
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

دوشنبه 29 شهریور 1395 |17 ذی الحجه 1437
شماره 1962 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1962. September 19. 2016
16 Pages

3

نمایندگان مجمع استان با یکدیگر متحد شده اند؛

انقالب در بهارستان
اتحاد در اصفهان!

11

مرگ در »تپه اشرف« اصفهان 
ربطی به میراث فرهنگی ندارد

حجم آب زاینده رود
نصف شد

4
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان خبر داد:

برگزاری پنجمین کنگره فرهنگ 
و هنر روستا و عشایر

12

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان خبر داد:

جمع آوری ۱۴ هزار وصیت نامه از 
شهدای اصفهان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان از 
برگــزاری بیــش از 100 جشــن و برنامه های شــاد 
و مفــرح ویژه دهــه والیت بــا عنوان »چشــم همه 
محله هــا روشــن«  در مناطــق 15گانه شــهرداری 
اصفهــان خبــر داد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات 

رســانه ای شــهرداری اصفهــان، هــادی نباتی نژاد 
 ضمــن تبریک اعیــاد قربــان و غدیر و دهــه والیت 
اظهار کرد: با هدف بزرگداشت اعیاد بزرگ مسلمانان 
و دهه والیت که از جایگاه خاصی در میان شــهروندان 

برخوردار است، معاونت فرهنگی اجتماعی...

برگزاری بیش از 100 جشن در مناطق 15گانه شهر اصفهان؛

چشم همه محله های اصفهان 
در دهه والیت روشن شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران:

هیچ عاقلی نیروی دفاعی را کنار نمی گذارد
2

16

فرارسیدن عید سعید غدیر خم برتمامی مسلمانان جهان مبارک باد
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پیشنهاد سردبیر: 
هیچ عاقلی نیروی دفاعی را کنار نمی گذارد

در حاشیه

يادداشت

»جیم داباکیس«یک ســناتور آمریکایی 
اســت که چندی پیش به ایران سفر کرد 
و حاال که به کشورش برگشته، خاطرات خود را بیان کرده 
و از تفاوت دیدگاه رسانه ای غربی در مورد ایران و آنچه در 
واقعیت وجود دارد، شــگفت زده شده است. کی یو تی وی، 
در این باره نوشــت: »روابط ایران و آمریکا در سال گذشته 
بســیار پرتنش بوده و با اینکه آمریــکا 1/7میلیارد دالر از 
دارایی های ایران را آزاد کرده اســت و برخــی از زندانیان 

ایرانی را تحویل دولت ایــران داده، ظاهرا این دو کشــور 
هنوز هم رابطه ای با یکدیگر ندارند. هفته گذشته نیروهای 
نظامی ایران تهدید کردند که ناوهای جنگی، جنگنده ها و 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا را در مرزهای این کشور 
دور نگه داشــته و در صورت لزوم آنها را نابود خواهند کرد. 
در آن زمان داباکیس در ایران حضور داشت.« این سناتور 
آمریکایی گفته است تجربه وی از ســفر به ایران کامال در 
تضاد با اخباری اســت که رســانه های دیگر در مورد این 
کشور منتشر می کنند. داباکیس مدعی شده است: »مردم 
ایران، مردم آمریکا را دوســت دارند. در تمامی خیابان ها 
ما را همراهی کرده و بــا ما حرف می زدند؛ حتــی ما را به 

خانه هایشــان دعوت می کردند.« این سناتور آمریکایی بر 
این باور است که مردم ایران آماده برقراری روابط با آمریکا 
هســتند؛ گرچه حکومت این کشــور تمایلی به این رابطه 
ندارد.« پس از انتشــار خاطرات این ســناتور، روز گذشته 
عالءالدیــن بروجردی، رییــس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس، ضمن تاکید این موضوع کــه داباکیس در جریان 
ســفر خود به ایران، با نمایندگان مجلس دیداری نداشته، 
جواب ادعای این ســناتور را هــم داد و گفــت: »اینکه با 
گذشت 37 سال از انقالب اسالمی، هنوز شعار اصلی مردم 
ایران مرگ بر آمریکاست، نشــان می دهد مردم کشورمان 
عاشق آمریکایی ها نیســتند.« باالخره نفهمیدیم ایرانی ها 

