
حجت االسالم رشیدیان تاسیس حوزه های علمیه را در تربیت نیروهای 
 متخصص دینی مهم خوانــد و افزود: طالب و روحانیــون نقش موثری 

در تبلیغ آموزه های دینی در مناطق مختلف دارند.

جانشین سپاه صاحب الزمان ) عج ( استان اصفهان گفت: تعداد شهیدان 
شهرستان خمینی شهر برابر با شهدای پنج استان کشور است. 

سردار مجتبی فدا افزود: سال گذشــته اولین کنگره شهدای شهرستانی 
 در نجــف آباد برگزار شــد و امســال نیــز دومین کنگره شهرســتانی 
در خمینی شــهر برگزار می شــود. وی افزود: مجوز برگزاری» کنگره « 
شهدا تنها برای اســتان های دارای بیش از هزار شهید و شهرستان های 
 بیش از یک هزار شــهید صادر می شود. وی با اشــاره به برگزاری کنگره 
 23 هزار شهید اســتان در دهه70، ادامه داد: سال گذشته کنگره 2 هزار 
 و 500 شــهید نجف آباد برگزار شد و امســال نیز کنگره شهدای2 هزار 
و 300 شهید شهرستان خمینی شــهر برگزار می شود. وی با بیان اینکه 
در اســتان اصفهان شهرستان های باالی یک هزار شــهید بسیار است، 
 افزود: شهرســتان اصفهان با 12 هزار شــهید، کاشــان و آران و بیدگل 
با هزار و700 شهید، شهرضا و دهاقان دارای هزار و100 شهید هستند که 

کنگره های آنها در سال های آینده برگزار خواهد شد.

معاون فنی طرح سرشماری نفوس و مســکن چادگان گفت: برای طرح 
سرشماری در بخش مرکزی و چنارود این شهرســتان 25 نفر از طریق 

سامانه ثبت نام کرده اند.
 امیر ســلطانی ســامانی اظهار کــرد: بــرای اجرای طرح سرشــماری 
در شهرســتان چادگان 11 نفر نیاز اســت که تاکنون 25 نفر در سامانه 
ثبت نام کرده اند. وی افزود: این افــراد از این میان افراد توانمند، با تجربه، 
دارای مدرک باال و مهارت الزم انتخاب می شــوند و به مدت هشــت روز 
دوره آموزشی خواهند دید. معاون فنی طرح سرشماری نفوس و مسکن 
چادگان گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان با مراجعه 
 ماموران به درب منازل و بــا درج اطالعات توســط آمارگیران در تبلت 
به جای فرم انجام خواهد شــد. وی تصریح کرد: این سرشماری به عنوان 
پایه و اســاس همه برنامه ریزی ها برای اجرای بهتر کارها در شهرستان، 
بسیار حائز اهمیت است که باید تمام دســتگاه ها و نهادها همکاری الزم 
را با مرکز سرشماری شهرستان داشته باشند تا به صورت دقیق و صحیح 
انجام شــود. ســلطانی افزود: هر مامور هزار و200 خانوار را سرشماری 
می کند که با توجه به پراکندگی روســتاهای شهرستان چادگان، انتظار 
داریم ادارات همکاری هــای الزم را از نظر در اختیار گذاشــتن امکانات 

داشته باشند و از این طریق طرح سرشماری شهرستان را یاری کنند.
وی به عشــایر شهرستان اشــاره کرد و بیان داشت: عشــایر شهرستان 
چادگان در صورت حضور در منطقه سرشــماری خواهند شد و جزو آمار 
این شهرستان محســوب می شــوند و اگر در این زمان در منطقه حضور 

نداشتند، جزو آمار شهرستان چادگان به حساب نمی آیند.

 سه پروژه فرهنگی ورزشی 
در شهرضا به بهره برداری رسید

امام جمعه شهرستان تیران و کرون:

افتتاح ساختمان جدید 
حوزه علمیه خواهران 

 شمار شهیدان خمینی شهر 
با پنج استان کشور برابری می کند

معاون فنی طرح سرشماری چادگان خبر داد:

ثبت نام 25 نفر برای اجرای طرح 
سرشماری نفوس و مسکن

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

مدیر آموزش و پرورش اردســتان گفت: امسال چهار هزار و300 
دانش آموز در مدارس اردســتان ثبت نام کرده اند که نســبت به 
 مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته است. جالل الدین

ضیایی در جلســه شــورای آموزش و پروش با بیــان اینکه اول 
 مهر یک روز ملی اســت، اظهار کرد: بر اســاس دســتور العمل 
اداره کل آموزش و پرورش از ســال گذشــته بحث سازماندهی 
مدارس را در پیش داشــته ایم که با پیگیری های الزم و جلساتی 
که با شهرداری، پلیس راهور و شــرکت های خدماتی مسافربری 

داشته ایم، به نقاط مثبتی رسیده ایم.

وی در خصــوص تعییــن نــرخ شــهریه مــدارس افــزود: 
امســال بــا افزایــش 12 درصــدی شــهریه مدارس نســبت 
بــه ســال گذشــته روبــه رو بوده ایــم و در شــورای نظارت، 
هــزار  و200  میلیــون  یــک  دولتــی  دبســتان های  نــرخ 
 تومان و پیــش دبســتانی650 هــزار تومــان در نظــر گرفته 

شده است.
 مدیر آموزش و پرورش اردســتان گفت: امسال چهار هزار و300 
 دانش آمــوز در مدارس اردســتان ثبت نام کرده اند که نســبت 

به مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته است.

  ضیایــی با بیــان اینکه ســهم اردســتان از دانــش آموختگان 
دانشگاه فرهنگیان چهار نفر بوده اســت با پیگیری های به عمل 
آمده و در خواست مردمی این تعداد به 11 نفر رسانده که 9 نفر از 

آن ها زن هستند.
وی ادامه داد: همچنین امسال سه نیرو برای رشته ریاضی فیزیک 
و دو نیروی متخصص برای هنرســتان به کارگیری شده است و 
وضعیت ســازماندهی نیروی انســانی مناسب اســت و مشکلی 
نخواهیم داشــت. مدیر آموزش و پرورش اردستان افزود: اکثریت 
مدارس اردســتان تعمیر و تجهیز شده اند که بیشترین هزینه آن 

توسط خیرین تامین شده است.
همچنین، فرماندار اردستان در این جلســه با بیان اینکه فرآیند 
آموزشی در مدارس قابل قیاس با گذشــته نیست، اظهار کرد: از 

حیث منابع رشــد چندانی نداشــته ایم و باید تمام ظرفیت های 
شهرستان برای حمایت از آموزش و پرورش را به کمک بگیریم.

علیرضا غیور با بیان اینکه امیدواریــم اول مهر روز خاطر انگیزی 
باشد و امسال فضای آموزشی نســبت به سال های گذشته تغییر 
کند، افزود: گالیه جوانان شهرستان نبود تفریح الزم و برنامه های 
 سرگرم کننده است و باید زمینه ایجاد شــور و نشاط فراهم شود 
 و بحــث زندگی ســالم کــه موضوع مهمی اســت مــورد توجه 

قرار گیرد. 
وی با اشــاره به سرشماری نفوس و مســکن  که در مهرماه انجام 
می پذیرد، گفت: بــا توجه  به اهمیــت این موضــوع برای همه 
دســتگاه ها  و نهادها آموزش پرورش باید دانش آموزان را درباره 

لزوم  پاسخ گویی صحیح به آمارگیران توجیه کند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خبر داد؛

افزایش 12 درصدی شهریه مدارس اردستان

رییس پلیس آگاهي استان، از توقیف یک دســتگاه کامیون تریلر حامل 
23 تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و200 میلیون ریال در الیگودرز 

خبر داد.
ســرهنگ » عباس نظري « گفــت: با دریافــت خبري مبنــي بر عبور 
خودروهاي حامل بار قاچاق در محور » الیگــودرز - اصفهان « ، ماموران 

ایست بازرسي » خمه الیگودرز « یک دستگاه کامیون را توقیف کردند.
وي افزود: ماموران در بازرسي از بار خودرو 23 تن برنج هندي قاچاق که 
از اســتان هاي جنوبي به مقصد مرکز کشــور بارگیري شده بود را کشف 

کردند.
رییس پلیس آگاهي لرستان با اشاره به اینکه بنا به اظهارات کارشناسان  
 ارزش برنج هاي کشــف شــده یک میلیارد و200 میلیــون ریال اعالم 
شده است، تصریح کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانوني، تحویل مراجع قضایي شد.

 رییس اداره تامین اجتماعــی آران و بیدگل گفت: یک هــزار و 64 راننده 
آران و بیدگلــی در دو بخش رانندگان درون شــهری و برون شــهری زیر 

پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و از خدمات سازمان بهره مند هستند.
 ســعید رضا یاســمیان افزود: تعداد راننــدگان این شهرســتان در بخش 

درون شهری 815 تن و رانندگان برون شهری 249 تن است.
وی تصریح کرد: نرخ حق بیمه رانندگان 27 درصد است که 13/5درصد آن 
توسط بیمه شده و 13/5درصد مابقی ســهم دولت است که در قالب کمک 

دولت به بیمه تامین اجتماعی رانندگان صورت می گیرد.
یاسمیان میزان کمک دولت به بیمه تامین اجتماعی رانندگان در یک سال 

گذشته این شهرستان را حدود 13 میلیارد ریال برشمرد.
رییس اداره تامیــن اجتماعــی آران و بیدگل همچنین میــزان پرداختی 
تعهدهای کوتاه مدت در یک ســال گذشــته را حــدود 21 میلیارد ریال 
 برشــمرد و تصریح کرد: این تعهدها شامل غرامت دســتمزد ایام بیماری 

و بارداری، اروتز و پروتز و کمک هزینه کفن و دفن است.
وی همچنین جمع بیمه شــدگان اصلــی تامین اجتماعــی آران و بیدگل 
 را 23 هزار و 807 تن برشــمرد و بیــان کرد: کل جمعیت تحت پوشــش 

) اصلی و تبعی ( در شهرستان 74 هزار تن است.

مرمت حسینیه تاریخی سرای نو شهرستان نایین با مشارکت هیئت 
امنای این مکان تاریخی آغاز شد.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری  شهرستان 
 نایین گفت: با توجه به آغاز عملیات کف ســازی  و بهســازی محله 
 و معابر محله سرای نو، مرمت داخل حســینیه با توجه به فرسودگی 

و تخریب طبیعی ضروری به نظر می رسید.
محمود مدنیان افزود: این مرمت ها شامل استحکام بخشی بدنه های 
داخلی، اجرای نمای دور تا دور، آجر فرش غرفه های دور، تســطیح 

محوطه داخلی و آجر فرش کف است.
شهر نایین دارای هفت محله تاریخی و حسینیه است.

حســینیه تاریخی ســرای نو اثری تاریخی به جا مانده از  دوره قاجار 
 در خطه کویری ناییــــن است که در  سال 1381 به شماره 5885 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در سال زراعی امسال با وجود تدوام 
شرایط خشکسالی و سرمازدگی بهاره میزان تولید بادام حدود 54 تن برآورد 
می شــود. عبدالرضا تاکی اظهار داشت: سطح زیر کشــت بادام در شهرستان 
شهرضا60 هکتار است که متوســط  عملکرد این محصول 1/5 تن در هکتار 
 اســت. وی افزود: در ســال زراعی جاری با وجود تدوام شــرایط خشکسالی 
 و ســرمازدگی بهاره با افت تولید محصول در این شهرســتان روبه رو بودیم 
و  میزان تولید بادام حدود 54 تن برآورد می شود. مدیر اداره جهاد کشاورزی 
شهرضا گفت: بادام جزو درختانی است که به شرایط خشکسالی مقاوم است، 
بنابراین کشــت آن بایســتی مورد توجه قرار گیرد و به منظور توسعه باغات 
بادام و مقابله با سرمای بهاره استفاده از ارقام دیر گل مانند شاهرود 12 توصیه 
می شود. وی تصریح کرد: در این راستا واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرضا 
آماده ارایه مشاوره به کشاورزانی که قصد احداث و احیا باغ بادام را دارند، است.

تاکی افزود: به دنبال توزیع کارت های تریکو گراما به منظور مبارزه بیولوژیک 
با کرم گلوگاه انار در شهرضا به عنوان مهم ترین آفت تهدید کننده انار شهرضا 
و کنترل و بررسی مداوم عملکرد آن توســط کارشناسان استان و شهرستان، 
 سطوحی از باغات انار این شهرســتان مورد بازدید مدیر حفظ نباتات استان 

و کارشناس معین و کارشناسان حفظ نباتات شهرستان قرار گرفت.

 23 تن برنج قاچاق 
در الیگودرز به مقصد نرسید

1064راننده آران و بیدگلی 
 زیر پوشش بیمه 

تامین اجتماعی هستند

مرمت حسینیه تاریخی 
سرای نو در نایین آغاز شد

کاهش 50 درصدی 
 برداشت بادام 

از سطح باغ های شهرضا

محســن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به سالگرد فاجعه منا اظهار کرد: آنچه مسلم 
اســت موضع ما در قبال عربســتان حاصل جمع سخنرانی 
امام خمینی ) ره ( در ســال 66 و دیگری هم فرمایشــات 
 رهبر معظم انقــالب در دیدارهای مختلــف در این زمینه 

است.
وی افزود: از برآیند مجموعه این سخنرانی ها مشخص است 
که بحث ما با عربســتان با گپ دوســتانه و مفاهمه تامین 
نخواهد شد چراکه این خاندان که اصلیت صهیونیستی دارد 
و بر اســاس یک مبنای اعتقادی پای ضربه به اصل اســالم 
ایستاده است، عمده دلیل آن هم پرورش تکفیری ها، القاعده 

و سایر گروه های تروریستی است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
به هر جهت ما اگــر نخواهیم هزینه های ســنگین بدهیم 
با لبخند و گفت وگو نمی شود مســئله را حل کرد و تجربه 
 تاریخ نشــان داده هر وقت ایســتادگی کرده ایم دشمنان 
به  شدت عقب نشینی کردند؛ در خصوص آل سعود نیز نمونه 
 آن صحبت های مقام معظم رهبری بود که ســال گذشــته 
 در خصــوص تحویــل ابــدان مطهــر فاجعه منــا بیان 

فرمودند.
کوهکن اظهار کرد: همان طور کــه رییس دفتر مقام معظم 
رهبری فرمودند بین ما و عربستان دریای خون است و باید 

در بین کشورهای جهان اسالم ایســتادگی کرده و از تمام 
سازوکارها تکلیف عربستان را روشن کنیم.

 وی در خصــوص نــوع عملکــرد دولــت اظهــار کــرد: 
بخشــی از فعالیت های دولت می تواند اقامه دعوا در مجامع 
بین المللی برای ایــن موضوع و البته تاثیرگــذاری در بین 
کشورهای اسالمی باشد که عربستان لیاقت خادم الحرمینی 

را ندارد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: کعبه فقط 
 متعلق به عربســتان نیســت و در این زمینه باید فعال شد، 
البته در جاهایــی هم که آن هــا از منافقیــن و گروه های 
تروریســتی دفاع می کنند طبیعی اســت کــه باید مقابله  
 به  مثــل کنیــم البته تابــه  حال مــا شــروع کننده نبوده 

و نیستیم.
وی بیــان کرد: مردم توجــه دارند که تا به  حــال جان یک 
عرب عربســتانی توســط ایرانی ها به خطر نیفتــاده ولی 
 جان ایرانی ها چندین بار توســط این رژیم سفاک به خطر 

افتاده است.
کوهکن ادامه داد: باید مواضع محکم در مقابل عربســتان 
اتخاذ کرد؛ همان گونــه که رهبر معظم انقــالب فرمودند، 
باید در جهان اســالم و سیاســت های منطقه ای و مراودات 
با عربســتان به سمت وســویی حرکت کنیم که این دولت 

جفاکار صهیونیستی وهابی را به سمت انزوا ببریم.

 رییس اداره پســت شــهرضا از فعالیت 16 دفتر پستی در شهرضا 
خبر داد. حجت ا... قربانی، اداره پست را یک اداره خدماتی دانست 
 و اظهار کــرد: از دیرباز تاکنون پســت در جوامــع مختلف وجود 
داشته است و بر آن ها تاثیر گذاشته است. وی ادامه داد: اداره پست 
در ایران از زمان صدارت امیرکبیر شروع به فعالیت کرده و فعالیت 

آن تا امروز ادامه داشته است.
 رییس اداره پســت شــهرضا تغییر و تحوالت اداره پســت را پس 
از انقالب بســیار زیاد دانســت و تصریح کرد: این اداره یک سری 
 خدمات را از گذشــته تاکنون انجام می دهد که از جمله می توان 
به ارســال مرســوالت و نامه های پستی اشــاره کرد و یک سری 
خدمات را نیز در ســال های اخیر به مجمــوع خدمات خود اضافه 
 کرده اســت که از جمله آن ها نیز می توان به خدمــات اینترنتی، 
پســت یار و خدمات کنکوری اشــاره کرد. وی خاطرنشــان کرد: 
این اداره یک ســری خدمات را نیز به نیابت برخــی ادارات انجام 
می دهد که از جمله اقدامات نیابتی شــرکت پست، صدور کارت 
 ملی هوشــمند به نیابت از اداره ثبت احوال و انجــام امور مالیاتی 
به نیابت از اداره دارایی است. قربانی افزود: هدف اصلی ما در انجام 
این اقدامات نیابتی جلوگیری از تردد بی مورد همشهریان در سطح 

شهر و جلوگیری افزایش آلودگی ها است.
وی با بیان این که بســیاری از خدمات اداره پست در دفاتر پستی 
سطح شهر نیز ارایه می شود، عنوان کرد: برخی از خدمات پستی از 
سال 86 طی بخشنامه ای به بخش خصوصی واگذار شد تا خدمات 

 پستی بیشتر در دسترس مردم باشــد. رییس اداره پست شهرضا 
با بیان این که پست در دورترین نقاط کشور نیز شعبه دارد، تشریح 
کرد: در شهرستان شهرضا نیز این مراکز همزمان در سراسر کشور 

فعال شده اند و مردم می توانند از خدمات آن ها استفاده کنند.
وی افزود: یکی از اقدامات ما ثبت نام، پیــش نوبت گیری و صدور 
کارت ملی هوشــمند اســت که کلیــه مراحل آن را در شــرکت 
پســت ارایه می دهیم. قربانی بیان کرد: مردم می توانند برای ارایه 
اظهارنامه مالیاتــی خودرو، تهیــه تمبرهای پســتی، تمبرهای 
یادگاری و تمبرهای شخصی به ما مراجعه کنند. وی با بیان اینکه 
خدمات پســتی از قدیم مانند ســرویس امانات، ارسال نامه های 
پستی، بیمه های پستی در شهرستان انجام می شود، تصریح کرد: 
می توانیم کلیه خدمات هر ســازمانی را که با ما قــرارداد ببندد به 
 صورتی نیابتــی انجام دهیم. رییس اداره پســت شــهرضا افزود: 
با قراردادی کــه ما با همکاری شــهرداری با پیمانکار بســته ایم، 
پیمانکار موظف شده است که تا 15 مهرماه در کلیه اماکن شهری، 
پالک کدپستی نصب کند. وی شمار دفاتر پستی شهرضا را درحال 
حاضر، 16 دفتر عنوان کرد و تصریح کرد: در شهر منظریه نیز یک 
دفتر پستی داشته و در 12 روستای شهرستان، گروه 22 توپخانه 
ارتش و دانشگاه آزاد اسالمی نمایندگی دفتر خدمات پستی ایجاد 
کرده ایم. قربانی با اشــاره به 17 مهرماه، روز جهانی پست، گفت: 
این روز به مناسبت گردهمایی کشــورهای جهان در سال 1987 

و ایجاد اتحادیه جهانی پست، به این عنوان نامگذاری شده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس:

 مشکالت ایران و سعودی با لبخند 
و گپ دوستانه حل شدنی نیست

رییس اداره پست خبر داد؛ 

فعـالیت 16 دفتـر پستـی 
در شهرضا

مردم توجه دارند که 
 تا به  حال 
 جان یک 
عرب عربستانی 
 توسط ایرانی ها 
 به خطر نیفتاده 
 ولی جان ایرانی ها 
 چندین بار توسط 
 این رژیم سفاک 
 به خطر 
افتاده است

 اداره یک سری 
 خدمات را نیز 
به نیابت برخی ادارات 
انجام می دهد که از 
جمله اقدامات نیابتی 
شرکت پست، صدور 
کارت ملی هوشمند 
به نیابت از اداره ثبت 
 احوال و انجام 
امور مالیاتی به نیابت 
از اداره دارایی است
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

درمان سرطان ريه با فلفل و زنجبیل!

دبیر علمی هجدهمین کنگره بین المللی سازه های قلب و عروق، با اشاره به 
اینکه طبق آخرین آمار ۲۶درصد مردان ایرانی سیگار می کشند، گفت: فشار 
خون باال، دیابت، چاقی و استعمال سیگار، از دالیل عمده بروز سکته قلبی 

در کشور به شمار می رود.
مسعود اسالمی اظهار داشت: برخالف اینکه آمار ســکته قلبی و مغزی در 
کشورهای اروپایی در حال کاهش بوده است، این آمار در کشور ما کم نشده؛ 

چرا که برنامه های پیشگیرانه به درستی مدنظر قرار نگرفته است.
 وی چاقی، دیابت، عدم تحرک و همچنین اســتعمال دخانیات را از دالیل 
اصلی بروز بیماری های قلبی و عروقی برشــمرد و عنوان کرد: با تشخیص 
به موقع، می توان از آمار مرگ و میر ناشــی از بیماری هــای قلبی و عروقی 
کاســت. دبیر علمی هجدهمین کنگره بین المللی سازه های قلب و عروق، 
با اشــاره به اینکه داروهای جدید، روش های غیرجراحی و برنامه های ملی 
پیشگیری از اســتعمال دخانیات، از جمله محورهای بحث در این کنگره 
اســت، گفت: ۲۶درصد مردان ایرانی سیگار می کشــند و این مسئله، آمار 
ابتال به بیماری های قلبــی و عروقی را در آنها افزایش می دهد. اســالمی با 
بیان اینکه 15درصد افراد از فشــار خون باالی خود اطالع داشــته و حدود 
85درصد از این مســئله بی اطالع هســتند، گفت: این موضوع در افزایش 
ریســک ابتال به بیماری های قلبی نیز بســیار تاثیرگذار است. به گفته این 
فوق تخصص قلب و عروق، 1۲/5درصد افراد بالغ در کشور، مبتال به دیابت 
هســتند؛ در حالی که با رژیم غذایی، می توان تا حدود زیادی جلوی چاقی 
و دیابت را گرفــت.  همچنین طبق آخرین آمارهای ارائه شــده، 50 درصد 
جامعه شــهری ایران افزایش وزن دارند که این موضــوع، خطرناک بوده و 
خطر مرگ و میر را زیاد می کند. وی، با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه های 
پیشــگیری از بیماری های قلبی عروقی، گفت: مســئولین بــا همکاری 
انجمن های پزشکی، می توانند برنامه های صحیحی را در این زمینه تدوین 
کنند. دبیر علمی هجدهمیــن کنگره بین المللی ســازه های قلب و عروق 
ادامه داد: پزشــکان متخصص قلب و عروق ایران در سطح پزشکان اروپایی 
و آمریکایی بوده و تنها ضعف کشــور ما، در حوزه پیشگیری است. اسالمی 
در ارتباط با بیماری های مادرزادی قلبی گفت: سوراخ بین دو دهلیز یا بین 
دو بطن، از شایع ترین بیماری های قلبی مادرزادی در کشور به شمار می رود 
و احتمال بروز آن در زایمان های طبیعی، یک درصد است که اغلب خفیف 
بوده و با تشخیص به موقع درمان می شوند. به گزارش انجمن آترواسکلروز 
ایران، وی شایع ترین علت مرگ  و میر در کشــور را سکته قلبی برشمرد و 

گفت: ۲0تا30درصد مرگ و میر کشور، ناشی از این مسئله است. 
 دبیر علمی هجدهمین کنگره بین المللی سازه های قلب و عروق، در پایان، 
علت اصلی سکته قلبی در جوانان را استعمال سیگار، قلیان و استرس های 
روحی برشمرد و خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه های پیشگیرانه، به میزان 

قابل توجهی می توان بیماری های قلبی و عروقی را کاهش داد.

شايع ترين علت  مرگ ايرانی ها 
چیست؟

علیزاده، متخصص تغذیه، با بیان اینکه نوشیدن آب باعث 
سحرخیزی در افراد می شــود، گفت: نیمی از بدن ما از 
آب تشکیل شــده؛ به همین دلیل هنگام بیدار شدن در 
ساعت 7 صبح، نوشیدن مقداری آب باعث سرحالی، رفع 

خواب آلودگی و خستگی در بعد از ظهر می شود.
ایــن متخصــص تغذیــه در ادامــه افــزود: مصــرف 
تخم شــربتی، تخم مرغ و لبنیــات، به دلیــل تاثیر آنها 
بر تحریک و کشــش عضالت، استحکام اســتخوان ها و 
 جلوگیری از بروز پوســیدگی دندان هــا، در هنگام صبح 

توصیه می شود. 
علیزاده با بیان اینکه مصرف گیاه نعناع در ساعت 15 مانع 
خواب آلودگی افراد می شــود، اظهار داشــت: در هنگام 
فعالیت، با مصرف گیاه نعناع به صورت چای یا آدامس، از 

ایجاد خستگی و کسلی جلوگیری کنید.

بررسی های جدید محققان نشــان می دهد که خوردن یک 
وعده غذایی در روز شامل فلفل و زنجبیل، به درمان سرطان 
ریه کمک می کند. »کپسایسین« )Capsaicin( نوعی ماده 
شیمیایی از گروه کپسیکوم است که در فلفل های تند )سبز 
و قرمز( یافت می شود و دارای ویژگی مقابله با سرطان است؛ 
این در حالی اســت که در مصرف فلفل نیز نباید زیاده روی 

کرد.
بررســی های جدید، بر خاصیت ضد ســرطانی کپسایسین 
تاکید ویژه دارد و نشــان می دهد ترکیب زنجبیل و فلفل در 

غذاها، در پیشگیری از سرطان تاثیر بیشتری دارد.
 همچنیــن تحقیقــات قلبــی نشــان داده انــد کــه ماده 
capsaicin موجــود در فلفــل و gingerol-۶ که باعث 
تندی مزه زنجبیل می شــود، تاثیر مشــابهی بــر نابودی 

سلول های سرطانی دارد.

روغن نارگیل به واســطه توانایی خود در تقویت آبرسانی 
و تزریق آنتی اکســیدان های مغذی به پوســت، از مواد 
پرمصــرف در صنعــت زیبایی محســوب می شــود. اما 
توانایی ها و ویژگی های این ماده مفید در زمینه زیبایی و 
سالمت، تنها به مرطوب کردن پوست محدود نمی شود. 
در ادامه قصد داریم شما را هر چه بیشتر با فواید درمانی 

شگفت انگیز روغن نارگیل آشنا سازیم.
کاهش خطر ابتال به ديابت

روغن نارگیل خطــر ابتال به بیماری دیابــت را با کاهش 
هوس خوردن مواد غذایی و طوالنی تر ساختن مدت زمان 
احساس سیری کاهش می دهد. اسیدهای چرب زنجیره 
متوســط موجود در روغن نارگیل، نرخ سوخت و ساز را 
در بدن تسریع می کنند؛ در شرایطی که احساس سیری 
را نیز بهبود می بخشند. با کســب رضایت کامل از وعده 
غذایی مصرف شده، احتمال کمتری دارد که در طول روز 

برای خوردن مواد غذایی سرشار از کالری وسوسه شوید.
 افزون بر این، روغن نارگیل ســطح انسولین را در جریان 
خون افزایش نمی دهد. با تنظیم ســطح انسولین خون، 
شما هوس و میل شــدید برای خوردن را که می تواند به 
پرخوری منجر شــود، تجربه نخواهید کرد. روغن نارگیل 
با بهبود ترشح انسولین، ســطح گلوکز خون را نیز کنترل 

می کند.

کاهش خطر بیماری قلبی
آیا می دانستید روغن نارگیل، در تقویت قلب و محافظت 
از بیماری هــای قلبی و عروقی موثر اســت؟ هرچند این 
روغن، حاوی چربی های اشــباع شــده اســت، اما این 
چربی ها اثر منفــی بر قلب ندارند. روغــن نارگیل حاوی 
لوریک اسید است که سطح کلســترول خوب را در خون 
افزایش می دهد. این شرایط زمینه ساز تبدیل پرگننولون 
)Pregnenolone( می شود که یک ماده شیمیایی مهم 
و پشتیبان تولید هورمون اســت. مطالعات نشان داده اند 
افرادی که به طور منظــم روغن نارگیل مصرف می کنند، 

احتمال کمتری دارد که از بیماری قلبی رنج ببرند.

به دلیل وجود »فالوونوئیدها« به ویژه »ســولفورافن«، بروکلی 
را به عنوان سبزی ضدسرطان می شناسند. مصرف کلم بروکلی 
مانع از گسترش ســلول های ســرطانی به ویژه در قفسه سینه 
می شود؛ همچنین حاوی ترکیباتی اســت که اعصاب را تقویت 
می کند، دید چشم را بهبود بخشیده و پوست را زیبا می کند . پس 

بروکلی را بیشتر بشناسید و آن را به رژیم غذایی تان راه دهید.
بعضی ها معتقدند بروکلی شبیه یک دسته گل سبز رنگ است. 
این سبزی بومی کشور ایتالیاست و مصرف آن از ۶ قرن پیش از 

میالد مسیح رایج بوده است.
مصرف کلم بروکلی به ویژه برای خانم های یائســه بسیار مفید 
اســت؛ چون عوارض یائســگی را کنترل می کند. کلم بروکلی 
سرشــار از کاروتن ، ویتامین هــای گروه B و C، فولیک اســید ، 
پتاسیم ،  اندکی ســدیم ، آهن ، کلســیم ، ســلنیوم )در ساقه(، 
فالوونوئیدها و سولفورافن است. نیازی به توضیح نیست که با این 
همه ترکیبات مفید، توصیه می شــود مصرف آن در سبد غذایی 

خانوار قرار گیرد.
کاهش کلسترول خون

 اگر بــه تازگی بعد از گرفتــن جواب آزمایش متوجه شــده اید 
که کلســترول خون تان باالســت، متخصصان به شما توصیه 
می کنند کلم بروکلی را به رژیم غذایی تــان راه دهید. این کلم 
در ترکیباتش مــوادی دارد که به پایین آمدن کلســترول خون 
کمک می کند. قضیه این اســت که فیبر موجود در سبزیجات 

با کلسترول خون ترکیب می شــود. این فرآیند سبب می شود 
کلسترول راحت تر دفع شــده و درنتیجه سطح کلسترول بدن 

پایین آید.
يک راه عالی برای سم زدايی

 اگر در فکــر از بین بردن ســموم و مواد زائد بدن تان هســتید، 
نیم نگاهی هــم به کلــم بروکلی داشــته باشــید. در این کلم 
پرخاصیــت، ترکیبات مفیــدی وجود دارد کــه پله پله مراحل 
سم زدایی بدن را انجام می دهد. در تحقیقی که نتایج آن در مجله 
آکادمی ملی علوم آمریکا به ثبت رسیده، چنین گفته شده که با 
مصرف بخش های جوان کلم بروکلی، از این خاصیت آن بیشتر 

بهره مند می شوید.

کلم بروکلی  روغن نارگیل)2(

درمان سرطان ريه با فلفل و 
زنجبیل!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

با دانستن 
اين نکات، به 
سرماخوردگی 
لبخند بزنید

یک متخصص تغذیه با اشــاره به راهکارهای جلوگیری از عفونت های 
ویروســی گفت: خوردن مــواد مغــذی در فصل پاییــز، باعث تقویت 
سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس ها شده و سرماخوردگی را از بدن 
دور می کند. زهرا اصغرپور گفت: در فصل پاییز، ســرماخوردگی یکی 
از شــایع ترین دالیل مراجعه به پزشک محسوب می شــود که به طور 
متوســط، بزرگســاالن  ۲  الی 3 بار و کودکان 8 الی 1۲ بار در سال این 
بیماری را تجربه می کنند. وی با بیان اینکــه مصرف ویتامین ها از بروز 
ســرماخوردگی در افراد جلوگیری می کند، اظهار داشت: مصرف مواد 

غذایی سرشار از ویتامین همچون حبوبات، غالت سبوس دار، میوه جات 
مانند پرتقال، لیمو، نارنگی، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سیب زمینی 
و سبزیجات تازه، باعث کاهش مدت ســرماخوردگی در افراد می شود 
و در صورت کمبــود آنها در بدن، خطر ابتال به عفونــت ها افزایش پیدا 
می کند. این متخصص تغذیه، با بیان اینکه مصرف سیر نیز باعث کاهش 
عفونت های سرماخوردگی در بیماران می شود، اضافه کرد: آهن موجود 
در سیر، سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و از ورود هرگونه عفونت به 
ریه جلوگیری می کند. اصغر پور به خوردن ماهی در فصل پاییز اشــاره 

کرد و افزود: امگا 3 یک اســید چرب ضروری است که بدن انسان برای 
ادامه زندگی به آن احتیــاج دارد؛ به همین دلیل با خوردن برخی غذاها 
همچون انواع ماهی، تخم کتان، تخمه کدو حلوایی و روغن شــاه دانه، 

بدن مواد امگا 3 را تامین می کند.
وی با بیان اینکه با مصرف دارو می توان ویروس ها را در بدن کاهش داد، 
تصریح کرد: داروهای بســیاری برای درمان سرماخوردگی تولید شده 
است؛ اما باید توجه داشت که درمان مشــخصی برای آن وجود ندارد و 

اغلب داروها جهت کاهش عالیم بیماری مصرف می شوند.

برای رفع کسلی، عصرها نعناع 
بخوريد

رییس ســازمان غذا و دارو گفت: صادرات ۲00 میلیون دالری داروی ایران 
بسیار کم است؛ البته ۲0 سال پیش این رقم فقط ۲ میلیون دالر بود.

دکتر رسول دیناروند، در دومین نمایشــگاه بین المللی ایران فارما، گفت: 
اولین کارخانه داروســازی ایران به شیوه امروزی، 80 ســال قدمت دارد. 
صنعت داروی ایران دارای ســابقه طوالنی اســت و ما تقریبا صاحب تمام 

خطوط دارویی در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه در کشور ۹0خط تولید دارو داریم، اظهار کرد: در عین حال 
1۶0 شرکت تولید دارو در کشور وجود دارد که به شیوه های مختلف، مانند 

تولید قراردادی، فعالیت می کنند.
به گفته رییس سازمان غذا و دارو، سال گذشته صنعت دارو ۹7/5درصد نیاز 
بازار داخلی را از نظر کمی تامین کرد و این سهم، از نظر ارزش 70 درصد بود. 

یک میلیارد دالر هم واردات دارو داشتیم.
بنابر اعالم روابط عمومی ســازمان غذا و دارو، دینارونــد با بیان اینکه جای 
نمایشگاه ویژه صنعت دارو در کشور در ســال های گذشته واقعا خالی بود، 
افزود: تعیین هدف تولید برای جایگزینــی واردات، در واقع کوچک کردن 
صنعت داروی کشور است. وی با اشاره به اینکه صنعت دارو باید از مرزهای 
کشــور فراتر برود، گفت: رقابت بین شــرکت های تولیدی در بازار داخلی 
روزبه روز در حال سخت تر شدن بوده و برخی شــرکت ها با استانداردهای 
بسیار باال در حال ورود به بازار ایران هســتند که این مسئله، رقابت را برای 

سایر شرکت ها دشوار خواهد کرد.

علی احمدی، فوق تخصــص جراحی پالســتیک و زیبایی، درباره 
دالیل افزایــش آمار جراحی پالســتیک اظهار داشــت: امروزه با 
توجه به تغییر و تحوالت و پیشرفت های علمی ایجادشده در دنیا، 
استقبال از جراحی های پالســتیک رو به افزایش است و خیلی از 
افراد ترجیح می دهند اگر نقصی در بدن یا نشــانی از پیری دارند، 

آن را اصالح کنند.
این فوق تخصص جراحی پالســتیک و زیبایی با اشاره به جراحی 
پالســتیک کوچک کردن معده برای کاهش اشتها اظهار کرد: این 
جراحی باید تابع دســتورالعمل های علمی باشــد و اشخاصی که 

دارای چاقی مفرط هستند، می توانند به این جراحی اقدام کنند.
احمدی افزود: اشخاصی که دارای BMI باالتر از 35 یا 40 همراه با 
عارضه باشــند، حتما باید این عمل را انجام دهند؛ زیرا بر اثر چاقی 
مفرط عواملی همچون فشار خون، مشکالت تنفسی، قلبی عروقی 

و غیره، سالمت آنان را در معرض خطر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیست، بیان کرد: 

البته در این گونه جراحی ها، درمان های خاصی نیز وجود دارد.
این فوق تخصص جراحی پالســتیک و زیبایی گفت: اکثر بیمارانی 
که دچار چاقی مفرط هســتند، بعــد از گذرانــدن مراحل زیادی 
از قبیل آزمودن انــواع رژیم ها، به این مرحله رســیده اند و توصیه 
داشــتن رژیم و ورزش برای الغر شــدن، به ندرت در این افراد به 
نتیجه دلخواه می رســد؛ در نتیجه به راه میانبر جراحی معده روی 

می آورند.
احمدی همچنین، فرهنگ سازی، اصالح ســبک زندگی، افزایش 
تحرک و کاهش مصرف فســت فود را برای جلوگیری از چاقی مهم 
دانســت و ادامه داد: اما در مواقعی که فردی بــه جراحی کوچک 
کردن معده روی مــی آورد، باید حتما مورد معاینه دقیق پزشــک 
قرار بگیرد و اگر جزو افرادی باشــد کــه BMI پائین تر از 35 دارد، 
نباید به این کار اقدام کند؛ چــرا که عوارض جبران ناپذیری خواهد 

داشت.
وی ضمن توصیه به افرادی که این عمل جراحی را انجام می دهند، 
خاطرنشــان کرد: این افراد باید تحت نظر پزشک خود، در خوردن 
مواد غذایی نکات الزم را رعایت کننــد؛ اما به دلیل اینکه معده آنها 
کوچک شــده، ناخودآگاه دیگر قادر نیســتند غذای بیشتری میل 

کنند و در نتیجه روز به روز الغر خواهند شد.

ريیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

صنعت دارو بايد
از مرزهای کشور فراتر برود

در گفت وگو با يک فوق تخصص جراحی پالستیک تشريح شد؛

شرايط کوچک کردن معده

2 درصد اندام ها کنترل کل بدن را به دســت 
دارند

مغز برای عملکرد درست بیش از 50 درصد گلوکز مورد نیاز 
خــود را از اندام ها دریافت می کند. گلوکز یا قند ســوختی 
است که انرژی مورد نیاز ســلول های بدن را تامین می کند. 
در مواقع فشار روانی، گاهی نیاز مغز به قند تا ۹0 درصد نیز 
افزایش می یابد. این فشــار روانی در بلندمدت بر وزن بدن 
تاثیر مستقیم دارد. مغز در هر شــرایطی خودخواهانه مواد 
مورد نیازش را تامین می کند. در واقــع جای هیچ تعجبی 

نیست؛ چرا که مغز، مرکز کنترل عملکردهای بدن است.
دکتر آخیم پترز، متخصص بیماری هــای داخلی و دیابت 
و پژوهشــگر مغز و اعصاب، در پروژه تحقیقی که از سال ها 
پیش دنبال می کند، کارکرد مغــز را مطالعه کرده و نظریه 
مغز خودخواه را ارائه داده اســت. هنگامی  کــه مغز دچار 
کمبود گلوکز می شــود، عالئم هشــدارانه می دهد که در 
پزشــکی به معنای کاهش اندوخته انرژی مغز اســت. این 
امر باعث می شــود تمام گلوکز موجود در بدن به سوی مغز 
هدایت شود. سیستم استرس از این عالئم هشدار استفاده 

می کند و آدرنالین در بدن ترشح می شود.
نشــانه های ترشــح آدرنالین در بدن، تپــش قلب، لرزش، 

تعریق، سردی دست و هیجان است. فرد احساس ناخوشی 
می کند. این عالئم به محض تعادل میزان انرژی در بدن رفع 
می شوند. در چنین وضعیتی از میزان استرس کاسته شده و 
هیجانات به حالت توازن برمی گردند و خشنودی، جایگزین 

فشار روانی می شود.
چگونه اســترس به گرســنگی دائمی تبديل 

می شود؟
هیجانــات منفی چون خشــم، تــرس و نگرانــی موجب 
فعال شــدن ســاز و کار اســترس در بدن و تحریک حس 
گرسنگی می شــود. هیجانات می خواهند این پیام را به ما 

برسانند: »مشکلی وجود دارد که باید رفع شود«.
ما هنگام بروز هیجانات منفی، نیاز به تغییر وضعیت داریم تا 
دوباره احساس بهتری داشته باشیم. برای مثال هنگامی که 
خشمگین هســتیم، میزان آدرنالین خون افزایش می یابد، 
قلب به تپش می افتد، عضالت منقبض شده و مشت ها گره 
می خورند. بدن آماده می شود تا با تمام نیرو خشم را بیرون 
بریزد. در این لحظه ما میلی به خوردن نداریم؛ زیرا بدن ما 

هم زمان میزان زیادی کورتیزول آزاد کرده است.
ترشــح هورمون کورتیــزول در واکنش بدن به اســترس 
افزایش می یابد تا سیستم عصبی را دوباره آرام کند. اکنون 

اگر ما نتوانیم خشــم خود را بیرون بریزیــم و این هیجان 
منفی ماه ها در بدن بماند یا عامل دیگری باعث بروز مجدد 
خشم شود، سیســتم اســترس بدن ما در حال آماده باش 
قرار می گیرد و ما به طور دائم احســاس انقباض، ناخوشی 
و فرسودگی می کنیم و برای تسکین خود، به خوردن روی 

می آوریم.
پیامدهای خطرناک رفع سريع اشتهای کاذب

به محض اینکه مغز گلوکز دریافت کند، تمام تالش خود را 
برای تنظیم انرژی بدن به خرج می دهد و سیستم عصبی به 
طور موقت به آرامش دست می یابد؛ اما این راه حل مطلوب 
نیســت. دکتر آخیم پترز می گوید: فرد با خوردن، بالفاصله 
احســاس بهتری کرده و آرام می شود؛ اما اشکال کار در این 
اســت که در عرض چند دقیقه میزان زیادی مواد قندی یا 
خوراکی پرنمک وارد بدن او می شــود؛ بــدون اینکه علت 
اصلی هیجانات تحریک شده اش از میان برود. بنابراین این 
خوردن باعث تسکین فوری فرد شــده و مشکل اصلی که 
باعث عذاب او شده، به طور موقت پنهان می شود. این التیام 
موقت، باعث عادت مــا به این روند می شــود. این واکنش 
برای مغز ما اینچنین تفسیر می شود: مشکالت حل نشدنی 
سیستم عصبی، ما را در حال آماده باش قرار می دهد و باعث 
آسیب های شدید روحی و در نتیجه کاهش اندوخته انرژی 
مغز می شود. این کاهش اندوخته انرژی باعث می شود مغز، 
گلوکز مورد نیاز خود را به طور مستقیم از طریق خوردن به 

دست آورد.
به عــالوه مغز در کنتــرل عملکردهای بــدن )به نحوی که 
اندام ها تنها گلوکز مورد نیــاز را در اختیار مغز قرار دهند(، 
توانایی خود را از دست می دهد و انرژی به طور مساوی بین 
اندام های دیگر نیز تقسیم می شود. این امر به این معناست 
که ما برای رضایت منــدی مغز، باید بیــش از حد نیازمان 
بخوریم که پیامد آن افزایش وزن اســت؛ در نتیجه افزایش 
میزان هیجان، اســترس و اشــتهای کاذب، در یک چرخه 

باطل قرار می گیرند.
چگونه اشتهای کاذب را مهار کنیم؟

به گزارش دویچه وله، دکتر آخیم پترز معتقد اســت برای 
درهم شکستن این چرخه، تنها یک راه وجود دارد: باتوجه 
به اینکه توازن میزان انرژی و هیجانات به هم وابســته اند، 
پیروی از یــک روش زندگی مبتنی بر تعادل احساســات، 
اولین گام تعیین کننده برای ایجاد تــوازن اندوخته انرژی 

مغز است. 
برای کاهش وزن نیازی نیســت رفتار غذایی خود را تحت 
کنترل قرار دهیم؛ بلکه باید احساســات خود را مهار کنیم. 
این اقدام به ظاهر ســاده، برای بســیاری از افراد، چالشی 
بزرگ اســت. برای مدیریت مطلوب احساسات، مهم ترین 

کار این است که بتوانیم آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم.

اشتهای کاذب، دالیل و راهکارهای مهار آن

فرد با خوردن بالفاصله 
احساس بهتری کرده 

و آرام می شود؛ اما 
اشکال کار در اين 

است که در عرض چند 
دقیقه میزان زيادی 

مواد قندی يا خوراکی  
پرنمک وارد بدن او 

می شود؛ بدون اينکه 
علت اصلی هیجانات 

تحريک شده اش از 
میان برود

وقتی بدن، به سبب بروز هیجان های عاطفِی منفی همانند خشــم و اندوه، در معرض استرس قرار می گیرد، 
مغز هورمون های مختلفی ترشح می کند که حاصل آن اشتهای کاذب است. در چنین شرايطی افراد با اينکه 
احســاس ســیری دارند، به خوردن ادامه می دهند. علم، اين رفتار را »خوردن هیجانی« نام نهاده است که 
به معنای خوردن بدون احساس واقعی گرسنگی و ناخنک زدن و ريزه خواری کردن پس از خوردن يک وعده 

غذای مفصل است. اين رفتار غذايی به اضافه وزن منجر می شود.