عاشق آمریکا هستند یا نیستند؟!
 وزير اطالعات پاسخ بدهد

البته حاشیه های مربوط به ســفر آقای داباکیس به ایران، 
به همین جا ختم نشــد. روز گذشــته محمدجواد کریمی 
قدوسی، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی، با اشاره به ســفر آقای سناتور به 
ایران گفت: این موضوع را در جلسه هفته آینده کمیسیون 
امنیت مطرح خواهم کرد تا مورد بررســی قرار گیرد. سفر 
»جیمز داباکیس« به ایران به صورت مخفیانه انجام شــده 
است؛ قطعا این موضوع را در قالب ســوال، از سیدمحمود 

علوی، وزیر اطالعات پیگیری خواهم کرد.

مجتبی ذوالنــور، نماینده مردم قــم در مجلس، در 
پاسخ به این سوال که آیا ســعید جلیلی می تواند به 
عنوان یکی از کاندیداهای اصولگرایان برای انتخابات 
۹۶ مطرح باشــد، گفت: هنوز اصولگرایان به نتیجه 
نرســید ه اند؛ چراکه در حال بررســی افراد مختلف 
هستند که بعد از امتیازدهی به شاخص های مختلف 
مد نظرشــان، یک نفر را به عنــوان کاندیدای خود 
معرفی می کنند. وی افزود: ممکن است آقای جلیلی 
نیز یکی از این گزینه ها باشــد. ذوالنور همچنین در 
مورد احتمــال حمایت اصولگرایــان از روحانی بیان 
کرد: قطعا آقای روحانــی، کاندیدای اصولگرا و جبهه 
انقالب در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نخواهد بود. 
وی با بیان اینکه ممکن است اصولگراها افرادی چون 
جلیلی، رضایی و قالیباف را مورد بررســی قراردهند، 
گفت: مطمئنم که اصولگرایان در مورد آقای روحانی 

هیچ وقت به جمع بندی نمی رسند.
این نماینــده اصولگرای مجلــس، در مــورد اینکه آیا 
اصولگرایان می توانند به یک کاندیدای واحد برســند، 
خاطرنشــان کرد: امید اســت که اصولگرایــان به یک 
کاندیدای واحد برســند. محال عقلی نیست؛ ولی تالش 

این است که این وحدت محقق شود.

حجت االسالم والمسلمین علی ســعیدی، در بیست و 
دومین مجمع سراســری فرماندهان و مسئوالن سپاه 
گفت: تالش دشــمن در عرصه جنگ نرم، زمینه سازی 

برای تهی شدن نظام از عناصر قدرت است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
درباره جهاد کبیر و ایستادگی و مقاومت و عدم تبعیت 
از دشــمن افزود: اطاعت نکردن از دشمن می تواند در 

میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ باشد.
نماینده ولی فقیه در سپاه، جهاد کبیر در عرصه سیاسی 
را عدم اطاعت و تبعیت از دشــمن در عرصه سیاســی 
دانســت و تاکید کرد: ما باید مراقب نفوذ دشــمن در 
عرصه های مختلف به ویژه حوزه مناســبات سیاســی 
باشیم که امروز با طرح مذاکرات هسته ای، شرایط ویژه 
ای پیدا کــرده و برخی از افراد و جریان های سیاســی 
که به صحنه آرایی تمایل دارنــد، آن را به عنوان الگویی 

موفق به سایر حوزه ها نیز تعمیم بدهند.
وی خاطرنشــان کرد: جهاد کبیر در این عرصه، مبارزه با 
ولنگاری فرهنگی و آسیب ها و مفاسد اجتماعی موجود 
در جامعه اســت که هم زمینه هــای نگرانی رهبر معظم 
انقالب را فراهم کرده و هم نارضایتی و احســاس ناامنی 

فرهنگی خانواده ها و مردم را افزایش داده است.