زيبايی

بســیاری از مردم در مشــاهده موهای ســالم، به دنبال 
نشانه ای از ســالمت یا زیبایی هســتند. مانند هر بخش 
دیگری از بدن شما، مو نیز برای رشد، به انواع مواد مغذی 
سالم نیاز دارد. در واقع از دســت دادن مو، با بسیاری از 

کمبودهای تغذیه ای در ارتباط است.
با اینکه عواملی مانند ســن، ژنتیک و هورمون بر رشد مو 
تاثیر می گــذارد، مصرف مواد مغــذی مطلوب، کلیدی 
است. ویتامین های موثر در رشــد مو در مبحث زیر  به 

شما ارائه می شود.
A 1. ويتامین

تمام ســلول ها برای رشــد نیاز به ویتامین A دارند. این 
شامل مو نیز می شود؛ بافتی که ســریع ترین رشد را در 
بدن انســان دارد. ویتامین A همچنین برای ساخت یک 
ماده روغنی به نام ســبوم به غدد کمک می کند؛ ماده ای 
که در مرطوب شدن پوست سر و ســالم ماندن مو موثر 
است. رژیم های غذایی با کمبود ویتامین A ممکن است 

سبب مشکالت متعدد، ازجمله ریزش مو شوند.
این مســئله مهمی اســت که به اندازه کافــی ویتامین 
A دریافت کنیم؛ امــا مقدار بیش از حــد آن نیز ممکن 
است خطرناک باشد. مطالعات نشــان می دهد مصرف 
بیش از حد ویتامین A می تواند باعث از دســت دادن مو 
شود. سیب زمینی شــیرین، هویج، کدو تنبل، اسفناج و 
کلم پیــچ، دارای بتا کاروتن باال هســتند که به ویتامین 
A تبدیل می شــود. ویتامین A همچنیــن می تواند در 
محصوالت حیوانــی مانند شــیر، تخم مرغ و ماســت 
یافت شــود و روغن کبد ماهی، منبع بسیار خوبی از این 

ویتامین  است.
B 2. ويتامین های

یکی از بهترین و شــناخته شــده ترین ویتامین ها برای 
رشــد مو، ویتامین B به نام بیوتین است. مطالعات نشان 
داده است که کمبود بیوتین با ریزش مو ارتباط مستقیم 
دارد. اگــر چه بیوتین بــه عنوان یک درمــان جایگزین 
برای ریزش مو استفاده می شــود و کسانی که با کمبود 
آن مواجه هســتند، بهترین نتیجه را می گیرند، احتمال 
کمبود آن بســیار کم اســت؛ چرا که به طور طبیعی در 
طیف گســترده ای از مواد غذایی وجود دارد. همچنین 
در مورد درستی این موضوع که بیوتین برای رشد مو در 

افراد سالم موثر است، اطالعات چندانی در دست نیست.
ویتامین های گروه B، همچنین برای حمل اکســیژن و 
رســاندن مواد مغذی به مو و ایجاد فولیکول پوست سر، 
به ایجاد ســلول های قرمز خون کمک مــی کنند. این 

فرآیندها برای رشد مو مهم تلقی می شوند.

چه ويتامین هايی در رشد 
بهتر مو موثر است؟)1(
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پیشنهاد سردبیر: 
کلیسای وانک زیباترین کلیسای جلفای اصفهان

اخبار

اصفهان گردی

کلیســای وانک یا آمنا پرکیج، نام کلیســایی است در محله 
جلفای اصفهان. این کلیسا از کلیســاهای تاریخی ارمنیان 
اصفهــان می باشــد و در زمان شــاه عباس دوم ســاخته 
شده اســت. وانک در زبان ارمنی به معنی کلیســای جامع 

است.
 ارامنه بعد از کوچ بزرگ یعنی در سال ۱۶۰۵ به دستور شاه 
عباس دوم به اصفهان آورده شــدند. آنها از بدو ورود، شروع 
به ســاختن محل زندگی کردند و در وهله اول کلیســاها را 

بنا نمودند.
 سال تاسیس: ۱۰۶۵ هجري مطابق با ۱۶۵4 میالدي

 از ویژگي هاي ســاختمان: بــزرگ تریــن و زیباترین 
کلیساي جلفاي اصفهان است.

 از نظر طالکاري ســقف و ســطح داخل گنبد و نقاشي هاي 
تاریخي از زیباترین کلیساهاي جلفاي اصفهان است.

 داخل کلیسا و تمام دیوارهاي اطراف و جوانب آن از تزیینات 
نقاشي رنگ و روغن و آب طال به سبک ایراني و تصاویري از 
زندگي حضرت مسیح )ع( متاثر از نقاشــي ایتالیایي تزیین 

شده است.
 برج ناقوس روبه روي در اصلي کلیسا به سبک ایراني بوده و 

در زمان شاه سلطان حسین ساخته شده است.
  این کلیســا به نام های سن ســور و آمنا پرکیچ نیز نامیده 

می شود و بزرگ ترین کلیســای جلفاست. این بنای با شکوه 
در سال ۱۰۱۵ هجری قمری برابر ۱۶۰۵ میالدی در اراضی 
باغ زرشک احداث شــد و پس از ۵۰ ســال در سال ۱۰۶۵ 
هجری قمری برابر۱۶۵4 میالدی توســعه یافت و به صورت 

امروز در آمد.
 این کلیســا دارای گنبــدی عظیــم و دیوارهــای رفیع و 
طاق های بلند و زیباســت که در حال حاضــر محل اقامت 

خلیفه ارامنه ایران و هندوستان می باشد.
 ساختمان نماز خانه کلیســا: نماز خانه اصلی کلیسا که 
به شکل متوازی االضالع است شامل دو قسمت چهارگوش 
می باشد که قسمت اول شبســتان بنا و قسمت دوم که زیر 
گنبد خانه است محل اجرای مراســم و سرودهای مذهبی 
اســت. ازاره های دیوارهای نماز خانه را کاشی های خشتی 
چند رنگ فرا گرفته اســت. در قســمت های بــاالی ازاره 
تصاویربسیار زیبایی نقاشی شده اند که از کتب مقدس الهام 

گرفته شده و تمامی سطح فضای گنبد را تزیین کرده است.
 دور تا دور گنبد، داستان خلقت آدم و حواست که به وسیله 
نقاشان ارمنی ترسیم شده اند. بر محراب بسیار زیبای کلیسا 
نیز تصاویری از جمله تصویر حضرت مسیح )ع( نقاشی شده 
و نمای خارجی گنبد کلیسا بدون تزیینات کاشیکاری است 

و با آجر ساده پوشانده شده است.

 ساختمان کلیسا: در گوشه حیاط کلیسا برج ناقوس زیبا 
و بزرگی ساخته شده که بر چهار ستون سنگی استوار است. 
در گوشه دیگری از این حیاط و روبه روی برج ناقوس ستون 
بلندی از ســنگ یادبود ۵/۱ میلیون نفر ارمنی ساخته شده 

که در سال ۱9۱۵ میالدی قتل عام شده اند.
 در صحن حیاط کلیســا چند نفر از ارامنه مشــهور از جمله 
چند اســقف اعظم و نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی 

که در اصفهان در گذشته اند به خاک سپرده شده اند.
 قســمت هاي مختلف کلیسا: کلیســای وانــک دارای 

تاسیســات مختلفی مانند موزه و کتابخانه اســت. موزه 
کلیســا در ســال ۱322 هجری قمری برابر با ۱9۰۵ 

میالدی ساخته شد.
 اشــیایی که در ســالن های آن به معرض تماشــای 
بازدید کنندگان گذاشــته شــده اند شــامل تابلوهای 
نقاشی، کار نقاشــان اروپایی اســت که به کلیسا اهدا 
کرده اند. تعدادی کتب خطی نفیــس نیز در این موزه 

نگهداری می شوند.
 از جمله مجموعه های نفیس این موزه، فرامینی است 
که در طول تاریخ صفویه به بعد سالطین و حکام ایران 
درباره ارامنه صادر کرده اند. این فرامین از نظر بررسی 
تاریخ ارامنه بســیار مهم و قابل مالحظــه بوده و جزو 

منابع قابل اعتماد به شمار می روند.
 از دیگر تاسیسات کلیســا چاپخانه است. این چاپخانه 
که به سعی و کوشش و ابتکار پیشوای ارامنه آن روزگار 

در به نام خاچاطور کساراتسی   GZARATSSY
سال ۱۶3۶ میالدی به جلفا تاسیس شده بود در 

چاپخانه  اولین  شــروع به کار کرد عنوان 
که به وسیله آن و نخســتین کتابی 
داوود بــود که از به چاپ رسید زبور 
نســخه در دنیا این کتاب فقط یک 
نیز در موزه موجود می باشد و  آن 
آکســفورد  نـگـلـستـــان شــهر  ا

نگهداری  می شود.

کلیسای وانک زیباترین کلیسای جلفای اصفهان

قاب روز

اشیای به جا مانده قبل و بعد از اسالم در موزه کندلوس 
رفتن به ســفر و لذت بردن از طبیعت حال و هوای خودش را دارد، اما گاهی اوقات یک کنجکاوی خاصی برای انســان به وجود می آید که قدمت این شهر به چندســال پیش و چه دوره ای باز می گردد. از آنجایی که عمر انسان ها کفاف نمی دهد 
می توان به موزه ها سری زد تا اطالعاتی را در خصوص آن شهر متوجه شویم. موزه کندلوس موزه ای است در استان مازندران که در روستای کندلوس، از توابع شهرستان نوشهر قرار دارد. تاریخ ساخت این موزه بین سال های ۱3۶۰ تا ۱3۶۸ است. 
اشیای این موزه مربوط به دوران پیش از میالد مسیح ، قبل از اسالم و همچنین دوران اسالمی می شود.  موزه کندلوس نوشــهر دارای آثار منحصر به فردی از تاریخ و هنر باستانی تا معاصر در حوزه زمین شناسی، خوشنویسی، نقاشی و غیره است 
که هر گردشگری را مجذوب خود می کند. در مسیر رسیدن به موزه کندلوس می توانید از آب »دیو چشمه« هم بهره مند شوید. آب زاللی که از این چشــمه سرازیر می شود در فصول بهار و تابستان می تواند برای گردشگرانی که موزه کندلوس را 
برای بازدید خود انتخاب کرده اند ، دلنشین باشد. در این موزه از ظروف قدیمی تا لباس هایشان به معرض دید بازدید کنندگان گذاشته شده اســت که به طور کامل می توان به قدمت آنها پی برد.  همچنین دیدن عکس های قدیمی و  وسایل رزم 

آن دوره آنچنان توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند که ممکن است فراموش کنید زمان چگونه می گذرد.   

سرپرســت اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان گلپایگان از تخریب قلعه موالنا در روستای وانشان، خبر 
داد.  مهدی نوبخــت در رابطه با تخریب »قلعه ســینمایی موالنا« 
در روستای وانشان شهرستان گلپایگان اظهار کرد: قلعه موالنا یک 
شهرک سینمایی بود و ای کاش زمانی که برای ساخت آن هزینه ای 

چند میلیونی صرف می شد سازه  محکم تر ساخته می شد.
 وی ادامه داد: قانونا شــهرک های ســینمایی زیــر مجموعه اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند و اداره ارشــاد باید این مجموعه را 
حفظ و نگهداری می کرد؛ اما در سال 93 درتصمیم گیری هایی که 
صورت گرفت به دلیل اینکه روستای وانشان جنبه تاریخی دارد و از 
مناطق گردشگری است، نگهداری و واگذاری آن به بخش خصوصی 

به میراث فرهنگی محول شد.
 مســئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
شهرســتان گلپایگان گفت: قبل از شروع ســاخت این قلعه، منابع 
امور آب شهرستان از افرادی که می خواستند این بنا را بسازند تعهد 
گرفته بود که بعد از اتمام این پروژه، این بنا به دلیل قرار داشتن در 

حریم رودخانه باید تخریب شود.
 نوبخت افزود: رییس ســابق امــور منابع آب شهرســتان اقدام به 
شکایتی مبنی بر قرار داشتن این بنا در بســتر رودخانه انجام داد و 
 از ما خواســت تعهد بدهیم که اگر روزی ســیلی رخ داد و حادثه ای 

به وجود آمد تمام خسارت را میراث فرهنگی بپردازد.
 وی اضافه کرد: اداره میراث چنین تعهدی را قبول نکرد؛ چرا که بنا 
قدمت تاریخی نداشت و از ســوی دیگر قابل نگهداری نبود. حفظ 
 بناهای تاریخی در اولویت این اداره اســت ضمن اینکــه این بنا با 
کم مهری مردم هم مواجــه بود و در ها و تیرهــای چوبی آن  کنده 

شده بود.
 »قلعه موالنا« برای ســاخت ســریال موالنا جالل الدین بلخی در 
روستای وانشان احداث شده بود و ســازه آن از ابتدا استحکام الزم 
را نداشت؛ اما وجود این قلعه پس از مقاوم ســازی می توانست این 
شهرک ســینمایی را در گلپایگان حفظ کند تا فتح بابی باشد برای 
حضور گروه های ســینمایی در این شهرســتان که بی شک سبب 

معرفی بیشتر گلپایگان و روستای وانشان به کل کشور می شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری سیستان 
و بلوچســتان از راه اندازی خط مســافری دریایی در مسیر بندر 

»چابهار - کراچی« در سال 9۶ خبر داد.
»کامبیز مشــتاق گوهری« گفــت: با توجه به نزدیکــی دو بندر 
چابهار و کراچی به یکدیگر در نوار ســاحلی عمان، ضرورت وجود 
خط دریایی جهت توسعه هر چه بیشــتر روابط دو کشور ایران و 

پاکستان وجود دارد.
وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته از ســال 9۶ 
شاهد راه اندازی خط مســافربری دریایی در مسیر بندر چابهار- 
کراچی خواهیم بــود و به منظور راه اندازی این خط مســافربری 
دریایــی، مذاکرات اولیــه صورت گرفته اســت. ایــن مذاکرات 
همچنان برای نهایی شــدن این خــط دریایی توســط مقامات 

مربوطه دو کشور ادامه خواهد داشت.
این مقام مســئول با اشاره به راه اندازی خط مســافربری دریایی 
تصریح کرد: با راه اندازی این خط دریایی عالوه بر توســعه روابط 
شاهد افزایش سفر ایرانی ها و پاکستانی ها و توسعه گردشگری دو 

کشور به ویژه در زمینه دریایی نیز خواهیم بود.
مشتاق گوهری در خصوص شناورهای مسافربری که مقرر است 
در این مسیر به کار گرفته شوند، اظهار کرد: هنوز توافقات الزم در 
این خصوص به عمل نیامده، اما پتانســیل تردد شناورهای ایرانی 
و پاکستانی در این مسیر وجود دارد که این امر به میزان تقاضای 

مسافران بستگی خواهد داشت.
وی با اشــاره به شــروع این خط دریایی با یک شناور خاطرنشان 
کرد: در گام نخست، از سال آینده این خط دریایی با فعالیت یک 
شناور آغاز می شــود و پس از امکان ســنجی الزم می توان تعداد 
شــناورها را تا جایی که توجیه اقتصادی برای مالکان شناورها به 

همراه داشته باشد، افزایش داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان 
مســیرهای این خط دریایی تصریح کرد: گردشــگرانی که از این 
خط مسافربری دریایی اســتفاده کنند، می توانند از خلیج گواتر 
در چابهار وارد خلیج گوادر در پاکستان شوند که بدون شک سفر 

دریایی لذت بخشی خواهد بود.
وی گفت: با توجه به روابط چندین ســاله بومیــان چابهار و بندر 
کراچی، به طور قطع در سفرهای نخســت این شناور شاهد تردد 
بومیان ایــن دو بندر خواهیم بود، امــا در گام های بعدی می توان 
با هماهنگی های الزم از طریق دفاتر خدمات مســافرتی دو کشور 
نسبت به تردد گردشگران ایرانی و پاکســتانی از طریق این خط 

دریایی اقدام کرد.
مشــتاق گوهری اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان 
دور با توسعه خطوط دریایی مســافربری بین المللی در آب های 
عمان از مقصد چابهار، شــاهد توســعه هر چه بیشتر گردشگری 

دریایی باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشگری هرمزگان 
گفت: مسیر گردشگری خط دریایی بندرخصب در کشور عمان به 

بندرعباس از اول مهر ماه امسال راه اندازی می شود.
محســن ضیایی افزود: این طرح درپی تعامل جمهوری اسالمی 
ایران و کشور عمان درخصوص ارتقای بیشتر همکاری های چند 

جانبه اقتصادی، تجاری، سیاسی و گردشگری اجرا خواهد شد.
وی بیان داشت: در همین راســتا نسبت به تهیه بسته پیشنهادی 
ســرمایه گــذاری و معرفی مشــوق هــای این حــوزه ، معرفی 
جاذبه هــای فرهنگی - طبیعــی و محصوالت صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی اســتان در قالب کتابچه و لوح های فشرده اقدام 
شده است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هرمزگان اظهارامیدواری کرد که با توســعه مناســبات سیاسی، 
اقتصادی، تجاری و گردشگری در کشور شاهد رونق هرچه بیشتر 
گردشگری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان هرمزگان 
و نیز توســعه تجارت و فروش محصوالت صنایع دستی استان در 

کشور عمان و کشورهای حوزه خلیج فارس باشیم.
خصب یکی از شهرســتان های استان مســندم در کشور عمان 

است.

»قلعه موالنا« تخریب شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
سیستان و بلوچستان خبر داد:

راه اندازی خط مسافری دریایی
 »ایرانـ  پاکستان«

راه اندازی مسیر گردشگری 
بندرخصب به بندرعباس از اول مهرماه

1- ساهارا، آفریقای شمالی

یکی از معروف تریــن صحراهای دنیــا، این بیابان اســت و 
داســتان ها و فیلمنامه های زیادی راجع به آن نوشــته شده 
اســت. این صحرا ســومین صحرای بزرگ دنیــا و گرم ترین 
آنهاست. خوب است بدانید قطب شمال و جنوب هم در گروه 
صحرا طبقــه بندی می شــوند. این صحرا حــدود ۸ میلیون 

کیلومتر مربع وسعت دارد.
2-صحرای گوبی، چین و مغولستان

این بیابان که بین چین و مغولســتان کشــیده شــده جزئی 
از جــاده  تاریخی ابریشــم بوده اســت. این صحــرا برخالف 
صحراهای دیگر، ســرد اســت که هرازگاهی برف هم به خود 

می بیند.
3- صحرای نامیب، نامیبیا

ایــن صحــرا قدیمــی تریــن صحــرای دنیاســت و حدود 
4۵تا۸۰میلیون سال سن دارد. 

این صحرا خانه حیات وحشی اســت که در دیگر نقاط زمین 
پیدا نمی شوند. حتی فیل هم در این صحرا زندگی می کند.

4-ساالردیونی، بولیوی
این صحرا بزرگ ترین کویر نمک دنیاست که بسیار شگفت آور 
اســت. ده ها هزاران ســال پیش، این منطقــه جزئی از یک 
دریاچه بوده که خشک شــده و دو دریاچه  کوچک تر و کویر 
نمک به جا گذاشته اســت. بیش از ۱۰بیلیون تن نمک در این 
صحرا یافت می شود که با بازتاب نور خورشید مناظر عجیبی 

خلق می کند.
5-آتاکاما، شیلی

 این صحرا، خشــک ترین مــکان زمین اســت و فقط ۰/۰۱

میلی متر باران ساالنه دریافت می کند. به خاطر آسمان تمیز 
و دور بــودن از آلودگی نوری این صحرا مکان مناســبی برای 

عکاسی از ستارگان است.
 برف ها و یخ های آب شــده  در ارتفاعــات باالتر این صحرا به 

شکل های عجیب و جالبی وجود دارند.
6-صحرای نقاشی شده، آریزونا، آمریکا

این صحرا نامش را از رنگ های قرمز، نارنجی، آبی وبنفشی که 
در سراسر آن دیده می شــود، گرفته است. این رنگ ها توسط 
مواد معدنی در ســنگ ها به وجود آمده اند. ایــن صحرا پر از 

مسیرهای پیاده گردی زیباست.

7- صحرای قله ها، استرالیا
این صحرا نامش را از سنگ های مخروطی شکلش گرفته که 

به زیبایی میان شن های زرد قد افراشته اند.

8- صحرای موجاوه، نوادا، آمریکا

این صحرا که دو پارک ملی را هم دربرمــی گیرد، گرم ترین، 
خشــک ترین و پایین ترین منطقه در آمریکای شمالی است. 
این مــکان ظاهری فرازمینی دارد و قســمت هایــی از نوادا، 

آریزونا و یوتاه را می پوشاند.
9-صحرای تاکالماکان، آسیای مرکزی

این صحرای عجیب در سال های جدید، با برف پوشیده شده 
و بسیار بزرگ اســت. دو شاخه از جاده  ابریشــم از این صحرا 

می گذشته و درســال 2۰۰۸ بزرگ ترین برف خود را تجربه 
کرده است.

10- صحرای تار، هند
این صحرا مرز هند و پاکســتان اســت و تعــداد زیادی گونه 
مارمولک و مــار در آن خانه دارند؛ همچنین مکان مناســبی 

برای سفر است.
11- صحرای قطب جنوب

این صحرا در ذهن به عنوان بیابان نمی گنجد ولی خوب است 
بدانید ساالنه کمتر از 2۰ســانتی متر باران دریافت می کند.  
این صحرا هیچ ساکن دائمی ندارد و افراد به خاطر تحقیق و به 

طور موقت در آن زندگی می کنند.
12- صحرای تابرناس، اسپانیا

در قاره اروپا تنها همین یک صحرا وجود دارد که ساالنه کمتر 
از 2۵ســانتی متر باران دریافت می کند. دمــای آن بین ۵ تا 
4۸درجه متغیر است . این صحرا لوکیشن فیلمبرداری تعداد 

زیادی فیلم غرب وحشی بوده است.

کره زمین صحراها و بیابان های زیادی دارد که تعدادی از آنها در زیبایی و شگفتی بی نظیرند.
 یکی از معروف ترین صحراهای دنیا، ساهارا در  آفریقای شمالی است و داســتان ها و فیلمنامه های زیادی راجع به آن 

نوشته شده است.
 این صحرا ســومین صحرای بزرگ دنیا و گرم ترین آنهاســت.در ادامه دوازده صحرای معروف و زیبای جهان را معرفی 

می کنیم.

زیباترین صحراهای جهان را بشناسید
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اخباريادداشت

رییس روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
گفت: هفتم مهرماه ســال جاری برای اولین بار جشن عاطفه ها در 

مدارس سراسر کشور نواخته می شود.
 روابط عمومی کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان، 
از جشن عاطفه ها، به عنوان جشــن دینی و ملی کشور یاد کرد و 
اظهارداشت: این جشن هر ساله در ایام نزدیک به شروع سال جدید 
تحصیلی و به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.  حسین 
بهادرانی هدف این جشن را تربیت عاطفی، ایجاد حس نیکوکاری و 
نوع دوستی و حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند عنوان و 
تصریح کرد: دانش آموزان با این کار به صورت عملی، کمک به هم 

نوع خود را آموزش می بینند.
وی از برگزاری جشــن عاطفه ها در ســال جــاری و در دو مرحله 

نمادین و دانش آموزی با شعار» مهر در انتظار همدلی « خبر داد. 
رییس روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
در توضیح مرحله اول اظهار کــرد: این مرحله به صورت نمادین در 
تمام دفاتر کمیته امداد استان و شــهر اصفهان و نیز در 15 پایگاه 

مستقر در سطح میادین اصلی شهر برپا می شود.
بهادرانی تصریح کرد: کمک های جمع آوری شــده  در این مرحله 
تا قبل از شروع ســال جدید تحصیلی به دست دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته می رسد. وی در مورد مرحله دوم و اصلی این جشن 
بیان داشت:  هفتم مهرماه ســال جاری برای اولین بار و به صورت 
نمادین زنگ عاطفه ها در یک مدرسه از هر شهرستان نواخته و به 
مدت یک هفته در سراسر مدارس کشــور برگزار می شود و دانش 

آموزان هدایای نقدی و غیر نقدی خود را اهدا می کنند.
رییــس روابط عمومــی کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان تصریح کرد: در این مرحله، هدایای اهدا شــده با اولویت 
دانش آمــوزان نیازمنــد همان مدرســه و در صورت بــی نیازی 
 آن مرکــز از طریق کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره( بین دیگر 

دانش آموزان بی بضاعت توزیع می شود.
بهادرانــی ضمن اشــاره به اســتقبال مردم در ســال گذشــته 
در قالب کمــک های نقــدی گفت: کمــک هــای غیرنقدی به 
 ارزش 11میلیــارد و 700میلیــون ریال جمــع آوری و بین این 
دانش آموزان تقسیم شد.  وی در مورد بیشترین اقالم اهدایی سال 

گذشته به لوازم التحریر و کیف اشاره کرد.
رییس روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
از قرار داشتن اســتان اصفهان در رتبه های اول کمک های جشن 
عاطفه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد: امســال نیز شــهروندان، 
 اصنــاف و تولیدکننــدگان کمک های بیشــتری کننــد تا این 
دانش آموزان در این مورد دغدغه ای نداشــته باشــند.  بهادرانی 
تصریح کرد: این کمیته بــرای هر دانش آموز، ســرانه ای در نظر 
گرفته است اما این مبالغ ناچیز بوده و جوابگوی نیاز دانش آموزان 
نیست و چشم امید ما به کمک های مردمی و خیرین است. وی در 
ادامه عنوان کرد: با توجه به اولین ســال اجرای جشن عاطفه ها در 
مدارس،امید است اســتقبال دانش آموزان با توجه به مدت زمان 
بیشتر و مشاهده وضعیت همکالسی هایشان بیشتر از سال پیش  

باشد.

آیت ا... العظمی حسین مظاهری، از مراجع تقلید و رئیس حوزه 
علمیــه اصفهان در درس اخــالق این هفته در مســجد حکیم 
اصفهان اظهارداشت: انســان باید عمر خود را در مسیر رضایت 

الهی صرف کند که کسب معرفت در این راستاست.
 وی افزود: بی تفاوتی نسبت به ســیر و سلوک معنوی که هدف 
خلقت است، در جامعه اسالمی زیبنده نیست و امروزه متاسفانه 

در جامعه خبری از آن نیست.
 آیت ا... مظاهری با بیان اینکه معرفــت یعنی یافتن خداوند در 
زندگی دنیا، تصریح کرد: انســان با معرفت نمــازش مکالمه و 

معاشقه با خداوند است و  از نماز خواندن لذت می برد.
 وی ادامه داد: باالترین لذت برای اهل دل نماز است زیرا با خالق 
خود در گفت وگو و معاشقه اســت و از این ارتباط معنوی بهره 

برده و به واقعیت خلقت پی می برد.
 رییــس حــوزه هــای علمیه اصفهــان با اشــاره بــه زندگی 
معصومین)ع(، گفت: معصومین)ع( و اهــل دل همواره خود را 
برای نماز آماده می کردند و در انتظار این فریضه بوده و بهترین 

لباسشان  را هنگام نمازخواندن استفاده می کردند.
 وی ارتباط با خداوند را برای ســعادت دنیا و آخرت انسان الزم 
دانســت و افزود: ارتباط خوب با خداوند، دنیا و آخرت انسان را 
تضمین می کند که نباید این فرصت طالیی را از دست بدهیم و 

وابسته به غیر خدا شویم.

آیــت ا... مقتدایی در پی برگــزاری ویژه برنامــه معرفی مفاخر 
تخت فــوالد اصفهان با عنــوان »اینجا همه بیدارند« در شــب 
 ســوم که با هــدف معرفی ســیره اخالقــی و ســبک زندگی 

آیت ا...میرزاابوالمعالی کلباسی برگزار شد، پیامی صادر نمودند.
 در ایــن پیام آمده اســت: مرحوم مجلســی در کتاب شــریف 
 بحاراالنــوار از حضرت امــام علی النقــی امام دهــم )ع( نقل 
می کند که فرمودند: این علما هستند که بعد از غیبت امام زمان 
)عج( مردم را به ســوی آن حضرت دعوت می کنند و از دین او با 
اســتدالل های متقن دفاع می کنند و ضعفا و بندگان خدا را از 

حیله های شیطان و ایادی اش نجات می دهند.
در بخش دیگری از این پیام آمده اســت: این علما هســتند که 
زمام قلوب شیعیان را به دســت گرفته و آنها را نجات می دهند 
و با فضیلت ترین بندگان خدا هســتند. علمایی مثل شیخ مفید، 
شیخ طوســی، مرحوم کلینی، عالمه حلّی، شیخ انصاری، شیخ 
عبدالکریم حائری ؛ موســس حــوزه علمیه قــم و حضرت امام 
-رضوان ا... علیهم اجمعین-  توانســتند در توفان های فســاد و 
بی دینی و شــعله های تخریب کننده فساد عقیدتی، دین مردم 
 و اعتقاد آنها را حفــظ کنند. یکی از این علمــای بزرگ، مرحوم

 آیت ا... العظمی عالمه حضــرت آقا میرزا ابوالمعالی کلباســی 
بودند که با آن جایگاه علمی توانســتند مردم را در راه اعتقاد به 
دین و انجام وظایف دیني ارشاد و هدایت کنند و شهر اصفهان را 

به پایتخت علمي و عملي جهان اسالم  تبدیل کنند.

استان اصفهان، پیشگام در کمک های 
جشن عاطفه ها

ريیس حوزه های علمیه اصفهان: 

بی تفاوتی نسبت به سیر و سلوک 
معنوی در جامعه زيبنده نیست

نماينده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

علمای اصفهان ، اين شهر را به پايتخت 
علمی جهان اسالم تبديل کردند

پیشنهاد  سردبیر:
سازمان آمار، نباید وابسته به دولت باشد

 شهردار اصفهان در آســتانه برگزاری هجدهمین اجالس شورای جهانی 
 صنایع دستی در شهر اصفهان، اظهار داشــت: درست است که رودخانه 
زاینده رود خشــک شــده است اما نبایســتی جریان پرنشــاط هنر در 

شهرمان خشک شود.
مهدی جمالی نژاد افزود: الزم اســت همواره بر تــالش و هنرهنرمندان 

بسیار خوبمان در عرصه صنایع دستی ارج  بگذاریم.
  وی تاکیــد نمــود: دعــوت از کســانی کــه در جهــان صاحبنظر و 
تصمیم گیرنده هستند در قالب شورای ســازمان جهانی صنایع دستی، 
می تواند بســیار به ما کمــک کندتا بتوانیم صنایع دســتی مــان را به 
کشــورهای مختلف معرفی و درعین حال به نوعی فضا را برای صادرات 

بهتر این صنایع آماده کنیم.

 مدیر هماهنگــي مناطق و ســازمان هاي شــهرداري اصفهان گفــت: برگزاری 
دوره های آموزشی در سطح مدیران شهری براســاس توسعه جامعه و متناسب با 
خط مشی های سنجیده برگزار می شــود. بهروز نصر در هفتمین دوره آموزشی 
مدیران شــهرداری اصفهان اظهار کرد: معموال برای توســعه جامعه، به ساختار 
مدیریتی متناسب با خط مشی های سنجیده نیاز داریم.  وی ادامه داد: این جلسات 
برای رسیدن به این رویکرد در ســطح مدیریت شــهری برگزار شده است.مدیر 
هماهنگي مناطق و سازمان هاي شــهرداري اصفهان تصریح کرد: بر اساس اتخاذ 
سیاست های اصیل، پروژه های متناسب با آن تعریف می شود تا بازدهی بیشتری 
در مرحله اجرا داشته باشد. وی افزود: در ادامه مسیر، پس از اجرای پروژه به بررسی 
 و ارزیابی آن بر مبنای سیاســت های اجرایی می پردازیم. نصر بیان کرد: ارزیابی

 مهم ترین مرحله یک پروژه بخصوص در ساختار مدیریت شهری است.

آموزش مديران شهری، بر اساس توسعه جامعه استجريان پرنشاط هنر، نبايد در شهرمان خشک شود

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: 
ستاد مهر، فردا) 28 شهریورماه ( با شــعار »خدا به همراه 
 تو- شــهر هوادار تو« آغاز به کار می کند. علیرضا صلواتي

 اظهــار داشــت: بــه منظــور تامین رفــاه حال بیشــتر 
دانش آموزان در آســتانه فرا رســیدن مهر و بازگشــایی 
مدارس، نظارت بر حمل و نقل عمومی شهر اصفهان طبق 

روال هر سال افزایش می یابد.
وی ادامــه داد: از ماه گذشــته تدابیر و تمهیــدات الزم به 
منظور ارائه سرویس دهی مناسب به دانش آموزان از طریق 
ناوگان حمل و نقــل عمومی به عمل آمده تا با آغاز ســال 
جدید تحصیلی، دانش آموزان از خدمات پیش بینی شــده 

برخوردار شوند.
 صلواتی با اشاره به اینکه این ســتاد فردا ساعت 7 صبح در 
گلستان شهدا برگزار مي شــود، تصریح کرد: نهمین سال 
»ســتاد مهر« متشــکل از معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري اصفهان، سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و 
پویش مردمي ترافیک شهر به همراه پلیس راهور و با شعار 

»خدا به همراه تو- شهر هوادار تو« آغاز به کار می کند.
وی اظهارکرد: ستاد مهر شهرداری اصفهان در تالش است  
تا امنیت عبــور دانش آموزان و دانشــجویان را در روزهای 

نخستین آغاز سال تحصیلی تامین کند.

خبرنگار صاحب نیوز در حاشیه نماز جمعه این هفته 
اصفهان در مورد صحت داشتن یا نداشتن استعفای 
اســتاندار اصفهان بــا وی گفتگو کرد.زرگــر پور در 
گفت وگو با خبرنــگار صاحب نیوز پیرامون مســائل 
مطرح شده پیرامون استعفای وی از سمت استانداری 
اصفهان اظهار کرد: بعد از نماز جمعه در حال و هوای 
معنویت نماز جمعه هســتیم، به این مسائل دنیایی 
بعداً می پردازیم.در دو هفته اخیر شایعاتی در فضای 
مجازی در مورد اعالم استعفای اســتاندار اصفهان و 
پذیرش آن توســط دولت مطرح شده است که هر بار 
با پیگیری رسانه ها این مســئله تکذیب شده است.

روز چهارشنبه ســخنگوی وزارت کشور در گفتگو با 
خبرگزاری جمهوری اســالمی ایران این طور اعالم 
کرده بود که تغییر استاندار اصفهان در دست بررسی 
است. موضوع تغییر برخی اســتانداران ، چند ماهی 
هست که در رسانه ها مطرح می شود و برخی رسانه 
ها نیز پیش از ایــن در این باره گمانــه زنی هایی را 
مطرح کرده بودند که البته به نظر می رســد موضوع 
تغییر اســتاندار اصفهان وارد فاز تازه و جدی شــده 
اســت هرچند زرگرپور ترجیح می دهــد با لبخند از 

کنار این موضوع بگذرد. 

شهر، به استقبال
مهر می رود

زرگرپور در واکنش به شايعه استعفا:

به اين مسائل دنیايی
بعدا می پردازيم!

خبرشهرداریحمل و نقل 

ممنوعیت ورود موتورسیكلت 
به بازار بزرگ اصفهان 

افتتاح چهار مدرســه علمیه 
خواهران در اصفهان

مدیر منطقه 3 شــهرداري اصفهان گفت:  از 20 شهریورماه 
طرح جلوگیري از ورود موتورســیکلت ها به مبادي ورودي 

بازار بزرگ اصفهان آغاز شد.
حســین کارگر در خصــوص ایجــاد تردد امن و آســوده 
براي شــهروندان و گردشــگران در بازار بــزرگ اصفهان 
اظهارکرد: یکي از معضالت این بازار، عبــور و مرور برخي 
کسبه و شــغل هاي مرتبط به آنها با موتورسیکلت بوده که 
با همکاري نیــروي انتظامي و پلیس راهــور، ورود آنها به 
بازار ممنوع شــد. وی افزود:  عملیات اجــراي نصب راه بند 
در 24 مبــدأ ورودي این بازار نیز آغاز شــده کــه از ورود 

موتورسیکلت به این مکان جلوگیري مي کند.
مدیر منطقه 3 شــهرداري اصفهان ادامه داد: در سراســر 
مسیر بازار اطالع رســاني در این خصوص صورت گرفته تا 
موتورسواران عزیز نسبت به پارک موتورسیکلت های خود 
در نزدیک ترین مکان به بــازار پیش بیني هاي الزم را انجام 

دهند.
وی در ادامه با اشــاره به پویش مردمی سه شنبه هاي بدون 
خودرو نیز بیان کرد:  عملیات هموارسازي مسیر دوچرخه 
خیابان شــهداي خواجو به طول 600 متر و با هزینه 150 
میلیون تومان به اتمام رســیده و شــهروندان مي توانند از 

مسیري امن استفاده کنند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران اســتان اصفهان از افتتاح 
چهار مدرسه علمیه خواهران این استان در دهه والیت خبر 

داد.
 حجــت االســالم و المســلمین ســید مهــدی ابطحی

 اضافه کــرد: این مدارس همزمــان با ســالروز والدت امام 
 هــادی)ع( و در آســتانه عید ســعید غدیر خم بــا حضور

 آیت ا... العظمی مظاهری رییس حوزه  های علمیه اصفهان 
و حجت االسالم و المســلمین محمودرضا جمشیدی مدیر 
 حوزه های علمیــه خواهران کشــور در شهرســتان های

 نجف آباد، تیران و کرون و اصفهان افتتاح می شود.
وی از افتتاح ســاختمان مدرســه علمیه زهرائیه نجف آباد 
با زیربنای یکهــزار و 200 متر مربع، مدرســه علمیه کوثر 
تیران با زیر بنای یکهزار و 200 متر مربع ، مدرســه علمیه 
حضرت نرجــس )س( یزدانشــهر بــا زیربنــای 2 هزار و 
500 متر مربع و مدرســه علمیــه جامعه النــور اصفهان با 
زیربنای یکهــزار و200 مترمربــع  خبر داد. پیــش از این 
اســتان اصفهان دارای 56 حوزه علمیه خواهــران بود که 
از این تعداد هشــت حوزه تخصصی در رشــته های تفسیر 
 علوم قرآنی، اخالق و کالم فعالیــت دارند. همچنین حدود

 هفت هــزار و 700 بانــوی طلبه در این حوزه ها مشــغول 
فراگیری علوم حوزوی هستند .

حوزه علمیه

وی با اشــاره به خطبه هــای هفته های اخیر نمــاز جمعه در 
خصــوص ادله و برهان هــای وجود حضرت حــق، بیان کرد: 
هرچند هفته گذشته دالیلی را در خصوص حضرت حق مطرح 
کردیم، امروز نیز در همین خصــوص نکاتی را بیان می کنیم؛ 
یکی از ادلــه  ای که علما و بزرگان در طــول تاریخ حتی پیش 
از میالد حضرت مســیح )ع(  برای اثبات خدا آورده اند؛ برهان 

علیت است.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: همه موجودات عالم، زمانی نبوده  
و با اراده خداوند وجود پیدا کرده اند؛ آسمان ها، زمین،  خورشید 
و همه آنچه که در آنهاســت زمانی »نیست« بوده اند و خداوند 
اراده کرده و آنها به وجود آمده اند؛ هــر چیزی که وجود ندارد 

برای به وجود آمدن نیاز به یک خالق دارد.
وی در خصوص چگونگی آفرینش ذات موجودات عنوان کرد:  
ذات اشیا مربوط به خود اشیا اســت، برای مثال این نیست که 
خداوند میوه ای را آفریده و بعدا  مزه به آن داده باشــد بلکه از 
همان ابتدا به همین شــکل آن را آفریده اســت؛ اصل هستی 
یعنی خداوند واجب الوجود است و این به معنای واجب تکلیفی 
نیســت، بلکه به معنای واجب و ضروری بودن وجود خداوند 

است؛ همه این مخلوقات به اصل خود بازمی گردند.
خطیب نماز جمعه اصفهان با اشــاره به آیاتی از ســوره طور، 
خاطرنشان کرد: خدا می پرسد آیا این موجودات خود به خود به 
وجود آمده اند یا خود عامل پیدایش خودشان بوده اند؛ این در 
واقع استفهام انکاری است؛ اگر کسی اندکی عقل داشته باشد 
متوجه می شــود که هیچ موجودی پدیدآورنده خود نیست؛ 

موجودی که همه نیاز به او دارند، خداوند متعال است.
وی در ادامه افزود: همه موجودات فقیرند و خداوند غنی است 
و این فقر به معنای فقر مادی نیست، بلکه موجودات در بودن 

خود به خداوند نیازمند هستند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به قانــون علیت، تصریح کرد: 
قانون علیت و موجودیت یعنی همــه موجودات در پیدایش و 
ادامه حیات نیازمند به یک موجود بی نیاز هستند و آن خداوند 
اســت؛ مگر کســی ظاهرتر از خداوند هم هســت؛ هیچ کس 
روشــن تر و ظاهرتر از خدا نیســت و اگر کســی کمی عقل 
و بصیرت داشــته باشــد هر کجا را که بنگرد به وجود خدا پی 
می  برد. وی ادامه داد: اگر همیشــه خورشید بود و شبی در کار 
نبود، ما نمی توانســتیم معنای روز و شب را بفهمیم؛ اشیا را به 

وسیله ضدشان می شناسند و خدا را می توان به وسیله ضد آن 
بهتر شناخت؛ خداوند از دید ما پنهان است اما در واقع همیشه 

پیداست و با ما همراه است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشــاره بــه حدیثی از 
 امیرالمومنین)ع( گفــت: حضرت امیــر)ع( می فرمایند: من

 هیچ چیز نمی بینم مگر آنکه قبــل از آن، با آن و بعد از آن خدا 
را می بینم؛ این حدیث در واقع بیان کننده برهان علیت اســت 
که هرچیزی برای اینکــه به وجود بیاید نیاز بــه خالق دارد و 
این موجود نه تنها برای پیدایش، بلکه بــرای ادامه حیات نیز 
به خداوند احتیاج دارد؛ وجود ما لحظه به لحظه اســت؛ یعنی 
هر لحظه احتیاج داریم که خداوند به ما وجود دهد. وی افزود: 
زندگی موجودات همانند صدای نی است؛ اگر نی زن لحظه ای 
در نی ندمد دیگر صدایی تولید نمی شود و ما نیز دائما محتاج 

به حضرت حق هستیم.
امام جمعه شهر اصفهان بیان کرد: در هر لحظه انسان محتاج و 

نیازمند به خداوند است.
آیــت ا... طباطبایی نــژاد در خطبه دوم نمــاز جمعه اصفهان 
 در خصــوص تبیین تفاوت بــا ایمان بودن و مســلمان بودن 
اظهار کرد: امام هادی)ع( ایمان و اســالم را تفسیر می کند و 
می فرماید ایمان یعنی قلــب آدم،  اعتقــادات و قیامت را باور 
کند و عمل او نیز باید این اعتقــاد قلبی را تصدیق کند؛ اعمال 
نشان می دهد که انسان تا چه حد به خدا، قیامت و رأفت خدا 
ایمان دارد و اسالم آن چیزی است که به زبان جاری می شود. 
یعنی خیلی ها زبانی مسلمان هســتند. وی در ادامه بیان کرد:  
 ایمان و عمل مقارن یکدیگرند و اگر کسی عمل مطابق ایمان 

نداشته باشد مسلمان است اما ایمان حقیقی ندارد.
خطیب نماز جمعــه اصفهان با اشــاره به ســالگرد قتل عام 
توســط شــارون،  اردوگاه  پناهنــده در   فلســطینی های 
عنوان کرد: به دستور شارون همه را تیرباران و اجساد شهدا را 
زیر تانک ها و ماشین های سنگین له کردند؛ در آن موقع هیچ 
نهاد و ســازمان بین المللی اعتراض نکرد و سازمان ملل نیز به 
یک کلمه محکوم کردن اکتفا کرد. وی با اشــاره به آمار باالی 
زندانیان در آمریکا گفت: آمریکا، بیشترین آمار زندانی در دنیا 
را دارد اما اگر ما چند قاچاقچی مواد مخــدر را زندانی و اعدام 

کنیم متهم به زیر پا گذاشتن حقوق انسان ها می شویم.
آیت ا... طباطبایی نــژاد، ماه ذی الحجه را ماه زیبایی دانســت 
و ادامــه داد: ابتدای این ماه مزین بــه ازدواج حضرت علی)ع( 
و حضرت فاطمــه زهرا)س( اســت، میالد امام هــادی)ع(، 
عید ســعید قربان و عید بــا عظمت غدیر خــم و همچنین 
نزول آیات والیــت و امامت امیرالمومنیــن)ع( نیز در این ماه  
 قرار دارد. دومین امامی کــه قبل از بلوغ به امامت رســیدند 
امام هادی)ع( بودند که عظمت خود را با رفتار و گفتار خود به 
عالم نشان دادند و ثابت کردند که سن و سال در بخش امامت و 
والیت مطرح نیست؛ اهل تسنن نیز در این موضوع نمی توانند 
ایرادی بگیرنــد، چراکه پیامبر یک روزه هــم داریم و حضرت 
مسیح )ع( در روز تولدش لب به سخن گشود و مردم را به دین 
حق دعوت کــرد؛ خداوند صریحا در قــرآن می فرماید با آنکه 

حضرت یحیی کودکی بیش نبود ولی به او مقام نبوت داده شد.
وی با اشــاره به اقدامات امام هادی)ع( در شــرایط ســخت 
زندگی در ســامرا، تشــریح کــرد: امــام هــادی)ع(  حدود 
33 ســال مقام امامــت را عهــده دار بودند و دو کار بســیار 
مهم انجام دادند. زیــارت جامعه کبیره و زیــارت غدیریه که 
بســیار مهم هســتند؛ زیارت جامعه کبیره یک زیارت ساده 
نیســت بلکه منظومه امام شناســی اســت و زیارت غدیریه 
 بزرگ تر و با عظمت تر از جامعه کبیره اســت و منشوری برای

علی شناسی است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: بهترین کتاب 
برای شــناخت امیرالمومنین)ع( زیارت غدیریه است؛ امام با 
اینکه بسیار گرفتار بودند، شاگردان زیادی از جمله عبدالعظیم 

حسنی را تربیت کردند. 
وی در خصوص عظمت غدیر خــم گفت: غدیر خم، مهم ترین 
مناسبت ســال اســت که در این روز امیرالمومنین)ع( به امر 
خداوند متعال به خالفــت و امامت برگزیده شــدند؛ از مردم 
خوبمان تشــکر می کنم که هر ســال این روز بزرگ را گرامی 
می دارند، ما باید به دنیا بگوییم که در روز غدیر، دین خدا کامل 

شده است.
مدیر بنیاد بین المللی غدیر اســتان اصفهان ادامه داد:  در این 
دوران کوتاه، حضرت علی)ع( بهترین شــیوه حکومت داری را 
به همگان نشان داد. حضرت)ع( هرچه منصب باالتری داشت، 
در برابر مردم خضوع بیشتری نیز داشت، اما بعضی ها به مقام و 
منصبی که می رسند سعی دارند در مدت کوتاه حکومت خود 
بار بقیه زندگی خود را ببندند که این با ســیره امیر المومنین 
)ع( مغایرت دارد. وی افزود: حضــرت )ع( زمانی که بر جهان 
اسالم حکومت می کرد لباس وصله دار می پوشید و می فرمود 
این لباس وصله دار مزایایی دارد؛ از جمله اینکه تکبر و غرور را 
از انسان می گیرد و مردم فقیر نیز به خلیفه خود اقتدا می کنند؛ 
البته این به این معنا نیست که انسان همیشه لباس وصله دار 
بپوشد بلکه ســطح زندگی انســان نباید از عموم مردم فاصله 

بگیرد؛  حتی با وجود رزق حالل نیز نباید به تجمل روی آورد.
امام جمعه اصفهان بیان کرد: خداوند زینت دنیا را به مومنین 
حرام نکرده است، اما از نظر اســالم زشت است که برای فرزند 
خودمان بهترین کیف، کفــش و لوازم التحریر را تهیه کنیم و 
فرزند مومن دیگــری از ایــن نعمت ها محروم باشــد. وی با 
اشاره به مســئله آمار عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند 
در کشــور باید گروهی باشد که آمار را درســت ارائه کند و به 
هیچ دولت و سازمانی وابسته نباشــد؛  اینکه آماری ارائه شود 
و رییس جمهور بعدی همه آنها را عوض کند اشــتباه اســت، 
همه دولت ها با آمدنشــان مدیــران را عــوض می کنند که 
این کار اشــتباهی اســت، آمار در همــه تصمیم گیری های 
 کشــور اهمیت دارد.  آیت ا... طباطبایی نــژاد در پایان چنین 
توضیح داد: از چند وقــت دیگر برای سرشــماری می آیند و 
رهبری و دولت تذکر داده  اند که آمار صحیح ارائه دهیم؛  نباید 
ترسی از آمار صحیح داشته باشــیم، چراکه این آمارها مبنای 

تصمیم گیری های کالن کشور است.