 ذوالنور:

روحانی، نامزد اصول گرايان 
نخواهد بود

نماينده ولی فقیه در سپاه:

 می خواهند از مذاکرات 
الگوسازی کنند

دیدگاهانتخابات خبر
عضو کمیسیون امنیت ملی: 

 جاسوس تیم مذاکره کننده
به قید وثیقه آزاد است

توضیح ريیس رسانه ملی درباره قطع سخنان روحانی:

 از اول قرار نبود
کامل پخش شود

محمد جواد جمالی، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس، درخصوص دســتگیری 
جاسوس در تیم مذاکره هســته ای اظهار داشت: فرد 
دستگیر شده، مشاور اقتصادی تیم هسته ای بوده که 
مدتی در برخی از بانک ها به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل بانــک فعالیت داشــته و دارای تابعیت 
دوگانه اســت. وی افزود: این فرد هــم  اکنون به قید 
وثیقه آزاد اســت و باتوجه به اینکه این پرونده ابعاد 
گوناگونی دارد و رســانه ای شدن برخی از موضوعات 
آن به رونــد تحقیقات ضربــه وارد می کند، باید یک 
فضــای آرام ایجاد کنیــم تا دســتگاه های امنیتی و 
قضایی به خوبی کار خود را انجــام دهند. وی افزود: 
متاســفانه اکثر کســانی که اخیرا در رابطه با ارتباط 
ناسالم با بیگانه، چه در حد جاسوســی و چه در سایر 
مسائل، دستگیر می شوند، کسانی هستند که تابعیت 
دوگانه دارنــد. جمالی ادامه داد: این افــراد دارای نقاط 
ضعف مادی و معنوی بسیاری از قبیل تحصیل فرزندان 
در خارج از کشــور و اموالی خود در کشورهای خارجی 
بوده و سرویس های بیگانه  هم به خوبی از این نقاط ضعف 

استفاده می کنند.

رییس ســازمان صداوسیما گفت: ســریال »معمای 
شاه«، یک سریال بسیار ویژه است؛ یعنی یک سریال 
مســتند که تاریخ تحوالت رژیم ستمشاهی را نشان 
می دهد. برای اینکه ملت ایران و بخصوص جوانان که 
در آن زمان نبودند، بدانند ماهیت رژیم شاه چیست. 

این سریال، طراحی شده و به خوبی جلو رفته است.
»علی  عسکری« طی گفت وگو با فارس، درباره قطع 
پخش زنده ســخنان رییس جمهور از شــبکه خبر و 
هجمه برخی رســانه ها به صداوســیما گفت: از ابتدا 
هم بنا نبود سخنان رییس جمهور به طور کامل روی 
آنتن برود. در حقیقت برنامه ریزی شده بود که در یک 
فاصله زمانی مشخص و تا قبل از آغاز اخبار، سخنان 
ایشان به صورت زنده پخش شود. صحبت های آقای 
رییس جمهور بایــد در باکس خبــری می رفت و  از 

ابتدا هم بنا نبود به صورت کامل پخش شود.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال که مشکالت 
مالی سازمان صداوسیما حل شده است یا خیر، پاسخ 
داد: فعال به طور کامل حل نشده است؛ ولی ما در این 

زمینه به آینده امیدوار هستیم.
وی همچنین از پخش دوباره ســریال »معمای شاه« از 

هفته دوم محرم خبر داد.