در خطبه های نماز جمعه اصفهان عنوان شد؛

سازمان آمار، نباید وابسته به دولت باشد

 اينكه آماری ارائه 
 شود و 

ريیس جمهور 
بعدی همه آنها را 
عوض کند اشتباه 

است؛ همه دولت ها 
با آمدنشان 

مديران را عوض 
می کنند که اين کار 

اشتباهی است

آيت ا... سیديوسف طباطبايی نژاد در خطبه های نماز جمعه شــهر اصفهان، اظهار کرد: امام هادی)ع( به يكی 
از دوستان خود فرمودند: همواره زمانی را به ياد داشــته باش که نزد خانواده ات افتاده ای و در حال جان دادن 
هستی، نه طبیبی می تواند تو را مداوا کند و نه دوستی هست که به تو کمک کند؛ در واقع اين حديث، مرگ را 

به ما گوشزد می کند.
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پیشنهاد سردبیر: 
دوستان با آتش، بازی نکنند

مدافع سابق تیم ســپاهان در بازگشت به اصفهان روزهای خوش 
خود را یادآوری کرده است.

بازیکن تیم تراکتورســازی که برای دیدار بــا ذوب آهن همراه با 
سرخپوشان تبریزی به اصفهان ســفر کرده، نوشت: یاد روزهای 

قدیم در زمین سپاهان بخیر، خاطرات خوب همیشه می ماند. 

 بنگر: خاطرات خوشی
از سپاهان دارم

فوتبال جهان

انتخاب برنده توپ طال تنها توســط روزنامه نگاران برتر اروپایی 
خواهد بود.

جایزه توپ طالی فیفا از ســال 2010 با جایــزه فرانس فوتبال و 
برترین بازیکن فیفا یکی شد؛ اما به علت تمدید نشدن قرارداد فیفا 
و فرانس فوتبال این جایزه ژانویه امسال دوباره به تنهایی به نشریه 
فرانســوی اختصاص پیدا می کند و به این ترتیب برنده توپ طال 

تنها با رأی روزنامه نگاران برتر اروپایی مشخص خواهد شد.  
توپ طال مانند بازی های یورو در ســال 1956 بــه وجود آمد. در 
ســال 2010 جوزف بالتر به گــروه آمائوری انتشــارات روزنامه 
اکیپ فرانســه و فرانس فوتبال 15 میلیون یورو پرداخت کرد تا 
از حقوق این جایزه بهره ببرد. به ایــن ترتیب فیفا در معتبرترین 
جایزه جهانی حضور پیدا کرد.با آمــدن جیانی اینفانتینو به رأس 
فیفا، رابطه این سازمان با فرانس فوتبال سرد شد و در نهایت ادامه 
همکاری قطع و پنجشنبه شب به صورت رسمی این موضوع اعالم 
شد.اکنون فیفا باید تصمیم بگیرد که جایزه بهترین بازیکن جهان 
را دوباره برمی گرداند یــا نه؟ برنده این جایزه از ســال 1991 تا 
2009 با رأی کاپیتان های تیم ملی و رؤســای فدراســیون های 
فوتبال جهان تعیین می شد. کریستیانو رونالدو پس از قهرمانی در 
لیگ قهرمانان به همراه رئال مادرید و فتح یورو با تیم ملی پرتغال 
شانس نخست کسب توپ طالست. مهاجم پرتغالی پیش از این 

سه بار این جایزه را کسب کرده بود.

آنتونیو کونته، سرمربی چلسی معتقد است دلیل نیمکت نشین 
شدن فابرگاس، توانایی پایین او در کارهای دفاعی است.

هافبک اســپانیایی در تیم کونته به انتخاب سوم و چهارم تبدیل 
شــده و در بیشــتر بازی ها نیمکت نشین اســت. حال سرمربی 

ایتالیایی دلیل این موضوع را در جمع خبرنگاران مطرح کرد.
او گفت:» مــن از عملکرد او راضی هســتم. او خیلــی خوب کار 
کرده است. در نظر من، از خیلی جهات در حال پیشرفت است به 
خصوص از لحاظ دفاعی. من با بازیکنانم خیلی رو راست هستم، 
وقتی یک بازیکنی شایســته بازی کردن باشد او را بازی می دهم. 
می دانم که بایــد 11 بازیکن انتخاب کنم و ایــن چنین اتفاقات 
طبیعی هســتند. اگر در یک لحظه تصمیم بگیرم سسک را بازی 
دهم، یک بازیکن دیگر باید نیمکت نشین شود. می خواهم همین 
رویه و رفتار را هم از سســک ببینم.فصل گذشته چلسی 55 گل 
خورده بود و مــن به دنبال راه حلی برای ایــن موضوع بودم. حاال 
ما هماهنگی خوبی بین دفاع و حمله داریم. اسکار بازیکن خوبی 
است و تکنیک باالیی دارد و هم در فاز هجومی و هم دفاعی بسیار 
خوب است. از او خواستم که در این بازی متمرکز باقی بماند و در 
بازی بماند. او بازیکن مهمی برای چلسی است، هم در پاس دادن 
و هم در تکنیک. او می تواند گلزنی هــم بکند. خیلی خوب گل را 

می بیند.«

یکی از بازیکنان تیم فوتبال منچستریونایتد که در مسیر بازگشت 
به خانه، از هم  تیمی هایش جدا مانده بود با کمک پلیس، خودش 

را به آنها رساند.
بازی تیم فوتبال منچســتریونایتد در خانه فاینورد هلند در دور 

نخست مرحله گروهی لیگ اروپا با اتفاق جالبی همراه شد.
در پایان این بازی که با پیروزی یک بر صفر نماینده هلند خاتمه 
یافت، یکی از بازیکنان منچســتریونایتد کــه به صورت تصادفی 
برای دادن تســت دوپینگ انتخاب شــده بود، بالفاصله پس از 
بازی نتوانســت نمونه خود را تحویل مســئوالن کمیته مبارزه با 
دوپینگ اتحادیه فوتبال اروپا بدهد و به همین دلیل از اتوبوســی 

که هم تیمی هایش را به سمت فرودگاه روتردام می برد جا ماند.
تصور می شد این بازیکن که هنوز نامش فاش نشده است، از پرواز 
تیمش به سمت منچستر جا بماند؛ اما او با یک کمک غیرمنتظره 

توانست به موقع خودش را به فرودگاه برساند.
یکی از مأموران پلیس روتردام که از ماجرای رخ داده برای بازیکن 
منچســتر یونایتد مطلع شــده بود، او را با موتور خود به فرودگاه 
رســاند تا از پرواز جا نماند و به این ترتیب لطــف بزرگی در حق 
او انجام داد.این مأمور پلیس پس از رســاندن بازیکن شــیاطین 
سرخ به فرودگاه در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت: پایان 
مأموریت. یکی از بازیکنان منچستریونایتد، درست پیش از بلند 
شــدن پرواز خودش را به فرودگاه رســاند. او نتوانسته در مرکز 

کنترل دوپینگ نمونه اش را تحویل بدهد.

توپ طال به خانه بازگشت

کونته: فابرگاس باید از نظر دفاعی 
پیشرفت کند

بازیکن منچستریونایتد با موتور پلیس 
خودش را به فرودگاه رساند!

فضای مجازی

.
ســپاهان 60 درصد امتیازات این فصــل خود را در دیدارهــای خارج از 
 خانه کسب کرده است.   با گذشــت 6 هفته از رقابت های لیگ شانزدهم

 10 امتیاز به حساب سپاهان واریز شــده است. جالب آنکه طالیی پوشان 
اصفهانی 6 امتیــاز از این 10 امتیاز را در دیدارهای خارج از خانه دشــت 
کرده اند تا 60 درصد از مجموع امتیازات آنهــا از بازی های بیرون از خانه 
باشــد. با این اوصاف، ســپاهان تا به اینجا در دیدارهای بیــرون از خانه 
 عملکرد به مراتب بهتری نســبت به دیدارهای خانگی داشته؛ هرچند که

 6 هفته زمان زیادی برای قضاوت در این باره نیست.
باید منتظر ماند و دید که آیــا بهتر نتیجه گرفتن ســپاهان در بیرون از 
خانه ادامــه دار خواهد بود یا اینکه با آماده شــدن نقش جهــان و انتقال 
قریب الوقــوع دیدارهای خانگی تیم اصفهانی به این ورزشــگاه، این روند 

تغییر می کند.

نقش جهان معادالت را عوض می کند؟دو ذوبی، باعث شکست ذوب آهن شدندبازیکن پر رمز و راز استقالل!

سعودی ها به جنجال ســازی خود علیه ورزش ایران همچنان 
ادامه می دهنــد و این بار از نوشــته انگلیســی خلیج فارس و 
نقش پرچم ایران روی لباس و وســایل اعضای کاروان ایران در 

پارالمپیک خشمگین شده اند.
کمیته ملی المپیک عربستان مدعی است که رفتار ورزشکاران 

ایرانی در پارالمپیک تحریک آمیز است.
کاروان ســعودی ها که در برزیــل حضور دارد اعــالم کرد که 
اعتراض رســمی خود را به آنچه که رفتارهــای تحریک آمیز 
کاروان ایــران خوانده اند به کمیته عالی برگــزاری رقابت های 

المپیک ارائه داده اند.
ســعودی ها نســبت به اســتفاده ایــران از تصویــر و عبارت 
خلیج فارس و نقشــه ایران روی پیراهن و وســایل ورزشکاران 
ایرانی اعتراض دارند و بر این باور هستند که کاروان ایران با این 
کار و این طراحی سیاســت را وارد ورزش در پارالمپیک کرده و 

این نوشــته حرکتی تحریک آمیز علیه عربستان و کشورهای 
عربی منطقه است.

یورو عربی و روزنامه  الریاضیه عربستان سعودی مدعی هستند 
که در طراحی البسه کاروان پارالمپیک ایران عالوه بر استفاده 
از واژه  انگلیســی خلیــج فارس، طــرح پرچم ایــران نیز روی 
نقشه مرزی عربســتان و برخی از کشــورهای حوزه همکاری 

خلیج فارس گسترش یافته است.
ناصر القحطانی، مدیرفنی و اداری کاروان عربســتان در ریو در 
گفت وگویی که با یورو اســپورت عربی داشت در این باره گفت: 
اعتراض رســمی خود را علیه ایران به کمیته برگزاری بازی ها 
تقدیم کرده ایم. باید مانع از این حرکات تحریک آمیز ایرانی ها 
باشــیم. آنها در هر مکان و مراسمی دســت به چنین حرکاتی 
می زنند و سیاســت را وارد ورزش کرده اند. بــا همکاری دیگر 
کشــورهای عربی می خواهیم تحریم هایی را علیه ایران اتخاذ 
کنیم تا مخالفت خود را از چنین رفتارهــای که هیچ ربطی به 

ورزش ندارد، اعالم کنیم.
یورو اسپورت عربی نوشــت که امارات هم اعتراض رسمی خود 
را به رفتارهای کاروان ایران تقدیم کمیتــه برگزاری رقابت ها 

کرده است.

قاب روز درحاشیه

دو بازیکن ذوب آهن که در فصل نقل و انتقاالت 
به تراکتورسازی پیوســتند، زمینه ساز شکست 
تیم سابقشان شــدند.بازی دو تیم ذوب آهن و 
تراکتورسازی از هفته ششــم رقابت های لیگ 
برتر که با حواشــی زیــادی در زمیــن و روی 
سکوها همراه بود، در نهایت با پیروزی 2 بر یک 
تراکتورسازی به پایان رســید.نکته جالب این 
بازی، تاثیر گذاری دو بازیکن پیشین ذوب آهن 

روی شکست تیم سابقشان بود.
هادی محمدی مدافع پیشــین ذوب آهن که به 
عنوان بازیکن سرباز به تراکتورسازی رفت برای 
این تیم یک پنالتــی گرفت که منجر به گل اول 

تیمش شد.سینا عشــوری دیگر بازیکنی که در 
فصل نقل و انتقاالت به تراکتورســازی پیوست 
هم گل دوم و پیروزی بخش تیمــش را به ثمر 

رساند.
این دو بازیکن پس از گرفتــن پنالتی و گل زنی 

مقابل تیم سابقشان خوشحالی نکردند.

امین حاج محمدی بزرگ ترین عالمت ســوال اســتقالل اســت که او را 
سرمربی بازی نمی دهد، معموال روی ســکو نشسته؛ اما با این وجود نه او را 
کنار می گذارند و نه حقوقش را کم می کنند.در واقع به نظر می رسد جریانی 
در حمایت از حاج محمدی وجود دارد وگرنه حتی وقتی الزم شد استقالل 
کسی را از لیســت خارج کند باز هم کسی سراغ حاج محمدی در استقالل 
نرفت که نرفت!در مــورد حاج محمدی باید گفت حتــی منصوریان هم با 
وجود مشکالت زیاد در خط دفاعی از او اســتفاده نمی کند و به این ترتیب 
حاج محمدی نه کنار گذاشته می شود نه بازی می کند و همین گونه هست 
که هســت. باید منتظر ماند و این گران ترین بازیکن لیگ )به نسبت زمان 
حضور( را به نظاره نشســت و دید آیا او با همین وضعیت به آخر لیگ برتر 
ایران می رســد یا اینکه باشگاه اســتقالل در نهایت بدون توجه به مسائل 

66حاشیه ای و جنبی تکلیف او را روشن می کند.
جنجال سازی جدید سعودی ها  علیه ایران؛

این بار پرچم

ضرب هفتمین نشان زرین ایران به نام زهرا 

قهرمان  نعمتــی  زهرا 
پارالمپیک 2012 لندن که 
بازی های المپیک را نیز 
تجربه کرده و پرچمدار 
کاروان ایران در المپیک 
نیز بوده است، در مرحله 
فینال رقابت های ریکرو 
تیرانــدازی بــا کمان 
برابر   ،2016 پارالمپیک 
چون یان وو، از کشــور 
چین قرار گرفــت و با 
نتیجه 6 بر 4 پیروز شد و 
کاروان  هفتمین طالیی 

منا  لقب گرفت.

بازی دو تیم پرســپولیس و اســتقالل بــا کیفیت فنی 
ضعیف تر از مسابقات قبلی با تســاوی بدون گل به پایان 
رسید و باعث عصبانیت هواداران شــد. این مسابقه البته 
صحنه هایی داشت اما اســتقالل دفاعی تر و پرسپولیس 
محتاط تر از چیزی بودند که بتوانند اتفاقی را که الزم بود 

رقم بزنند.
 دقایق حساس

دقیقه 1: ســانتر خوب علی علیپور از ســمت راســت را 
مدافعان اســتقالل به زحمت بازگرداندند. توپ سوم نیز 
نصیب کامیابی نیا شد اما ضربه این بازیکن راهی به دروازه 

پیدا نکرد.
دقیقه 11: کرنر ارسالی از سمت راست به امید ابراهیمی 
رســید تا هافبک آبی ها با یک ســانتر دقیق دروازه بان و 
مدافعــان پرســپولیس را به زحمــت بیانــدازد اما توپ 

برگشتی نیز نتوانست دروازه پرسپولیس را باز کند.
دقیقه 19: حرکت خوب و تاکتیکی بازیکنان پرسپولیس 
با پاس دقیق مسلمان به طارمی رســید اما ضربه مهاجم 

پرسپولیس را بازیکن استقالل برگرداند.
دقیقه 25: ضربه ایستگاهی به دســت آمده روی حرکت 
انفرادی مهدی طارمی از پشــت محوطه جریمه را دیوار 
دفاعی استقالل برگرداند. توپ برگشتی در نزدیکی خط 
دروازه نصیب مهدی طارمی شد اما این بازیکن نتوانست از 

فاصله نزدیک دروازه استقالل را باز کند.
 دقیقه 31: باز هــم حرکت انفرادی طارمــی را بازیکنان 
اســتقالل بیرون محوطه جریمه با خطــا متوقف کردند 
تا ضربه ایستگاهی پرسپولیســی ها را عالیشاه به سمت 
دروازه استقالل بزند. این ضربه اما به دیوار دفاعی استقالل 

برخورد کرد و تبدیل به گل نشد.
 دقیقه 48: حرکت بازیکنان استقالل  با پاس عرضی جابر 
انصاری همراه شد تا توپ در دهانه دروازه به کاوه رضایی 
برسد. کاوه رضایی اما در فاصله نزدیک نتوانست این توپ 
را تبدیل به گل کند تا دو تیم بهترین فرصته های خود را 

محوطه شش قدم از دست داده باشند.
دقیقه 72: پرسپولیسی ها ضربه ایستگاهی خود را با پاس 
کوتاه آغاز کردند تا احمد زاده با یک ارسال خوب طارمی را 
در محوطه جریمه صاحب موقعیت کند اما ضربه سر این 

بازیکن راهی اوت شد.
دقیقه 78: ضربه مســلمان توســط مدافعان اســتقالل 

بازگشت داده شد.
دقیقه 80: بعد از مدتها اســتقالل از زیر فشار حریف خود 
خارج شد و ســانتر خوب حیدری به کاوه رضایی رسید تا 

این بازیکن باز هم در فتح دروازه پرسپولیس ناکام باشد.

دربی 83؛ سرد و بی روح تر از همیشه

بازگشت به دوران صفر-صفر 

مستطیل سبز

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: یک ســری افراد به دنبال 
برکناری من هســتند؛ اما اینکه تا چه مرحلــه ای بتوانند پیش 

بروند مهم است.
 ســعید آذری پس از شکســت تیمش برابر تراکتورســازی در 
خصوص شــایعه اســتعفایش اظهار داشــت: یک بار در سال 
88 از ذوب آهن اســتعفا دادم و رفتم زیرا در حق هیئت مدیره 
اجحاف شد. آن زمان در اوج فعالیت های باشگاه، هیئت مدیره 

ما را برکنار کردند؛ اما حاال دلیلی برای اســتعفا وجود ندارد 
و همکاری باشــگاه و کارخانه بــه بهترین دوران 

خودش رسیده اســت؛ البته یک سری دنبال 
برکناری من هستند اما اینکه تا چه مرحله ای 

بتوانند پیش بروند مهم است.
وی ادامه داد: من حضور دارم و شایعه استعفا 

به هیچ عنوان صحیح نیست و نمی دانم چرا این 
شایعات مطرح می شود.

اینکه یک مجموعه اوج پیدا می کند و 
جاذبه هایی برای دیگران پیدا 

می کند تقصیر ما نیست
مدیرعامــل ذوب آهن 
افــزود: برگشــتن به 
وظیفــه  یــک  اوج 
اســت و قطعــا این 
حاصــل یــک کار 
گروهی با همکاران 
و هــواداران بــوده 
موضوع  این  است. 
فوتبال  در  فقــط 
 نیست و باشگاه در 
هــای  فعالیــت 
عمرانــی و ســایر 
رشــته هــا نیــز 
عملکــرد خوبــی 
داشــته اســت. در 
هر صــورت اینکه 
مجموعــه  یــک 
اوج پیدا مــی کند 
و جاذبه هایــی برای 

دیگــران پیــدا مــی 
کند تقصیر ما نیســت، 

خیلی هــا کــه از بیرون 
می آیند و جاذبه های فوتبال را 

می بینند دوســت دارند و برایشان 

جذابیت دارد که یک تســتی بزنند چون مــی خواهند ببینند 
جلوی دوربین ها قرار گرفتن چه حسی دارد.

آذری تصریح کــرد: آدم هایی که در انــدازه و قواره مدیریت در 
سازمان های ورزشــی نیستند برای آنکه آن ســاختار را از بین 

ببرند شرایط خاصی به وجود می آورند.
وی خاطرنشــان کرد: این بار اهل استعفا دادن نیستم. سال 88 
که در اوج مسائل سیاسی کشــور بود به خاطر هیئت مدیره که 
برکنار کردند رفتم؛ اما حاال اســتعفا نمی دهــم و کارم را انجام 
می دهم. عده ای دنبال برکنار کردن من هستند اما تنها 

باید برکنارم کنند تا بروم.
هراتیان فوتبالی است

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره ریاست هراتیان 
در هیئت فوتبال استان و حواشی که در این زمینه 
به وجود آمده اســت بیان کرد: فکر می کنم باید به 
رأی مجمع احترام گذاشــت زیرا رییس با حداکثر آرا 
انتخاب شده و اکثر اعضا با بررسی اوضاع به ایشان رأی 
داده اند. ایشــان قبال خودشــان فوتبال بازی 
می کــرده اند و خیلی از پیشکســوتان 
ذوب آهن مربی او بوده اند. باید به او 
کمک کنیم زیرا فوتبال اصفهان به 
خون جدید نیاز داشت. امیدوارم 
هراتیان تحــول خوبی در هیئت 

ایجاد کند.
از گل محمدی حمایت 

می کنیم
وی در مــورد شــعار برخی 
تماشاگران علیه گل محمدی 
گفــت: اگــر دقــت کــرده 
باشید این مســائل در همه 
ورزشــگاه ها وجود دارد، اما 
مطمئن باشــید مدیرعامل 
از مربــی اش حمایــت می 
کنــد کمااینکــه بارها این 
کار را کرده اســت. فراموش 
نکنید در 4-5 ماه نخســت 
شرایط خیلی از این بدتر بود 
و ما همانند آن زمــان پای او 
می ایســتیم. ما کار تخصصی 
خودمان را می کنیم و اعضای 
هیئت مدیره نیز کار تخصصی 
خودشــان را در فضایــی که در 
آن تخصص دارند می کنند و در 

حوزه فنی دخالت نمی کنند.آذری افــزود: به هر حال گوش ما 
به این کارها بدهکار نیســت. هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است 
و فعال تنها چیزی که باشگاه ها را وحشتناک اذیت می کند این 
قطع و وصل شــدن بازی هاســت زیرا کار مربیان را سخت می 
کند؛ البته کی روش را درک می کنم، تیم ملی هم خوب نتیجه 
گرفته و میانگین 2 امتیاز از هر بازی برای صعود ما به جام جهانی 

کافی است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا روزهای خوشــی در انتظار 
ذوب آهن هست یا خیر اظهار داشــت: ذوب آهن اگر یک سری 
 شیطنت ها نباشــد به مســیر خوب خود باز می گردد. قبال هم 
ذوب آهن به اوج رســیده بود، اما یک سری شــیطنت ها انجام 
شــد. االن هم برخی می خواهند آدم های خودشان را بیاورند، 
امیدوارم بفهمند با آتش، بازی می کنند. من دقیقا می دانم چه 
اتفاقاتی می افتد، ســعید آذری از ورزش آمده است و در ورزش 

هم می میرد.
گل محمدی: دالیل باخت ما، غیرفوتبالی بود

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: متاسفانه دالیل 
باخت ما در دیدار مقابل تراکتورسازی غیر فوتبالی بود و برخی 

تماشاگران  خط گرفته بودند تا تیم را به حاشیه ببرند.
یحیی گل محمدی پس از شکست تیمش مقابل تراکتورسازی 
 درباره دالیل این شکســت اظهار داشــت: اصــال انتظار چنین 
شکستی را نداشتیم زیرا این مسابقه جزو بهترین بازی های تیم  
به شمار می رفت که در آن حداقل موقعیت را به حریف دادیم، اما 

متاسفانه دالیل باخت ما غیر فوتبالی بود.
وی با بیان اینکه یکی از بحث ها، تماشاگرانی بودند که نمی دانم 
از کجا خط می گیرند و با چه عنوانی ایــن کار را انجام می دادند، 
تصریح کرد: متاســفانه، پیش از بازی و موقع گــرم کردن تیم، 
برخی تماشاگران فحش های ناموسی که شایسته خودشان بود، 
نثار بازیکنان مــا کردند و من اعتقاد دارم کــه آنها از جایی خط 

می گیرند.
سرمربی ذوب آهن با انتقاد از این رفتارها ادامه داد: بازیکنان ما با 
داشتن مشکالت زیاد، صدایشان در نیامده اما با این همه تالش، 

این اتفاقات می افتد که اصال قابل تحمل نیست.
وی با بیــان اینکه بعــد از بازی چند نفــر از بازیکنــان من، به 
خاطر این فحاشــی ها گریه می کردند، ادامه داد: از طرف دیگر 
تصمیمات اشــتباه و زنجیروار داور مســابقه به گونه ای بود که 
حتی بازیکن تیم حریف هــم اعتراف کرد کــه پنالتی صحیح 
نبود. داور خیلی راحت یک پنالتی علیه ما گرفت و این موضوع 
فشــار زیادی به ما وارد کرد.گل محمدی تصریح کرد: به همین 
دلیل اصال تمرکز ندارم که دربــاره بحث فنی صحبت کنم. باید 
بگویم تیم بازی خوبی داشــت و اتحاد زیادی بین بازیکنان بود 
و هدف آن است که بچه ها به خودباوری برسند.وی در پاسخ به 
سوالی درباره خالی بودن نیمکت ذوب آهن از بازیکنان باتجربه 
 بیان کرد: تالش کردیم بتوانیم بازیکن جذب کنیم و نزدیک به

 8 خارجی در لیســت ما بودند که هیچ  کدام را جذب نکردیم. 
7-8 بازیکــن ایرانی نیز مــد نظر ما بودند کــه هیچ یک جذب 
نشــدند؛ به هر حال مشکالت برای ما هســت اما باید به همین 

جوانان اعتماد کرده و به آینده امیدوار باشیم.

آذری: 

دوستان با آتش، بازى نكنند

طبق برنامه ای که در آستانه رقابت های هفته ششم لیگ برتر از طرف 
فدراسیون فوتبال اعالم شد قرار بود جواد نکونام به تبریز برود و دیدار 

ماشین سازی و سپاهان را از نزدیک تماشا کند.
با این وجود، در روز مســابقه نه تنها نکونام در ورزشــگاه اختصاصی 
تراکتورسازی رؤیت نشــد که کاشــف به عمل آمد او برای تماشای 
دیدار سایپا و گســترش فوالد به ورزشگاه شــهید دستگردی تهران 
رفته اســت. طبق برنامه قبلی قرار بود دو مربی دیگر تیم ملی؛ یعنی 
میکاییل و سباستیائو این بازی را زیر نظر بگیرند.  حاال معلوم نیست 
که دســتیار جنجالی کارلوس کی روش چرا به تبریز نرفته است؟ آیا 
میل به تماشای شــهرآورد پایتخت علت نرفتن کاپیتان پیشین تیم 
ملی به تبریز بوده یا ابهام درباره ورزشگاه محل بازی دو تیم اصفهانی 

و تبریزی تا کمتر از یک روز قبل از آن، موجب این غیبت شده است؟

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به شکســت این تیم مقابل 
تراکتورســازی گفت: ما مســتحق مســاوی هم نبودیم و باید بازی 
را می بردیم. مهدی رجــب زاده در مورد شکســت دو بر یک تیمش 
مقابل تراکتورســازی گفت: بازی خوب و جانداری انجام دادیم و در 
اکثر دقایق بازی تیم برتر میدان بودیم. متاســفانه روی یکی از گل ها 
در کرنر برگشتی، اشتباه جاگیری داشــتیم و گل دیگر را هم از روی 
ضربه پنالتی دریافت کردیم که معتقدم پنالتی نبود و هادی محمدی 
به صورت واضح تمارض کرد.کاپیتان تیــم فوتبال ذوب آهن در مورد 
مشــکالت مالی این باشگاه گفت: ما بابت پارســال به صورت کامل با 
باشگاه تسویه حساب کردیم، آن هم در شرایطی که برخی از باشگاه ها 
این کار را انجام نداده اند. بازیکنان ما اهل اعتراض نیســتند و همیشه 

برای موفقیت تیم تالش می کنند.

مربی جنجالی
بازی سپاهان را ندید

رجب زاده: مستحق
مساوی هم نبودیم
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روان شناسی شخصیت 

حکایت

پیشنهاد سردبیر: 
امسال زمستان سختي در راه است 
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دانستنی ها

 آیــا می دانید به طــور میانگین هر فــرد ۱۱۴۰ بار در ســال تلفن 
می زند.

آیا می دانید س.ك.س ۳۶۰ كالری را در هر ساعت می سوزاند.
آیا می دانید در آمریکا پول از كتان ساخته شده است.

آیا می دانید والت دیسنی از موش می ترسید.
آیا می دانید اعالمیه استقالل آمریکا، روی كاغذهای ساخته شده با 

برگ حشیش نوشته شده است.
آیا می دانید اگر یک دانه كشمش را در شامپاین تازه بیندازید، مدام 

باال و پایین می رود.

الگوی ذهنی

ما، بر کل جهان تاثیر می گذاریم 
در قدیم افراد معتقد بودنــد ما با انجام هر كاری، بر كل جهان هســتی تاثیر 
می گذاریم. این تفکر واحد ناشی از یگانگی اســت كه می گوید اگر پروانه ای 
در این ســوی دنیا بال می زند، با بال زدن پروانه ای در ســوی دیگری از دنیا 
مرتبط بوده و بــر آن تاثیر می گذارد كه به آن »تاثیــر پذیری پروانه ای« می 
گویند؛ یعنی اگر به عنوان مثال، در نقطه ای از جهان سونامی اتفاق می افتد، 
قطعا نتیجه نیات و اعمال تک تک ما در هر گوشه دیگری از جهان است. این 
گفته به این معناســت كه حضور همه ما آن قدر اهمیت دارد كه بر كل جهان 

هم اثر می گذارد. 
دستیابی به تعادل 

قبل از هر چیز شخص باید به درجه ای از تعادل مزاجی برسد تا به دنبال آن، 
هر كدام از دردهایش هم بهبود یابد؛ چون این در حقیقت درد معده نیســت 
و عامل بیماری را باید در جایی غیر از همان عضو جســت و جو كرد. در واقع 
طب كل نگر، عامل وجود بیماری را یک عضو نمی داند؛ ولی طب مدرن ریشه 
بیماری یک عضو را در ناحیه همان عضو بررســی می كند. در واقع این مهم 
است كه ببینیم چرا یک بیماری ایجاد شــده و این بیماری با خود چه پیامی 

داشته است. 
این نوع نگاه به بیماری اســت كه كل بدن را تحت الشــعاع قــرار می دهد و 
زمانی كه همه ســلول های بدن را یگانه با هم می بیند؛ در نتیجه مثال وقتی 
پایانه های عصبی ما فعال و دردناك می شــود، ممکن اســت دردهایی هم 
داشته باشــیم كه اصال مربوط به آن منطقه نیست؛ مثل سردردهای میگرنی 

كه مربوط به فشارهای عصبی بیمار است. 
تفکر بزرگان

به طور كلی می توانیم بگوییم كســی كه می شــود موالنا و سعدی، حافظ، 
شکســپیر و ... فردی اســت كه با نوع تفکر و نگرش یگانگــی زندگی كرده و 
خودش را جزیی از كل دنیا دانسته اســت، نه جدای از آن، ولی حاال چرا دیگر 
در عصر ما افراد كمتر این گونه فکر می كنند؟ یکی از دالیل آن تغییر شرایط 
زندگی است مثال در گذشــته افراد با هم زندگی می كردند و همه در كنار هم 
بودند، ولی االن چون در فضای دیگری هســتیم و خواسته ها و افکارمان فرق 
كرده است، در نتیجه باید مدیریت عصر و زمان خودمان را هم یاد بگیریم. در 
حال حاضر معیار و واحد خاصی برای موفقیت در كارهای گروهی و برقراری 
یگانگی بین آدم ها وجود ندارد؛ االبته با همین انسجام و یگانگی موجود هم در 
بعضی كشورها بیشتر با تحقیق و كار تیمی آشنا می شوند و پیشرفت بیشتری 

هم دارند. 
مریم پدریان

»آنچه مدام انجامش دهیم، آسان می شود. نه اینکه آن كار 
ساده شده باشــد؛ كه توانایی ما در انجام آن افزایش یافته 

است.«
این داســتان مردی است كه نجوایی را شــنید. عجیب به 
نظر می رســد؛ اما آن نجوا در گوشــش طنین انداخت و او 
را به نوشــتن فرا خواند. تنها كاری كه برای ساكت كردن 
آن صدا می توانســت بکند، این بود كه داســتان بنویسد. 
هنگامی كه می نوشــت، آن صدا خاموش می شد و وقتی از 
نوشتن دست می كشید، صدا باز می گشت. شاید آوازه این 
مرد به گوش بعضی از شما رســیده باشد؛ وگرنه، مطمئنم 
در آینده ای بسیار نزدیک با نامش آشنا خواهید شد؛ چون 
امروز او نویسنده مشهوری است كه داستان های جذابش، 
مرتب در فهرســت پرفروش ترین های نیویورك تایمز قرار 

می گیرد و بدین واسطه شهرتی جهانی یافته است.
اما همیشه چنین نبود.

در سنین پایین به مدرسه كاتولیک ها می رفت و راهبه های 
آنجا عشــق به خوانــدن را در او القا كردنــد. او از خواندن 
همه چیز لذت می بــرد؛ اما به كتاب های تاریخی بیشــتر 
عالقه داشــت. همچنین راهبه ها قواعد خوب نوشتن را به 
او آموختند. نوشــتن می تواند روندی دشوار و كسل كننده 
باشــد و به تالش و پشــتکاری فوق العاده نیــاز دارد. این 
مرد كه نامش »اســتیو« اســت، رشــته وكالت را دنبال 
كرد و آموزش و تحصیالت رســمی در این رشــته، در كار 

نویسندگی به كمک او آمد.
او یاد گرفت چگونه جزئیات را گردآوری كند، به چه ترتیب 
مذاكرات كاری را ســازماندهی كند و چگونه پرونده ای را 
برای محاكمه در دادگاه آماده ســازد. اما تغییر جهت دادن 
و تبدیل شدن به نویسنده ای جهانی، مستلزم مهارت هایی 

كامال تازه بود؛ همچنین اراده و پشــتکار اســتیو را طلب 
می كرد.

تحول اســتیو، در اواخر دهه سی ســالگی عمر او صورت 
گرفت، یعنی همان زمان كه صدایی در گوشــش بی وقفه 
نجوا می كرد. ابتدا فکر كرد این نشــانه نوعی بیماری روانی 
اســت؛ اما معلوم شــد هر وقت شروع به داســتان نویسی 
می كند، صدا خاموش می  شــود. پس هر روز دست به كار 
نوشتن شد و از آن زمان به نویســندگی روی آورده است. 
البته، هدف اولیه او نوشــتن كتابی پر فروش، كسب درآمد 
میلیون دالری از این راه یا خلق فیلمنامه ای برای هالیوود 

نبود؛ او فقط می خواست آن نجوا را خاموش كند.
حدود بیست سال پیش كه استیو شــروع به نوشتن كرد، 
متوجه شد نوشــتن كار خیلی سختی اســت. او می گوید: 
»نویسندگی بســیار دشوار اســت و باید آن را بلد باشی.« 
او تالش های اولیه خود برای نویســندگی را »وحشتناك« 
توصیف می كند؛ اما باالخره باید از جایی شــروع كرد. او به 
نویسندگی ادامه داد؛ چون آن نجوا از او چنین می خواست. 
ســرانجام اولین دســت نویس خود را به پایان رساند و به 
دنبال آن، دومین و سومین دست نویس خود را هم تکمیل 

كرد. 
یکــی از بهتریــن تصمیم هایی كــه اســتیو در اوایل كار 
نویســندگی خود اتخاذ كــرد، این بود كــه در دوره های 
آموزش نویســندگان شــركت كرد تــا چم و خــم كار را 
یاد بگیــرد. او می گویــد: »فرقی نمی كنــد در چه ژانری 
می نویسید: وسترن، ترسناك، اسرارآمیز یا مهیج؛ اگر فوت 
و فن نویســندگی را بلد شــوید، می توانید در هر زمینه ای 
فعالیت كنیــد.« حضــور در این نشســت ها، در موفقیت 
غایی استیو تاثیری بسزا داشت. اســتیو می گوید: » وقتی 

مطالب تان را برای جمع می  خوانید و آنها كارتان را تکه پاره 
كرده و به نقد واژه ها و عبارات شــما می پردازند، برای شما 
خیلی دردآور اســت«؛ اما این، بخشــی ضــروری از روند 

یادگیری بود.
وقتی چهارمین دســت نوشــته اســتیو به پایان رسید، 
جســت وجو برای یافتن ناشــررا آغاز كرد. پس از مرتب و 
شســته رفته كردن نوشــته هایش، آنها را برای این ناشر و 
آن ناشر ارسال كرد. اســتیو واقعا انتظار نداشت كه همان 
اولین یا دومین ناشــر به او جواب مثبت بدهند؛ پس وقتی 
نامه های عدم پذیرش آنها به دستش رسید، متعجب نشد.  
اما پس از آنکه پانزدهمین ناشــر هــم نپذیرفت كتابش را 
منتشر كند، خسته و مایوس شد. در حقیقت، او دست كم 
سه یا چهار بار نویســندگی را بوسید و كنار گذاشت؛ چون 
عالوه بر اینکه كاری بس دشوار بود، مدام از ناشران جواب 
رد می شــنید. اما هر بار كه از این كار دست می كشید، آن 
نجوا باز می گشت؛ از این رو، اســتیو در نهایت كار خود را 
از جایی كه رها كرده بود، از ســر می گرفت یا نگارش متنی 
جدید را شــروع می كرد.  كم كم در كارش پیشرفت كرد و 
برای داستان های كوتاه و نسخه اولیه نخستین رمان خود 
با نام »اتاق كهربایی«، برنده جوایز محلی شــد. این رمان 
درباره آدولف هیتلر، هرمن گورینــگ، چپاول نازی ها در 
جنگ، عتیقه ها و آثار هنری مفقود و همچنین امپراتوری 

روسیه بود.
همچنان كه استیو مسیر یادگیری، ناامیدی، موفقیت، عدم 
پذیرش، كنار كشیدن، شروع دوباره، فراگیری فنون جدید 
و باز هم عدم پذیرش را طی می كرد، به دنبال ناشــری بود 
كه به داستان ها و توانایی اش ایمان داشــته باشد.  پس از 
آنکه بیستمین ناشر جواب منفی داد، تصمیمش را به طور 
جدی زیر ســوال برد. پس از ســی امین، چهلمین و حتی 
پنجاهمین جواب منفی، ناخواســته به این فکر كرد كه آیا 

واقعا نباید فکر نویسنده شدن را از سرش بیرون كند؟
اما تسلیم نشد...

 معموال وضعیت چانه از ســن 5۰ ســالگی به بعد مشــخص 
می شود.

1- چانه مربعی:
این افراد قوی بوده و در مدیریت مهارت دارند؛ البته به شــرطی 

كه پیشانی خوبی داشته باشند.
2- چانه گرد:

نشــانگر عمر طوالنی اســت؛ اما صاحبان آن، در شغل چندان 
موفق نیستند.

 اگر در چهره، نکته منفی نداشته باشــند، این مورد نیز برطرف 
می شود.

3- چانه نوک تیز:
 این افــراد، با اســتقامت، اســتوار، بــا اراده و شــریک خوبی 

هستند.
4- چانه گوشتی که یک گودی در آن وجود دارد:

روابط عاشقانه این افراد چندان مســاعد نیست و مشکالتی در 
ابتدای دوستی یا ازدواج شان ایجاد می شود.

5- چانه گوشتی که یک شیار در آن وجود دارد:
این افراد محتاج تعریف و تمجید هســتند و از آن لذت می برند 
و دوست دارند كانون توجه باشــند. اكثرا بیش از یک بار ازدواج 

می كنند.

6- چانه با آرواره پایین عریض:
این افراد زندگی را به خوبی می گذرانند.
7- چانه با آرواره پایین عقب رفته:

این افراد میانســالی خوبی دارند؛ ولی برای موفقیت در دوران 
پیری، باید از بخت خوب و سالمت خوب برخوردار باشند كه به 

خواست و اراده محکمی احتیاج است.
8- چانه با دندان های نابجا در گوشه های آرواره پایین:

 ایــن افــراد نمی توانند مدیــر خوبی باشــند، قــادر به حفظ 
مسئولیت نبوده و با زیر دستانشان مشکل دارند. اگر چانه مربع و 

قوی داشته باشند، این نکته منفی برطرف می شود. 

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

26- اصل عدم تاخیر
توانایی در تصمیم گیری سریع و عمل به آن، نمونه بارز فردی 
اســت كه اعتماد به نفس خوبی دارد. بایــد به تصمیم های 
خود پایبند باشیم و برای رسیدن به این هدف، به دنبال هر 
تصمیمی، فورا و بدون معطلی باید اقــدام كرده و كاری در 
جهت تصمیم خود انجام دهیم. مهم، نقطه شروع است؛ بعد 

به راحتی می توانیم ادامه دهیم.
27- اصل قاطعیت در گفتن »نه«

وقتی از ما می خواهند كاری انجام دهیم كه می دانیم باعث 
هدر رفتن وقت و انرژی و ســرمایه می شــود، باید بســیار 

محترمانه و قاطعانه »نه« بگوییم.
با قاطعیت به خود اعالم كنیم »من شــخص آزاد و مستقلی 
هستم كه به دیگران عشــق می ورزم و در زمان خودش و تا 
حد توان به دیگران كمک می كنم. كامال برای دیگران ارزش 
قائل هستم و در عین حال بدون تعارف در برابر خواسته های 

دیگران كه تمایلی برای انجام آنها ندارم، »نه« می گویم.«

- احترام به عقاید در ایران به این شــکل است كه اول 
طرف را ارزیابی می كنیم؛ بعــد تصمیم می گیریم به 

عقایدش احترام بگذاریم یا نه. 
- فرش را می توان نماد هویت ایرانی دانست؛ هزاران 

گره كور. 
- اگر اینترنت قطع شود، میلیون ها عاشق، عشق خود 

را فراموش می كنند. 
 - شــاید دوری بهانه خوبی برای بی خبری باشد؛ ولی 

دلیلی برای فراموشی نیست. 
- سه گروه از آدم ها را هیچ وقت فراموش نکنید: 

كسانی كه در سختی ها با شما یار بودند؛ 
كسانی كه در سختی ها رهایتان كردند 

و كسانی كه به سختی ها گرفتارتان كردند. 
- گفتن این جمله به یک آدم افســرده كه خودت باید 
بخواهی تا حالت خوب شــود، به همان اندازه احمقانه 
است كه به كسی كه دستش را از دست داده، بگویید 

تالش كن دستت را دوباره به دست آوری.
- قبل از حرف زدن، خوب فکــر كنید؛ چون بعد از آن 

هر چقدر فکر كنید، فایده ای ندارد. 
- آدم هایی كــه اهل مطالعه هســتند، متواضع ترند؛ 

چون زودتر از بقیه می فهمند كه چیزی نمی فهمند. 
- بعد از اختراع اســلحه، خطرناك ترین اختراع بشر، 

محبت بیجا بود.

اعتماد به نفس

حرف حساب

پاییز بود. سرخپوست ها از رییس جدید قبیله پرسیدند كه زمستان 
پیش رو ســرد خواهد بود یا نه. از آنجایي كه رییس جدید از نســل 
جامعه مدرن بود، از اسرار قدیمي سرخپوست ها چیزي نمی دانست. 
او با نگاه به آســمان نمي توانســت تشــخیص دهد زمستان چگونه 
خواهد بود؛ بنابراین براي اینکه جانب احتیاط را رعایت كند، به افراد 
قبیله گفت زمستان امسال ســرد خواهد بود و آنان باید هیزم جمع 

كنند.
چند روز بعد ایده اي به نظرش رســید. به مركز تلفن رفت و با اداره 
هواشناسي تماس گرفت و پرســید: »آیا زمستان امسال سرد خواهد 

بود؟«
كارشناس هواشناسي پاسخ داد: »به نظر مي رسد این زمستان واقعا 

سرد باشد.«
رییس جدید به قبیله برگشت و به افرادش گفت هیزم بیشتري انبار 
كنند. یک هفته بعد دوباره از مركز هواشناسي پرسید: »آیا هنوز فکر 

مي كنید كه زمستان سردي پیش رو داریم؟«
كارشناس جواب داد: »بله، زمستان خیلي سردي خواهد بود.«

رییس دوباره به قبیله برگشــت و به افراد قبیله دســتور داد كه هر 
تکه هیزمي كه مي بینند، جمع كننــد. هفته بعد از آن دوباره از اداره 
هواشناسي پرسید: »آیا شــما كامال مطمئن هســتید كه زمستان 

امسال خیلي سرد خواهد بود؟«
كارشناس جواب داد: »قطعا و به نظر مي رسد زمستان امسال، یکي 

از سردترین زمستان هایي باشد كه این منطقه به خود دیده است.«
رییس قبیله پرســید: »شــما چطور مــي توانید این قــدر مطمئن 

باشید؟«

كارشناس هواشناسي جواب داد: »چون سرخپوست ها دیوانه وار در 
حال جمع آوري هیزم هستند.«

شرح حکایت
مدیران ناكارآمد به دلیل نداشتن دانش و تخصص الزم، مغرور بودن 
و خودخواهي، منفعت طلبي شخصي، انحصارطلبي و فراهم نکردن 
نظام هاي اطالعاتي و تصمیم گیري مناسب، در بیشتر موارد مرتکب 
تصمیم هاي اشــتباه و نابخردانه و شــاید هم مغرضانه مي شوند كه 
هزینه هاي زیادي را به مجموعه تحت مدیریــت آنان وارد مي كند. 
اگر تصمیم هاي نادرســت این گونه مدیران، آغازگر چرخه معیوبي 
نیز باشد، اثرات منفي و مخرب این تصمیم ها بیشتر و بیشتر خواهد 
شــد؛ تا حدي كه به بحران یا نابودي سیســتم منجر شود. مثالي از 
چرخه معیوب كه در واقعیت زیاد اتفاق مي افتد، از این قرار اســت: 
مدیریت، ســرمایه گذاري را كاهش داده و از منابع مالي برداشــت 

مي كند؛ با كاهــش یا حذف توســعه كاركنان، توســعه محصوالت 
جدید، تحقیق بازار و دیگر موارد هزینه ها را كاهش و ســود سهام و 
حقوق و مزایاي مدیران را افزایش مي دهد و بدین صورت از سرمایه 
برداشــت مي كند. نتیجه این كار، كاهش حقوق كاركنان و آموزش 
آنها در پایین ترین ســطح، خط تولید به روز نشده یا منسوخ و ضعف 
در شناخت نیازهاي بازار و مشــتریان خواهد بود. این اثرات منفي، 
باعث نارضایتي كاركنان، كاهش تعهد سازماني و افزایش نرخ خروج 
كاركنان خواهد شــد. این موارد موجب كاهــش كیفیت محصوالت 
و خدمات، نارضایتي مشــتریان و جذب شــدن آنها به سمت رقبا و 
از دست رفتن ســهم بازار خواهد شــد. كاهش فروش و سود باعث 
مي شــود كه مدیریت براي پرداخت هزینه هــاي اولیه و جاري هم، 
دوباره از ســرمایه برداشــت كند و بدین ترتیب چرخه معیوب ادامه 

مي یابد.