واکنش

تســنیم: وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت 
عربســتان می گوید احتماال این پرونده برای رفع برخی نواقص 
به دادسرا باز می گردد. فاطمه سادات غمخوار با بیان اینکه هنوز 
شــعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت در ایــن پرونده رای صادر 
نکرده است، اظهار کرد: قاضی پرونده معتقد است اتهام تخریب 
که در کیفرخواست این پرونده به تعدادی از متهمان نسبت داده 
شده، باید شاکی خصوصی داشته باشــد و چنین اعتقادی کامال 
درست اســت. این وکیل دادگســتری افزود: در ارتباط با اتهام 
تخریب، دولت عربســتان باید شاکی باشد که شــکایتی نکرده 
اســت. به گفته غمخوار، احتماال پرونده برای رفع نقص و صدور 

منع تعقیب درخصوص اتهام تخریب، به دادسرا بازمی گردد.

المانیتور نوشــت: عبدا... شمري، دیپلمات ســابق عربستان و 
کارشناس امور ایران و ترکیه گفته که تنش های ایران و سعودی 
خطرناک اســت و درگیری ها به عمق خطرناکی فرو رفته است. 
او همچنین تهران را بــه آغاز دخالت در امور ســعودی متهم و 
به واکنش های تهران به اعدام شــیخ نمر در اوایل امسال اشاره 
کرد. در این واکنش ها، معترضان، به سرکنســولگری و سفارت 
عربســتان در تهران و مشهد حمله کردند. شــمری گفت: این 
امر موجب قطع روابط دیپلماتیک با ریاض شــد. اخیرا یکی از 
روحانیون برجســته ســعودی، ایرانی ها را به مســلمان نبودن 
متهم کرد و گفت آنها از تبار زرتشــت هستند. او گفت ایرانی ها 
فرزندان مغ اند و از قدیم با مسلمانان و به ویژه سنی ها دشمنی 
داشتند. این اظهارات مفتی سعودی، دور جدیدی از پاسخ ها را 
از سوی مقامات ایرانی در پی داشــت. محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران، در این رابطه در توییتر خود نوشــت: در واقع 
اسالم ایرانی ها و دیگر مســلمانان، به اسالم افراط گرایان وهابی 
و روحانیان برجسته عربســتان که ترور را تبلیغ می کنند، هیچ 
شــباهتی ندارد. المانیتور به اطالعاتی دســت یافته که نشان 
می دهد ریاض از طریق کانال های غیر رسمی، پیغامی به تهران 
فرستاده و گفته است اظهارات مفتی عربستان، رویکرد رسمی 

این کشور نیست.

احتمال بازگشت پرونده سفارت 
عربستان به دادسرا

پیغام سعودی به ايران:

اظهارات مفتی اعظم، موضع رسمی 
عربستان نیست 

به بهانه سفر »جیم داباکیس« به ايران؛

ماجراهای آقای سناتور

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح دیروز 
طی دیدار شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، ســپاه را »سنگر مستحکم انقالب« و 
»عنصر شاخص دفاع از امنیت داخلی و خارجی و هویت برجسته و 
ممتاز و مورد نیاز برای پیشرفت کشور و حرکت به سوی آرمان ها« 
دانستند و ضمن اشــاره به برخی انحراف ها برای مقابله با اجزای 
اصلی قدرت نرم و معنوی نظام اسالمی و تحریف آنها، فرمودند: 
یکی از اجزای مهم قدرت نرم جمهوری اســالمی، بی اعتمادی 
مطلق به قدرت های ســلطه گر و در راس آنها آمریکاســت و این 
بی اعتمادی باید روز به روز گسترش یابد.  رهبر انقالب اسالمی 
در ابتدای ســخنان خود، فرمان امام)ره( برای تشکیل نیروهای 
سه گانه سپاه را ناشی از نگاه نافذ و دوراندیشانه و دل نورانی آن مرد 
بزرگ و الهی دانستند و درخصوص اهمیت و ارزش و جایگاه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی افزودند: جمله معروف امام)ره( مبنی بر 
اینکه »اگر سپاه نبود، کشور هم نبود« به این دلیل بود که سپاه، 
شجره طیبه ای اســت که از هویت آن، ایمان و حرکت انقالبی و 
جهادی می تراود و حفظ کشور و انقالب نیز منوط به استمرار این 