امسال زمستان سختي در راه است 

شخصیت شناسی و نوع حالت چانه

 چرا در این دوره و زمانه 
شاهکار کم است؟ )2(

نجوایی در گوش یک مرد! )قسمت اول(

عبارت مثلی »ســبزی پاك كردن« در مورد افــراد متملق 
و چاپلوس بــه كار مــی رود؛ بخصوص چاپلوســانی كه جز 
چرب زبانی و تقرب از طریق سالوسی و ریاكاری، هنر دیگری 
ندارند. این دسته از متملقان چاپلوس، به منظور تامین مقاصد 
خویش، طرف مقابل را به عرش اعلی می رسانند و از هرگونه 

مدح و ستایش در حق ممدوح، دریغ و مضایقت ندارند. 
اكنون به ریشه تاریخی این ضرب المثل می پردازیم تا معلوم 
شــود پاك كردن ســبزی، چه رابطه و مالزمه ای با تملق و 

چاپلوسی دارد.

شاه بر صندلی جلوس كرده و عملیات آشپزان با نوای موسیقی 
شروع می شد. ســپس شــاه میرفت و وزرا واقعا مشغول پاك 
كردن سبزی می شــدند. آش در چندین دیگ پخته شده و 
برای وزرا و رجال و هفتاد هشــتاد زن شاه در قدح های چینی 
تقســیم شــده و از قراری كه می گفتند، غذایی با مزه معطر 

مقوی هم بوده است. 
اصطالح و عبارت »ســبزی پاك كردن« از آن زمان معمول 
گردید و امــروزه به تمام انواع تملقات و چاپلوســی ها اطالق 

می شود.

تا به حال به آدم هایــی كه در زندگی تو هســتند، دقت 
كرده ای؟

یادت باشد حضور هیچ كس در زندگی تو بی دلیل نیست!
آدم هایی كه با آنها روبه رو می شــوی، آیینه ای هســتند 

برای تو...
اگر می خواهی خود را بشناســی و از حال و هوای درونت 

با خبر شوی،
 ببین چه كسانی در زندگی ات حضور دارند!

دریافتی ما از هستی، تنها پول نیست؛
آدم هایی هم كه به زندگی مان وارد می شوند،

بخشی از روزی ما هستند!
بی ارزش ترین نوع افتخار،

افتخار به داشتن ویژگی هایی است 
كه خود انسان در داشتنش نقشی ندارد؛

همچون چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگي و 
خیلی چیزهای دیگر.

از چیزایی كه خودتان به دست آورده اید، حرف بزنید؛
مثل انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت و...

آدمی را آدمیت الزم است؛
عود را گر بو نباشد، هیزم است...

  مواظب یکدیگر باشیم!
از یک جایی بــه بعد، دیگر بزرگ نه، كه پیر می شویم!

از یک جایی بــه بعد، دیگر خسته نمی شویم؛ می بُریم!
از یک جایی بــــه بعد، دیگــر تکراری نیســتیم؛ زیادی 

هستیم!
پس قدر خودمان، خانواده، دوستان، زندگی 

و كال حضــور خوشــرنگ مان را در صفحــه دفتر وجود 
بدانیم...

محبت، تجارت پایاپای نیست؛
 چرتکــه نیندازیــم كه من چــه كــردم و تــو در مقابل 

چه كردی!

سبزی پاک کردن زندگی زیباست

ضرب المثلدل نوشته

کاریکاتور
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 مرد میانســال بــرای انتقام گیــری از همســرش مــردی را اجیر کرد 
تا او را کتک بزند، اما مرد اجیر شــده و همدستش پس از کتک زدن زن، 

طالهایش را سرقت کردند.
اوایل شهریور امســال زنی با حضوردر شــعبه پنجم بازپرسی دادسرای 

ناحیه 34 تهران از دو مرد به اتهام سرقت طالهایش شکایت کرد.
شاکی به بازپرس علی وسیله ایرد موســی گفت: در خانه بودم که زنگ 
در آپارتمان به صدا درآمد. گمان کردم شوهرم بازگشته است. به محض 
این که در را باز کردم، دو مرد غریبه مرا به کناری هــل دادند و در حالی 
که چاقویی به دست داشتند، وارد آپارتمان شــدند. خواستم فریاد بزنم 
 تا همسایه ها متوجه ماجرا شــوند که یکی از آنها چاقو را به سمتم گرفت 
و مرا تهدید کرد. وی افزود: التماس کردم رهایم کنند که توجهی نکردند. 
یکی از آنها وسایل خانه ام را جست و جو می کرد و دیگری با چاقو تهدیدم 
می کرد. آنها وقتی پول و طالیی پیدا نکردنــد، مرا کتک زده و طالهایی 
 را که همراه داشتم ســرقت کردند. دزدان پس از بستن دست و پای من 

با طناب فرار کردند. ساعاتی بعد شوهرم آمد و دست و پایم را باز کرد.
همزمان با تشکیل پرونده قضایی با دســتور بازپرس پرونده، تحقیقات 
پلیس آگاهی برای دســتگیری آنها آغاز شد. جســت و جو ها در این باره 
ادامه داشت تا این که دو روز پیش شاکی نزد بازپرس پرونده آمد و گفت: 

همسرش در این کار نقش داشته و از او شکایت دارد.
او مدعی شد، من با همسرم اختالف داشتم و گمان نمی کردم آنقدر دامنه 
این اختالف ها زیاد شود که او به قصد انتقام گیری دو نفر را برای تنبیه من 

اجیر کند که این چنین مرا کتک بزنند و طالهایم را سرقت کنند.
 با اطالعاتی که او به پلیس داد، شــوهر وی بازداشــت شــد. این متهم 
در غیاب بازپرس پرونده در شــعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه 34 
تهران مــورد تحقیق قرار گرفت و گفت: من و همســرم بــا هم اختالف 
داشتیم. از او کینه به دل داشتم و تصمیم گرفتم از همسرم انتقام بگیرم.

پس از جست و جوی فراوان از طریق دوستم با مردی خالفکار آشنا شدم 
که در برابر پول هر کاری می کرد بنابراین از وی خواســتم برای همسرم 

ایجاد مزاحمت کند تا او کمی بترسد و دست از رفتارش بردارد.
وی افزود: من به مرد اجیر شــده پنج میلیون تومان پول دادم تا او برای 
همســرم ایجاد مزاحمت کند و وی را بترساند تا با این کار همسرم تنبیه 

شود؛ اما گمان نمی کردم او همراه مرد دیگری وارد خانه شوند. 
آنها با بســتن دســت و پای همســرم هرچه طال همراهش بود، سرقت 
 کردند. زمانی که متوجه ماجرا شدم عذاب وجدان رهایم نکرد و ماجرا را 

به همسرم گفتم و از کاری که انجام دادم، پشیمانم.
با اعتراف این مرد، او روانه بازداشتگاه پلیس شد. 

تحقیقات برای دستگیری دو سارق ادامه دارد.

اجیر کردن 
مرد خشن برای کتک زدن همسر

عامل قتل ستایش در روســتای خیرآباد ورامین 158 روز 
پس از جنایت در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه قرار گرفت.
در این جلســه متهم با قبول اتهام قتل و جنایت بر میت، 
منکــر تجاوز به عنف شــد. امیرحســین در این جلســه 
اعترافات تکان دهنده ای درباره ارتبــاط پنهانی با یک زن 
و مصرف هر روزه مشــروبات الکلی بیان کرد و به تشریح 

قتل پرداخت.
جلسه رســیدگی به این پرونده در شــعبه هفتم دادگاه 
کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی محمدحســین 

خازنی و با حضور قاضی توکلی و اسالمی برگزار شد.
در ابتدای جلسه محاکمه رییس دادگاه در تذکری گفت: 
اتهام قتل و جنایت بر میت به صــورت علنی و اتهام تجاوز 

به عنف به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.
قصاص می خواهیم

ســپس پدر و مادر مقتول در شــکایت خود گفتند، برای 
اتهام قتل تقاضای قصاص، برای اتهام تجاوز مجازات اعدام 

و برای جنایت بر میت درخواست دیه داریم.
 نورا... عزیزمحمــدی، وکیل اولیای دم هــم گفت: متهم 
بعد از قتل دچار ســردرگمی شــده و روی جســد اسید 
می ریزد. از جنبه خصوصی اولیای دم درخواســت خود را 

مطرح کردند، من ازجنبه جزایی درخواست مجازات دارم.
جزییات قتل

در ادامه نماینده دادســتان ورامین در جایگاه قرار گرفت 
و در دفاع از کیفرخواســت دادســرا عنوان کــرد: در این 
پرونده امیرحسین متولد 25 آذر 78 متهم به قتل عمدی 
ستایش شش ساله، جنایت بر میت با ریختن اسید و زنای 

به عنف است.
وی ادامه داد:پدر ستایش 22 فروردین امسال در کالنتری 

11 شهید قدوسی ناپدید شدن دخترش را گزارش کرد. 
بر اساس شکایت، ساعت 13 همان روز ستایش برای بازی 

از خانه خارج می شود و دیگر باز نمی گردد. 
 ســاعت 7 بعد از ظهر روز بعد امیرحســین همراه پدرش 

به کالنتری مراجعه و به قتل ستایش اعتراف می کند.
متهم می گویــد: با انگیزه رابطه جنســی دختر را به واحد 
متعلق به خود کشاندم و ضربه ای به سرش زدم و او بیهوش 
 شد. بعد به او تجاوز کردم و جســد را در جعبه ای گذاشتم 

و روی او اسید ریختم.
ماموران با حضور در خانه متهم، جســد را در آشــپزخانه 
نیمه عریان پیدا می کنند. متهم در بازســازی صحنه قتل 
هم می گوید: وقتــی مادر، خواهر و خواهــرزاده ام خانه را 
ترک کردند، من به علت مصرف مشــروب مســت بودم. 

 ستایش را به بهانه نشــان دادن جوجه به طبقه دوم بردم 
و ادعا کردم سوسک داخل لباس هایش رفته است. 

بعد از رابطه، او را در اتاق خواب گذاشــتم و به پشــت بام 
رفتم، چهار نخ سیگار کشیدم. 

وقتی دیــدم پــدر و مادر ســتایش در جســت وجوی او 
 هستند، دخترک را به آشپزخانه بردم و با چاقو گلویش را 
 از دو ناحیه بریدم. بعد روی جســد اســید ریختم و برای 

این که بوی اسید در خانه نباشد، اسفند دود کردم.
نماینده دادســتان اظهار کرد؛ بررســی پرونده شخصیت 
متهم و گزارش پزشــکی قانونی نشــان داد؛ متهم نقض 
مشــهودی در رفتارش ندارد و تالش و رفتارش ناشــی از 

ترس و اضطراب بوده است. 
عدم بلوغ و جنون هم در متهم دیده نشد.

مشروب زندگی ام را نابود کرد
رییس دادگاه با تفهیم اتهام به امیرحســین از او خواست 
درخصوص اتهام قتل و جنایت بر میــت از خود دفاع کند 
که متهم با قبــول اتهامش گفت: اگر مصرف مشــروبات 

الکلی نبود، هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی داد. 
 مشــروب زندگــی ام را نابــود کرد. مــن در زمــان قتل 
سیاه مست بودم. آدم ســیاه مســت کنترلی بر رفتارش 
 ندارد. فقط یادم هســت ســتایش را به آشــپزخانه بردم 

و با چاقوی میوه خوری دسته قرمز گلویش را بریدم.
قاضی اسالمی سپس از متهم خواســت جزییات روز قتل 
را تشریح کند که امیرحســین گفت: ستایش را در حیاط 

دیدم و به بهانه نشان دادن جوجه به طبقه دوم بردم. 
به او تجــاوز کردم و به پشــت بام رفتم و چند نخ ســیگار 
کشیدم. ســتایش در اتاق بود و نمی توانست در را باز کند. 

به پایین آمدم و او را به آشپزخانه بردم و گلویش را بریدم.
قاضی: چند ضربه به او زدی؟

امیرحسین: خرخره اش را دو بار بریدم.
قاضی: بعد چه کردی؟

امیرحســین: توهم مشــروب که از بین رفت به دوســت 
دخترم زنگ زدم و با او صحبت کردم. صبح فردا به مدرسه 
رفتم و موضوع را به دوستم گفتم. او گفت اسید بریز روی 
جسد. اسید گرفتم و روی جسد ریختم. برای این که بوی 
اسید پخش نشود، روی آن الکل ریختم و آتش زدم. روی 

آتش هم اسفند ریختم.
هر روز مشروب می خوردم

قاضی: پیش از این سابقه سیاه مستی داشتی؟
امیرحسین: نه. 

 فقط حالتش را شــنیده بودم. ســاعت 12و30 دقیقه که 
از مدرسه آمدم چهار لیوان مشروب دست ساز خوردم. 20 

دقیقه بعد هم ستایش را دیدم و آن اتفاق رخ داد.
قاضی: چرا او را به آشپزخانه بردی و آنجا کشتی؟

امیرحسین: نمی دانم. فکرم کار نمی کرد. اگر فکرم آن روز 
کار می کرد که او را نمی کشتم.

قاضی: چند وقت است مشروبات الکی می خوری؟
امیرحسین: دو سال اســت. ابتدا ماهانه مصرف می کردم، 

اما بعد هفتگی شــد. ایــن اواخر هم هــر روز می خوردم. 
طوری که جنبه ام زیاد شده بود و بر خودم کنترل داشتم.

قاضی: چرا مشروب می خوردی؟
امیرحســین: در منطقه ما پارکی نیست که در آنجا تفریح 
کنیم و تنها تفریح ما مصرف مشــروبات بود. اغلب5000 
تومان می دادم و مشروبات ساندیســی می گرفتم که آب 
و قرص بــود. روز حادثه متوجه شــدم بــرای دختر مورد 
عالقه ام خواســتگار آمده و از روی ناراحتی زیاد مشروب 

خوردم.
قاضی: می دانستی کشتن انسان حرام است؟

امیرحســین: می دانســتم گناه دارد. در فیلم ها هم دیده 
بودم که قاتل را مجازات می کنند.

قاضی: چرا با چاقو گلویش را بریدی؟
امیرحســین: چیز دیگری نبود. اگر چسب بود دهانش را 

می بستم تا سر و صدا نکند.
قاضی: پیش از این رابطه نامشروع داشتی؟

امیرحسین: بله. دو بار با یک زن.
قاضی: پس نحوه رابطه را بلد بودی؟

امیرحســین: االن یک بچه10 ســاله هم بلد اســت. در 
اینترنت آموزش می دهند.

 پــس از دفاعیات متهــم، وکیــل مدافعــش در جایگاه 
قرار گرفت و اظهار کرد: در این پرونــده دو موضوع مورد 
اعتراض من است. موضوع نخســت، مستی متهم در زمان 
قتل است که به خاطر مصرف زیاد مشروبات حالت عادی 
 نداشته اســت. موضوع دوم هم رشــد عقلی امیرحسین 
با توجه به سنش است که نباید به گزارش پزشکی قانونی 

توجه کرد و قضات باید آن را بررسی کنند.
رییس دادگاه ســپس برای رســیدگی به اتهام تجاوز به 
عنف، جلسه را غیر علنی کرد که امیرحسین در این بخش 

منکر اتهامش شد و از اولیای دم تقاضای بخشش کرد.
پس از آخرین دفاع متهــم و وکیل مدافعش قضات دادگاه 
ختم رسیدگی به پرونده را اعالم کرده و برای صدور حکم 

وارد شور شدند.
حاشیه های دادگاه

جلسه محاکمه ساعت 9 و 45 دقیقه به صورت علنی آغاز 
شد.

زمانی کــه نماینده دادســتان در دفاع از کیفرخواســت، 
اعترافات متهم در مورد نحوه کشــتن ســتایش را قرائت 

کرد، مادر مقتول بر اثر فشار عصبی غش کرد.
وقتی نوبت به دفاع متهم رسید، او به خاطر ناراحتی قلبی 

درخواست کرد نشسته از خود دفاع کند.
وقتی متهم در دفاعیات بخش قتل، عنوان کرد به ستایش 
 تجاوز کردم ایــن موضوع بــا اعتراض وکیــل مدافعش 

رو به رو شد.
پدر امیرحسین در جلســه دادگاه گفت: پسرم در کودکی 

دچار تشنج می شد و دکتر به او قرص داده بود.
 وکیل متهــم در این جلســه خواســتار بررســی دوباره 

رشد عقلی موکلش در کمیسیون پزشکی شد.

پیشنهاد سردبیر: 
اعترافات تکان دهنده قاتل ستایش

روز حادثه 
متوجه شدم 

برای دختر 
مورد عالقه ام 

 خواستگارآمده 
و از روی 

ناراحتی زیاد 
مشروب 

خوردم

حادثهیادداشت

اعترافات تکان دهنده قاتل ستایش

ابالغ رای
6/469 کالسه 950201 شماره دادنامه: 1025-95/6/16 مرجع رسیدگی شعبه 
11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا کبیری به نشانی اصفهان پل 
فلزی بوستان ملت مجتمع تجاری بلوار طبقه زیرزمین پالک 76 دانش کامپیوتر 
، خوانده: غالم قائلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه فاکتور، 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 شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی علیرضا کبیری به طرفیت غالم قائلی به خواسته 
مطالبه مبلغ پنج میلیون و ششــصد هزار ریال وجه فاکتــور به انضمام مطلق 
خســارات قانونی، با عنایت به دادخواســت تقدیمی تصویــر مصدق فاکتور 
پیوستی دادخواست ظهور در اشغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
خواســته از هر گونه تعرض و تکذیب شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششــصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و 625/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/2/15 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس آخرین نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
 مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان

 می باشــد. م الف:18667 شــعبه 11 مجتمع شماره دو  شــورای حل اختالف 
اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
6 شــماره دادنامــه: 9509970350900874 شــماره پرونــده:  /470
9409980350900687 شماره بایگانی شــعبه: 940765 خواهان: آقای رضا 
مال میرزائی فرزند حسینعلی با وکالت خانم آیلین میر باقر آجرپز فرزند عباس 
به نشــانی اصفهان- خ شــمس آبادی بعد از چهار راه قصر جنــب بانک ملی 
ساختمان اســپادا ط 3 ک . پ: 8134777655 ت.ت: 09132074714، خوانده: 
 آقای محمد ولی یاری زاده فرزند حســن به نشــانی تهران- تهــران پارس- 
 خ ســبالن شــمالی- خ محســن آزادی- کوچه خالقی- پالک 23- ط 1 شرقی 
ک.پ 6841744465، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: دعوی خواهان رضا مال میرزایی با وکالت خانم ایلین میرباقر اجرپز 
به طرفیت خوانده محمد ولی یاری زاده به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد 
با توجه به دادخواســت تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شــماره 1- 698632- 
94/5/27 و 2- 698633-94/6/27 هر یک بــه مبلغ 75/000/000 میلیون ریال 
عهده بانک صادرات و گواهینامه عدم پرداخت بانک محل علیه و با توجه به عدم 
حضور خوانده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارایه دلیل بر 
برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال 
ذمه صادر کننده می باشد دادگاه دعوی را وارد دانســته به استناد ماده 313 
قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/405/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی 
از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است.  م الف:18659 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9509970352900960 شــماره پرونــده:  /471
9409980359501896 شــماره بایگانی شعبه: 950497 شــاکی: آقای سید 
علیرضا هاشمی دهچی فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان- خ آتشگاه ک ش 

هاشــمی پ 38، متهمین: 1- آقای علی خیمه فرزند ابوطالب به نشانی دامغان 
 مســکن مهر کوثر 18 میالد 8، 2- خانم آسیه ســلیمانی به نشانی شهر قدس-

 خ امامزاده- خ شــادی- 112، اتهام: کالهبرداری، گردشــکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: بزهکاری خانم آســیه ســلیمانی مبنی بر اقدام به 
کالهبرداری مبلغ بیست و نه میلیون و نهصد و نود و یک هزار ده ریال از آقای 
سید علیرضا هاشــمی از توجه به شکایت شــاکی خصوصی، گزارش مرجع 
محترم انتظامی تحقیقات انجام شــده عدم حضور نامبرده در جریان تحقیقات 
و در جلسه دادرســی جهت دفاع از اتهام وارده علی رغم احضار وفق مقررات 
محرز می باشد فلذا با اختیار حاصل از ماده 406 قانون آ ئین دادرسی کیفری 
و با اســتناد به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس و 
کالهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل هفت ســال حبس تعزیری و 
پرداخت معادل مبلغ موصوف به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد 
همان مبلغ در حق شاکی خصوصی به عنوان مال ناشی از جرم صادر و اعالم 
می گردد و در خصوص اتهام شرکت در بزه موصوف وارده به آقای علی خیمه 
با توجه به دفاعیات و مســتندات نامبرده با استناد به اصل کلی برائت و ماده 4 
قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت صادر و اعالم می گردد رای صادره 
در محکومیت غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از مدت فوق قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان و در خصوص برائت حضوری و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.  
م الف:18657 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق( 

)326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9509970361700865 شــماره پرونــده:  /472
9509980361700142 شماره بایگانی شــعبه: 950160 خواهان: آقای جواد 
تقی یار فرزند اصغر با وکالت آقای علی شــیرزاده فرزند اســمعیل به نشانی 
اصفهان- نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت دفتر وکالت، خوانده: 
آقای محسن پور عابد رنانی فرزند سعید به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی 
شیرزاده به وکالت از آقای جواد تقی یار به طرفیت آقای محسن پور عابد رنانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 235/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
312745 با سررسید 94/5/5 و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و تصویر مصدق مســتندات ابرازی که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده 
نســبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصــف ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده 
اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 
519 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 235/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 14/760/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی، 
نشــر آ گهی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکالــه وکیل در مرحله بدوی 
طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:18646 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 335 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9509970350601082 شــماره پرونــده:  /473
9509980350600122 شماره بایگانی شعبه: 950138  خواهان: شرکت شاسی 
ساز ایران ) سهامی عام( به شماره ثبت 89322 با وکالت آقای علی اسدی فرزند 
غالمرضا به نشانی تهران- نارمک- خ فرجام- بین میدان 100 و خاور- پالک 
621 – واحد 1- کدپستی 1683819411 تلفن همراه 09122111397، خوانده: 

 خانم رویــا کاله دوزان فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 
1- مطالبــه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیــر تادیه 3- مطالبه خســارت 
دادرســی، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
شرکت شاسی ساز ایران با وکالت آقای علی اسدی به طرفیت خانم رویا کاله 
دوزان فرزند رضا به خواســته مطالبــه مبلــغ 54/826/068/542 ریال وجه 
14 فقره چک شــماره 860216-1393/8/22 مبلــغ 1/204/968/000 ریال و 
860224-1394/3/1 مبلــغ 6/692/314/051 ریــال و 1394/9/15-860228 
مبلغ 3/537/209/589 ریــال و 860217-1394/2/22 مبلغ 1/204/968/000 
ریــال و 860220-1393/11/25 مبلــغ 3/597/370/016 ریــال و 860222-