عناصر مهم است.
حضرت آیت ا... خامنه ای الزمه رســیدن به آرمان بزرگ انقالب 
یعنی »تشکیل تمدن نوین اســالمی« و دفاع از نظام اسالمی در 
برابر توطئه ها را »حرکت انقالبی و جهادی« بر شمردند و گفتند: 
اکنون بعد از گذشت 37 سال از انقالب اسالمی بخصوص بعد از 
دوران دفاع مقدس، حقیقت سخن آن انســان عمیق، مجرب و 
متوکل به خدا در مورد سپاه، بیش از پیش روشن شده و باید گفت 
»سپاه، سنگر مستحکم انقالب است«. ایشــان با تاکید بر اینکه 
دفاع از امنیت داخل و خارج از مرزها، یکی از وظایف اساسی سپاه 
پاسداران است، خاطرنشان کردند: سپاه عالوه بر حفظ امنیت و 
مسائل دفاعی، در عرصه های دیگری همچون سازندگی، عمران، 
خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر 
انقالبی، نقش آفرین و تاثیرگذار است که این اقدامات باید ادامه 

یابند و به اطالع مردم و افکار عمومی نیز رسانده شوند.
رهبر انقالب اسالمی، اقدامات دفاعی، سازندگی و فرهنگی سپاه 
را برجســته و ممتاز خواندند و با تاکید بر اینکه چنین ارزیابی از 
اقدامات سپاه، واقع گرایانه و غیرجانب دارانه است، افزودند: حتی 
دشمنان نظام و انقالب نیز چنین قضاوتی درباره سپاه پاسداران 
دارند. فرمانده کل قوا با تاکید بر اینکه حفظ هویت سپاه، اقدامی 
مهم و نیازمند هوشیاری و آسیب شناسی دائمی است، خاطرنشان 
کردند: حفظ، به معنای توقف در زمان نیست؛ بلکه همگام با تغییر 
ابزارها و پیشرفت های دشمن، سپاه نیز نباید به پیشرفت های خود 
در عرصه های علم و فناوری و نوآوری ها قانع باشد و حرکت رو به 

جلو متوقف نشود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، »امنیت« را موضوعی بســیار مهم و 
زمینه ساز پیشــرفت معنوی و مادی جامعه خواندند و گفتند: از 
جمله وظایف ســپاه، تامین امنیت داخلی و خارجی است و اگر 
امنیت خارجی وجود نداشــته باشــد و در خارج از مرزها جلوی 
دشــمن گرفته نشــود، امنیت داخلی هم از بیــن خواهد رفت. 
ایشان، الزمه رفع تهدیدهای نظامی را اقتدار روزافزون نیروهای 
مسلح دانستند و افزودند: در طول سال های گذشته، گاهی اوقات 
سخنانی از جانب برخی مسئوالن مطرح شده مبنی بر اینکه رفع 
تهدید نظامی و جنگ به دلیل فالن اقدام بوده است؛ در حالی که 
این سخنان صحیح نیســت؛ زیرا تنها عامل رفع تهدید نظامی، 
»اقتدار دفاعی و نظامی« و »ایجاد ترس و رعب در دشمن« بوده 

و خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشــاره به برخی اظهارنظرهای 

اخیر مبنی بر اینکه علت پیشــرفت برخی کشورها، جمع آوری 
سازمان های نظامی آنها بوده است، تاکید کردند: باور این سخنان 
از کسانی که به آنها نســبت داده شده، بسیار سخت است؛ اما اگر 

چنین سخنانی واقعا بیان شده باشد، حرف غلطی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: کشورهایی که گفته می شود 
سازمان نظامی خود را جمع آوری کردند، به اختیار خود این کار را 
نکردند؛ بلکه آنها در جنگ جهانی نابود شده بودند و به آنها اجازه 
ندادند که سازمان نظامی داشته باشند.  ایشان تاکید کردند: هیچ 
عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی گذارد؛ بنابراین باید قدرت 

دفاعی کشور را روز به روز استحکام بخشید.
رهبر انقالب اسالمی، »ایمان« را عامل اصلی استحکام توان دفاعی 
کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: جنگ نامتقارن به همین 
معناست و طرف مقابل با وجود داشتن ابزار و تجهیزات پیشرفته، 
فاقد عامل ایمان است. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: نمونه بارز 
جنگ نامتقارن در عــراق روی داد و آن هنگامی بود که نیروهای 
مردمی عراق که فاقد تجهیزات پیشــرفته نظامی بوده و از ایمان 
باالیی برخوردارند، توانســتند مناطقی را آزاد کنند که نظامیان 
آمریکا و هم پیمانان آنها، از ابتدای حضور در عراق نتوانستند آن 

مناطق را به تسلط خود در آورند.
ایشان در ادامه سخنان خود، به موضوع »تحریف اجزای قدرت نرم 
نظام اسالمی« نیز اشاره کرده و گفتند: در کنار حرف های غلطی 
که درباره توان دفاعی کشور گفته می شود، برخی غلط پردازی ها 
و تحریف ها هم درباره بعضی از مفاهیم انقالب انجام می شــود 

که خطر آن، از سخنان غلط بیشــتر است. رهبر انقالب اسالمی، 
نفی مفهوم »استقالل« و مساوی دانستن آن با انزوا را یکی از این 
تحریف ها برشمرده و افزودند: هدف اصلی از نفی استقالل، پیروی 
از نظم های ترســیمی قدرت های سلطه گر اســت که متاسفانه 
عده ای دانســته یا ندانســته، در حال تکرار این موضوع هستند.  
حضرت آیت ا... خامنه ای، »استقالل، فرهنگ و اعتقادات« را مایه 
هویت یک ملت دانسته و تاکید کردند: به چه دلیلی باید از هویت 
واقعی خود دست کشــید و از روش های غلط و مفتضح غربی ها 
پیروی کرد؟ ایشان، موضوع شرم آور »همجنس گرایی« را یکی 
از موارد بر خالف مصلحت و خلقت بشر برشــمرده و گفتند: در 
تبلیغات جهانی به گونه ای فضاسازی و هوچی گری می کنند که 
اگر کسی منکر این مسائل خالف شود، احساس انزوا می کند و به 
همین علت حتی برخی مقامات غربی برای رای آوردن، از چنین 

تفکر غلطی اعالم طرفداری می کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: نتیجه عدم استقاللی که غربی ها بر 
آن تاکید می کنند، چنین وضعیتی اســت؛ حال آیا ما باید تفکر 
الهی و نورانی اســالم را رها کنیم و پیــرو چنین تفکر مفتضحی 
شــویم؟ حضرت آیت ا... خامنه ای، یکی دیگــر از تحریف های 
اجزای قدرت نرم نظام اســالمی را »مساوی دانستن آرمانگرایی 
با عدم عقالنیت« دانسته و خاطرنشــان کردند: آرمانگرایی عین 
عقالنیت است؛ زیرا اگر ملتی بدون آرمان شود، همانند وضعیت 

امروز جوامع غربی از درون تهی و پوچ خواهد شد.
ایشان تاکید کردند: آنچه موجب شوق به پیشرفت و حرکت در 

ملت ها می شود، آرمان ها هســتند و هرچه این آرمان ها واالتر، 
مجرب تر و نورانی تر باشند، حرکت صحیح تر خواهد بود.