1393/11/10 مبلــغ 3/127/643/589 ریــال و 860223-1393/12/20 مبلغ 
5/214/994/521 ریال و 860221-1393/12/10 مبلغ 3/606/505/995 ریال 
و 860219-1393/10/25 مبلغ 4/361/026/849 ریال و 1394/7/15-860227 
مبلغ 5/067/530/836 ریال و 860226-1394/5/15 مبلغ 10/369/457/096 
ریال عهده بانــک تجــارت و 499421-1393/8/29 مبلــغ 1/287/120/000 
ریــال و 499426-1393/10/10 مبلــغ 3/589/800/000 ریــال و 499416-

1393/9/20 مبلــغ 1/965/160/000 ریــال عهــده بانک صــادرات بانضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت 
 مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود اصول

 مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت 
گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشــر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
 نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا 
دعوی خواهــان محمول بر صحت تلقی و مســتنداً به مــاده 310-313 قانون 
تجــارت و تبصره الحاقی مــاده 2 قانون چــک و ماده واحــده مصوب مجمع 
 تشــخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرســی مدنی

 خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون 
 و شــصت و هشــت هزار و پانصد و چهل و دو ریال به عنوان اصل خواسته 
و نیــز پرداخــت مبلــغ یــک میلیــارد و ششــصد و چهــل و چهــار میلیون 
و هفتصــد و هشــتاد دو هــزار و پنجــاه و هفــت ریــال بابــت خســارات 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و نیــز پرداخت خســارات 
تاخیــر تادیــه بــر مبنای نــرخ تــورم از تاریــخ چک تــا زمان وصــول آن 
 که توســط بانک مرکــزی اعالم و حیــن اجرای حکم محاســبه خواهد شــد 
در حق خواهان محکــوم می گردد رای صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت 
 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همیــن دادگاه و پس از آن ظرف بیســت

 روز قابــل تجدید نظــر خواهــی در محاکم تجدیــد نظر اصفهان می باشــد. 
م الف:18641 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )453 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
6 شــماره دادنامــه: 9509970350601035 شــماره پرونــده:  /474
9409980350601088 شماره بایگانی شــعبه: 941217 خواهان: آقای امیر 
حسین قصری فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان- خ رباط اول- کوی استاد 
شهریار- ک گلها- گلریز 2- دومین منزل جنوبی- ک پ 8163893113 همراه 
09133262273 خوانده: آقای مجید یوسف یار فرزند ناصر به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2 – مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای امیر حسین قصری فرزند علی اصغر به طرفیت آقای مجید یوسف 
یار فرزند ناصر به خواسته مطالبه مبلغ 167/000/000 ریال وچه چک شماره 
296230-1393/9/27 عهده بانک صادرات بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه 
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ 
اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و 
برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی و مستنداً به ماده 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 515-198-

519 قانون  آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت وهفت 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد و 

شصت هزار ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزی 
اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر اســتان اصفهان می باشد.  م الف:18640 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9509970367300545 شــماره پرونــده:  /475
9409980359100268 شــماره بایگانــی شــعبه: 950056 شــاکی:  آقــای 
ســپهدار علم چشــمه فرزند علی اکبــر با و کالــت خانم معصومه شــکوری 
 فرزند شــکراله به نشــانی اصفهان چهار راه توحید ســاختمان فوقانی بانک 
ملت ســاختمان بهســامان طبقه اول واحد 3، اتهام ها: 1- نگهداری 1/80 گرم 
تریاک 2- حمل 2415/600 کیلوگرم تریاک، بسمه تعالی: به تاریخ 95/06/10 و 
در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انقالب اصفهان به تصدی اینجانب امضا 
کنندگان ذیل تشکیل اســت، نماینده محترم دادســتان حضور دارند، پرونده 
کالسه 950056 در راستای تقاضای وارده جهت اعمال ماده 442 قانون آئین 
دادرسی کیفری جدید تحت نظر قرار دارد، نماینده محترم دادستان اظهار می 
 دارند با درخواســت محکوم علیه مبنی بر تخفیف مجــازات موافقت می گردد 
دادگاه بــا توجــه به اســقاط حــق تجدید نظــر خواهــی از ســوی محکوم 
علیــه پرونــده و تقاضــای تخفیــف مجــازات، ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رای دادگاه: در 
خصــوص تقاضــای تخفیــف مجــازات از ســوی محکــوم علیــه آقــای 
 ســپهدار علم چشــمه چنــار فرزند علــی اکبــر و وکیــل مدافع متهــم خانم 
معصومه شکوری که محکوم علیه طی دادنامه شم اره 9509970367300444 
مورخ 95/5/16 صادره از شــعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان محکوم 
گردیده و پیش از پایان مهلت تجدید نظر، حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط و 
تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و نظر به تسلیم محکوم علیه و وکیل مدافع وی به حکم صادره و عدم اعتراض 
آنان مســتنداً به ماده 442 قانون آیین دادرســی کیفری نظر به اینکه مجازات 
 حبس ابد فاقد مدت بوده تا میزان یک چهارم از  آن کسر گردد و صرفًا پرداخت

 میزان یک میلیارد و دویســت و چهل و هفت میلیون و هشــتصد هزار ریال از 
 جزای نقدی و تعــداد چهارده ضربه از شــالق های محکوم علیــه در دادنامه

 فوق الذکر را کســر می نماید. رای صادره قطعی است.  م الف:18638 شعبه 2 
دادگاه انقالب اسالمی اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/456 در خصــوص پرونــده کالســه 1075/95 خواهان محمــد محمودی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین نکوفر تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
 به این شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق نبش چهار راه وکال مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18332 شعبه 
11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )104 کلمه، 1 

کادر(

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت اول(

اینجانب دکتر بهرام گودرزی طاقانکی دارای پروانه مطب 
شــماره 87-27062-150 مورخ 1384/5/17 شهرســتان 
لنجان به دلیل مفقود شدن پروانه مطب مذکور، تقاضای 

صدور پروانه مطب جدید را دارم.
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یادداشتهای
گلبولآبی

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کشکول جدول )شماره 1960(

موادالزم:
كره ١٨٠ گرم

شكر ١٥٠ گرم
تخم مرغ ٣ عدد

وانيل یک چهارم  ق چ
آرد ٣٠٠ گرم

بكينگ پودر ٢ ق چ
شير ١٨٠ ميلى ليتر

موادميانی:
كره سرد ٦٠ گرم

آرد ٥٠ گرم
شكر قهوه اى ٥٠ گرم،هل ١ ق چ،شاتوت ٣٠٠ گرم

طرزتهيه:
ابتدا شاتوت را خوب بشویيد و بگذارید تاآب اضافه آن برود،كره و آرد و شكر را در غذاساز بریزید 
تا حالت خرده نان پيدا كند، بعد شــاتوت و هل را باآنها مخلوط كنيد و با دست هم بزنيد نه با 
غذاســاز و بعد در یخچال بگذارید. براى خود كيک، كره نرم و شكر را خوب هم بزنيد تا پوك و 
ســفيد شــود بعد تخم مرغ هارا یكى یكى اضافه كرده و هر كدام را ٣٠ ثانيه هم زده و وانيل را 
بيفزایيد.آرد و بكينگ پودر را ســه بار الک مىكنيم و به همراه شير متناوبا به مواد تخم مرغى 
اضافه مى كنيم. قالب را چرب وآردپاشى مى كنيم، نيمى از مواد را مي ریزیم و بعد مواد ميانى 
و پس از آن بقيه مواد را مى افزایيم و در فر ١٨٠ درجه سانتي گراد از قبل گرم شده به مدت ٤٥ 

دقيقه تا یک ساعت مي پزیم.

كتاب »غدیر، برترین عيد امت« كتابى اســت مشــتمل بر هشــتاد 
حدیث مختصر یا مفصــل كه در مــورد فضایــل و آداب عيد غدیر 
گزینش شــده اســت. بخش اول كتاب در خصوص بزرگداشت عيد 
غدیر و ارتباط آن با انبيا، فرشــتگان و موضوعاتــى از جمله موضوع 
عالم ذر، نوروز، بخشش اعمال شــيعيان، شيون و خشم ابليس، غدیر 

در قيامت و ... است.
آداب عيد غدیر دومين بخش كتاب اســت كه در آن به بيان تعظيم 
غدیر، انواع عبادات، شــادى نعمــت والیت، خوارى شــيطان، نماز 
مخصوص عيــد غدیر، نماز در مســجد غدیر، پــاداش اعمال در این 
 روز، آراســتگى، تبریک و تهنيت، احســان به مومنان، ثواب زیارت

 امير المومنين و... پرداخته شده است.

کتاب»ازغدیرتاالغدیر«
آغاز كتاب مقدمه اى اســت، درباره آخرین حج پيامبر )ص( كه منجر 
به توقف در منطقه غدیر و ســپس فرمایشات رســول خدا )ص( در 
خطبه غدیر و اعالم علنى وصایت و خالفت امير المومنين )ع( شــد. 
این مقدمه به ســخنى اجمالى درباره كتب غدیــر و در نهایت كتاب 

عظيم الشأن الغدیر عالمه امينى مى انجامد.
مجموعه مقاالت حاضر از چند مقاله درباره غدیر از شئون متفاوت و 
چند مقاله درباره الغدیر و عالمه امينــى به عنوان مهم ترین كتاب در 
زمينه غدیر تشكيل شده است. هدف نویســنده از كتاب »از غدیر تا 
الغدیر« آشنایى جوانان و عالقه مندان با موضوع غدیر و سپس مسلح 
شدن آنها در مقابل سيل عظيم تهاجم فرهنگى غرب و وهابيت است.

توصيههایغذاییبرایکاهشوزن)1(کيکشاتوت

کتابغدیر،برترینعيدامت

1-اوایــل ســال ١٣9١ یــک 
دیپلمات ایرانى در برزیل، روم به 
دیوار، در یک اســتخر مختلط! حركاتى انجام داد 
كه به اهالى آن بالد كفر به شــدت برخورد. بعدا در 
توضيح این حركات گفته شد كه ملت برزیل دچار 

عارضه تفاوت فرهنگى شده بودند. )الهم اشفهم(
2- دو ســال پيش، یــک خانم بازیگــر ایرانى در 
یک فســتيوال بين المللى با یک آقایى از بالد كفر 
و بى ایمانى دســت داد. یعنى یک آقایى )درسالن 
آن بالد كفر( كه كم و بيــش مى توان گفت صداى 
كلنگ قبرش هم مى آمد )البته ٨٤ سال با احتساب 
نرخ اميد به زندگى در ایران، به معناى چند ســال 
زندگى بيش از حد مجاز هم هســت( دســتش را 
به ســوى خانم بازیگر ما دراز كــرد و خانم بازیگر 
هم كه متوجه شــد آقاى مذكور كه سن پدر بلكه 
پدربزرگش را دارد دچار عارضــه تفاوت فرهنگى 
شده دســتش را كوتاه نكرد و ، روم به همون دیوار 

بند یک، با او دست داد.
3- المپيک ریو ٢٠١٦ در همان كشور عارضه دار 
یعنى برزیل برگزار شــد و اصال معلوم نيست چرا 
مسئوالن ایرانى چنين ســختى را به جان خریدند 
و به كشــورى كه این همه مردم عارضــه دار، دارد 
تيم ورزشى فرستادند. مى پرسيد چرا؟ خب معلوم 
اســت چون بيمارى مردم برزیل دوباره عود كرده 
و دچار تفاوت فرهنگى حاد شــده اند. نایب ریيس 
یكى از انجمن هاى ورزشــى ایران به اتهام سرقت 
از یک فروشــگاه در برزیل بازداشــت شــد. واقعا 
مردم برزیل چــرا این قدر عارضه دارنــد. بابا جان! 
ما در ایران، اول جنس را از فروشــگاه بر مى داریم، 
مى بریم بــه پدر، مــادر، عمه، دایــى و اهل محل 
نشــان مى دهيم وقتى همه گفتند آره، تازه شروع 
كاره. جنــس را بــا آداب تمام اســتفاده مى كنيم 
اگر خوشــمان نيامد كه مى رویم با فروشنده كلى 
دعوا مى كنيــم و بســتگانش را هم مــورد لطف 
قــرار مى دهيم. اگر هم خوشــمان آمــد كه البته 
به فروشــنده نمى گویيم كــه پررو نشــود بلكه با 
كلى چک و چانــه جنس را بــا ٣٠ درصد تخفيف 
مى خریم! المپيک ریو ٢٠١٦ كه تمام شد، اما اميد 
داریم تا پایان مسابقات پارالمپيک ریو ٢٠١٦ ملت 

برزیل دچار عارضه تفاوت فرهنگى نشوند!

چرامابابرزیلاینهمه
تفاوتفرهنگیداریم؟!

لبخندک

بازى هاى االن بيشــتر كشــتار محورند. اگر 
با ماشين از روى دشــمن رد شوید ١٠ امتياز 
دارد. اگر با همان ماشــين از روى یک پيرزن رد شــوید شاید 
صداى نفرینى بياید ولى بــاز ٦ امتياز دارد. یــک مواقعى هم 
خودتان كشته مىشــوید و خون مىپاشــد به در و دیوار ولى 
مهم نيســت با یک دكمه باز همه چيز مىشــود عين روز اول! 
بازى هاى دوره ما استراتژى داشــت. مثال همين بازى وسطى 
كه االن موضوعش مطرح اســت خودش اندازه دو واحد درس 

امنيت دسته جمعى بود. 
 بچــه هــا دو دســته مىشــدند و بســاط یــار كشــى علم

 مىشد. هر كس هم كه باقى مىماند مىشد نخودى كه براى 
هر دو دســته بازى مىكرد. شــير یا خط مىكردیم. بعضىها 
 هم گردو شكســتم و خالصه معلوم مىشــد كدام گروه وسط 
مىایســتد و كدام گروه باید به دو بخش تقســيم شــود و به 

اینهایى كه وسط هستند توپ بزند. 
توپ به هركس مىخورد بيــرون بود. گروه وســط اگر توپ را 
مى گرفت یک امتياز داشــت كه با آن هم مىتوانســت یارش 
را برگرداند، هم نگه دارد براى آخر بازى كه فقط یک نفر وســط 
مىماند و تعــداد معينى ضربه، كه اگر از آنها جان ســالم به در 
مىبرد همه اعضــاى تيم دوباره بر مى گشــتند. خوب اینها چه 
ربطى به سياست دارد؟ اول اینكه یاركشى بر پایه رفاقت است و 
نه توانایى. دوم اینكه وقتى شــما وسط هستيد و از چپ و راست 
توپ مىخورید عمال شعار نه شرقى نه غربى را تمرین مىكنيد. 
 ســوم اینكه وقتــى یک نفــر در آخر مــىماند و یــک تيم را

 بر مىگرداند یعنى اجراى اصل »یكى بــراى همه، همه براى 
یكى« و این شعارى است كه برپایه آن مىشود دسته جمعى به 
افغانستان حمله كرد. چهارم اینكه اگر مىخواهيد در سياست 
دوام داشته باشيد نخودى شوید، مدام رنگ عوض كنيد و براى 
همه بازى كنيد! پنجم اینكه بهترین حملــه، حمله گاز انبرى 
است. روس ها با این روش هيتلر و ناپلئون را ناكار كردند و ششم 
اینكه از هر كس بدتان مىآید چنان بزنيدش كه از جایش بلند 
نشود اگر نه او عن قریب شما را خواهد زد. قبل از اینكه بروید و 
باز بىهدف كشتار راه بيندازید باید بگویم هفتمين درس این 
است كه هميشه مى شــود توپ را گرفت و تهدید را به فرصت 

تبدیل كرد. 

نوستالژیکاتور
وسطی

هرگزهيچوعدهغذاییرابهطورکاملحذفنکنيد
 مصرف غذا به مقدار كم ولى مســتمر، ضمن آنكه كالرى مورد نياز شــما را تامين 
مى كند باعث مى شود كه ســطح قند خون در حد طبيعى باقى بماند. به جاى سه 

وعده غذاى مفصل، در هر شبانه روز ٥ تا ٦ وعده غذاى مختصر ميل كنيد.
غذایسالموخانگیمصرفکنيد

تا جایى كه امكان دارد از غذاهاى سالم و خانگى استفاده كنيد و از مصرف غذاهاى 
آماده و بسته بندى شده همچون فســت فودها دورى كنيد. غذاهاى بسته بندى 
شده و فســت فودها اغلب داراى درصد ســدیم و چربى باالیى هستند. بسيارى از 
مردم از كشــف این حقيقت كه تنها با مصرف غذاى خانگى مى توانند از وزن خود 

بكاهند، شگفت زده مى شوند.
بيشازحدخودرامقيدنکنيد

همه ما داراى عالقه مندى هاى خاص خودمان هستيم. به ندرت وبراى مدت كمى 
مى توانيد به خودتان اجازه چشــم پوشــى از رژیم غذایى بدهيد، اما این كار را با 
چشــم باز و در نظر گرفتن كميت و كيفيت انجام دهيد. اگر هراز گاهى به خودتان 
اجازه بدهيد كه كمــى زیاده روى كنيد، این مى تواند در مقــام جایزه باعث ایجاد 

انگيزه و مداومت در نگهدارى رژیم غذایى شود. 
برچسبرویموادغذاییرابخوانيد

وجود برچسب »بدون چربى« روى یک ماده غذایى لزوما به معنى كم كالرى بودن 
آن نيست. همين طور وجود برچسب »بدون قند« نيز نمى تواند به معنى كم كالرى 
بودن یک محصول باشد. بنابراین هميشه برچســب و به ویژه كالرى درج شده بر 

روى مواد غذایى را با دقت بخوانيد و سپس به ميزان مورد نياز از آن مصرف كنيد.

خواندنکتاب
بدوننيازبهورقزدن!

استخدامکارمندباعنوانشغلی
»نگهبانشفقهایقطبی«

عروسخانمیکه
به23داماد»بله«گفت!

محققان آمریكایى روشى را ابداع كرده اند كه مى توان كتاب را بدون ورق 
زدن و باز كردن خواند.بعضى از كتاب ها به دليل قدمت باالیى كه دارند، 
بسيار ظریف و آسيب پذیر شده اند و باز كردن آنها باعث ترك خوردن و 
تخریب كتاب مى شود. از این رو محققان دانشــگاه »ام آى تى« آمریكا 
 سيستم تصویربردارى محاســباتى را طراحى كرده اند كه به كمک آن 
مى توان تک تک صفحات یک كتاب را در حالى كه كامال بســته اســت، 
خواند.در این فناورى با استفاده از امواج تراهرتز، فاصله ٢٠ ميكرومترى 
بين صفحات كتاب شناسایى و اسكن مى شــود و در نهایت یک كتاب با 
وجود بسته بودن، خوانده مى شود. در سيستم تصویربردارى محاسباتى، 
یک الگوریتم تفسير حروف وجود دارد كه كمک به معنا بخشيدن متونى 
مى كند كه دچار آسيب جدى شده اند. در حال حاضر، دستاورد محققان 

آمریكایى قادر به خواندن 9 صفحه از ورق هاى یک كتاب است.

هتــل فنالنــدى »Arctic Snow Hotel« در فيــس بــوك خود 
 نوشت؛ یک كارمند براى رصد شفق هاى قطبى در آسمان، استخدام 

مى كند.
 وظيفه او، بيدار كردن ميهمانان هتل در زمان مشــاهده شفق هاى 

قطبى است تا آنان نيز بتوانند از مشاهده این پدیده زیبا لذت ببرند.
مســئوالن هتل »Arctic Snow Hotel« اعالم كردند كه تا كنون 
 بيش از ١٠٠٠ رزومه از ســوى متقاضيان براى این شــغل دریافت 
كرده اند.نگهبان پدیده شــفق قطبى باید از ســاعت ٢٣:٣٠ شــب 
تا ٦:٣٠ صبح بيدار باشــد. در سایت این هتل نوشــته شده است كه 
 Northern Lights« ســرویس »بيدار باش شــفق قطبــى« یــا
Alarm« براى ميهمانان هتل رایگان بوده و این ســرویس در تمام 

طول فصل زمستان ارائه خواهد شد.

عروس خانمى در طول عمرش ٢٣ بار در مراســم ازدواج به دامادها 
»بله« گفته است.

 آخرین ازدواج این زن آمریكایى كه ليندا نــام دارد با مردى بود كه 
او نيز با ٢9 ازدواج ركورددار بود. ليندا كه جشــن ٦٨ سالگى خود 
را گرفته اســت به خبرنگاران اعالم كرد كه پــس از مرگ آخرین 

شوهرش در سن ٨٨ سالگى به دنبال ازدواج بيست و چهارم است.
این زن نخستين بله عروسى اش را در سن ١٦ سالگى به شوهر ٣١ 
ساله اش گفت و با این مرد خوش تيپ توانست 7 سال زندگى كند.

بين ٢٣ دامادى كه این زن در مدت ٥٢ سال انتخاب كرد مردانى با 
شــغل هاى متفاوت بودند كه البته بين آنها افراد خالفكار نيز دیده 
مى شــود. او مى گوید: نمى داند كه نامادرى چند نفر هســتم، اما 

خودم 7 بار زایمان كرده ام.

افقی
 ١- نصف، اشک چشم، نزدیک بين

٢- اكوردئون، نام كوچک ونگوك، حرف توفير
٣- نفس خسته، راهرو، بازیكن سابق پرسپوليس

٤- سياره مریخ، پستى، اجاره بها
٥- قامت و هيكل، دلخورى

٦- مردم، فيلمــى با بازى و كارگردانــى جان وین، 
تيمار

7- اندوه و خفگى، مظهر پليدى ها، شما و مخلص
٨- كارتاژ سابق، از حومه رشت، صورتگر

9- نيمه راضى، روحانى زرتشتى، درحال گریه
١٠- تماس، چهاردندان نيش، با اهميت

١١- حوض و فواره، روشنایى ها
 ١٢- ميوه ســه رنگ، زیــر رویه لبــاس، ناگهانى و 

غير مترقبه
١٣- هموطن ماست، سير كوهى، خاك سرخ
١٤- برج كج، فریب دهنده قوم موسى، الكل

١٥- واحد مســاحت، یار غمگسار شــما، نویسنده 
كتاب »نامه هایى از آسياب من«

عمودی
١- حارس، از سبک هاى شعر فارسى

٢- هاون، دیو شاهنامه اى، خانه كنار دریا
٣- تلخ، نویسنده فدرا وایفى ژنى، نمایش سرا

٤-شهر شير سنگى، وسيله، شير عرب

٥- بدهكار، فيلم ژان گره ميون فرانسوى
٦- رمان گوگــول، الله داغــدار، پریشــان حال و 

سراسيمه
7- فيلم اكبر صادقى، ودیعه، قلب ایتاليا

٨- مهاجم منچســتر یونایتد، مرغان خانگى، خدیو 
و سلطان

9- این نه، درخت شمشاد، فالنى
١٠-  فركانس، در حال لنگيدن، نواختنى است

١١- از كشورهاى بلوك شرق، خداوندى
١٢- كشيدنى براى آشــتى، وسيله اى براى حجاب، 

بهانه تراشى
١٣- یگانه، بازیكن سابق استقالل، تازه

١٤- كارگردان شب و تنهایى، اگر با تو نسازد تو با او 
بساز، رسيدن

١٥- تابلوى ارزشمند رئوار، نامه هاى پستى 
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هرکه از خدا پروا کند، از او پروا کنند و هر که از خدا فرمان بَرد، 

فرمانش  بَرند. 

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شنبه 27 شهریور 1395 |15 ذی الحجه 1437  

شماره 1960 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1960   September 17  
2016 .  16 Pages

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
چاپ:اشراق قلم  پارسه    

تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 

ساختمان 119، واحد 3