رهبر انقالب اسالمی به یکی دیگر از تحریف ها درخصوص اجزای 
قدرت نرم نظام اسالمی اشاره کرده و گفتند: یکی از عناصر قدرت 
نرم جمهوری اسالمی ایران، »بی اعتمادی مطلق به قدرت های 

سلطه گر جهانی« است که امروز مظهر آن آمریکاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر لزوم گسترش بی اعتمادی 
مطلق به آمریکا افزودند: متاســفانه برخی ها حاضر نیستند این 
بی اعتمادی را قبول کننــد و اگرچه به زبان مــی گویند آمریکا 
دشمن است، اما احســاس واقعی بی اعتمادی به آمریکا، در آنها 
وجود ندارد.  ایشــان خاطرنشــان کردند: هنگامی که در انسان 
احساس دشمنی و بی اعتمادی واقعی به طرف مقابل وجود داشته 
باشــد، در مذاکرات و دیدارها، الزامات آن را رعایت می کند و به 

گفته های طرف مقابل مطلقا اعتماد نخواهد کرد.
رهبر انقالب اســالمی، بی اعتمادی مطلق بــه آمریکا را نتیجه 
عقالنیت ناشی از فکر و عمق و تجربه دانستند و گفتند: موضوع 
دشمنی آمریکا را در طول ســال های متمادی بعد از انقالب و در 

قضایای اخیر مذاکرات هسته ای و مسائل دیگر دیده ایم.
حضرت آیت ا... خامنــه ای به یک نمونه تاریخی اشــاره کرده و 
افزودند: در قضیه مشــروطه، هنگامی که به انگلیسی ها اعتماد 
و راه به سمت سفارت آنها کج شــد، ضربه اساسی، وارد و نتیجه 
آن 75 ســال عقب ماندن کشور شد.  ایشــان خطاب به برخی 
کشورهای منطقه خاطرنشان کردند: اگر هوشیار نباشید و ترفند 
نظام ســلطه آمریکا را درک نکنید و فریب لبخند آنها را بخورید، 
شما هم ممکن اســت 50 یا حتی 100 سال عقب بیفتید. رهبر 
انقالب اســالمی تاکید کردند: اگر ما امــروز راه را برای مذاکره با 
آمریکایی ها و وسوسه های آنها در بخش های مختلف باز کنیم، 
نه فقط زمینه ساز نفوذ آشکار و پنهان آنها شده ایم، بلکه پیشرفت 
مورد نظر کشور هیچ گاه محقق نخواهد شد و عقب ماندگی قطعی 
خواهد بود. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر لزوم هوشیاری 
و بیداری مســئوالن در قبال نفوذ و ســلطه دشمن خاطرنشان 
کردند: آمریکایی ها اصرار دارند که ما با آنها درباره مسائل منطقه 
غرب آسیا به ویژه سوریه، عراق، لبنان و یمن مذاکره کنیم. هدف 
واقعی آنها از این درخواست های مذاکره چیست؟ آنها هدفی جز 
جلوگیری از حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقه به عنوان 

عامل اصلی ناکامی های آمریکا ندارند.
ایشان با اشاره به ترفندهای مذاکراتی آمریکایی ها و دشمنی های 
آشکار آنها که نمونه هایی از آن در مذاکرات هسته ای دیده شد، 
گفتند: عقالنیت اقتضا می کند نسبت به کسانی که دشمنی خود 

را آشکار کرده اند،  بی اعتمادی مطلق داشته باشیم.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به برخی زمزمه ها برای مذاکره با 

آمریکا درخصوص مســائل منطقــه نیز تاکید کردنــد: مذاکره 
با آمریکا نه تنها فایده ندارد، بلکه ضرر هــم دارد و این موضوع، با 
استدالل به مسئوالن سطوح باالی کشــور گفته شده و آنان نیز 
پاسخی در رد آن نداشتند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر 
اینکه مذاکره نه تنها دشمنی ها را کم نمی کند، بلکه زمینه را برای 
نفوذ باز می کند، به امنیت حاکم بر کشور اشاره کرده و افزودند: 
دشمن تمام تالش خود را برای بر هم زدن امنیت کشور به کار برده 
است؛ بنابراین همه ســازمان های نیروهای مسلح و دستگاه های 
مربوطه، باید از این امنیت به عنوان یک دستاورد مهم در دنیای 
ناامن امروز محافظت کنند. ایشان عالوه بر امنیت محیط زندگی، 
امنیت فرهنگی و فکری را نیز بسیار مهم برشمرده و تاکید کردند: 
ســپاه باید در همه این موارد نقش آفرینی داشته باشد. فرمانده 
کل قوا ســپس در بیان چند توصیه خطاب به پاسداران انقالب 
اسالمی، محور همه توانایی های سپاه را »ایمان و روحیه انقالبی 
و جهادی« دانسته و افزودند: نباید اجازه داد که روحیه انقالبی با 
میل و دل بستن به دنیا و ورود به مسابقه تجمل پرستی و اسراف 
تضعیف شود. »لزوم حفظ پیوستگی نســل های جدید سپاه با 
مفاهیم انقالب« و »اهمیت مسئله آموزش«، توصیه های بعدی 
رهبر انقالب اسالمی بود. ایشــان همچنین از »بسیج« به عنوان 
»ظرفیتی ملی« یــاد کرده و با اظهار خرســندی از فعالیت های 
فراوان در این مجموعــه مردمی، بر عمق بخشــی به فعالیت ها 
تاکید کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به »نقش الگو و 
آینده ساز ملت ایران در تحوالت جهانی« خاطرنشان کردند: اگر 
مســئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را بــه معنای واقعی، 
محقق و کشــور را از جادوی مالی و پولی دشمن خالص کنند و 
ارزش و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشــکنند، کشورهای 
دیگــر را نیز نجات داده انــد و برای آنها الگو خواهند شــد. رهبر 
انقالب اسالمی، علت عصبانیت دشــمنان از ملت ایران را همین 
ویژگی الهام بخشی جمهوری اسالمی خواندند و افزودند: حرکت 
ملت ایران با وجود انبوه فشــارها، تحریم ها و تهدیدها، روز به روز 
شفاف تر و شجاعانه تر و نهال پاک و مبارک انقالب اسالمی هر روز 
تناورتر شده است.  ایشان با اشاره به تالش دستگاه های تبلیغاتی 
تحت سلطه صهیونیست ها برای پوشاندن این واقعیات درخشان، 
استقبال های مردمی از مســئوالن در برخی سفرهای خارجی را 
دلیل دیگری بر الگو شدن ملت ایران دانسته و افزودند: جمهوری 
اســالمی هنوز در ابتدای راه دســتیابی به اهداف و آرمان های 
واالســت؛ اما همین مقدار از حرکت و نشــان دادن اســتقالل، 
ایستادگی و عزم راسخ نیز دل های ملت ها را به خود جذب کرده 
اســت. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر لــزوم ادامه این راه 
نورانی با قدرت و آمادگی مادی و معنوی روزافزون، خاطرنشــان 
کردند: درس قرآن به ما این اســت که در مقابل دشمنی ها باید 
با یاری جستن از خداوند، اســتقامت و پایداری کرد؛ زیرا خدا و 
هدایت الهی همراه ماست. رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: اگر 
ما انگیزه، ایمان و عزم راســخ خود را حفظ کنیم و عقل و تدبیر 
را به درســتی به کار ببندیم، بر تدابیر همه جانبه دشمنان فائق 
خواهیم آمد و برخالف تصور برخی که خیال می کنند محاصره 
شده ایم، همه دشــمنان را به خاک خواهیم نشاند.  ایشان تاکید 
کردند: من نسبت به آینده هیچ نگرانی ندارم و معتقدم به توفیق 

الهی، فردای کشور، از امروز آن بسیار بهتر خواهد بود.

مذاکره با آمريکا نه 
تنها فايده ندارد، 

بلکه ضرر هم دارد 
و اين موضوع، با 

استدالل به مسئوالن 
سطوح باالی کشور 

گفته شده و آنان نیز 
پاسخی در رد آن 

نداشتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران:

هیچعاقلینیرویدفاعیراکنارنمیگذارد

زاينده رود

يادداشت

در حاشیه

تسنیم: وزیر ســپاه در دوران دفاع مقدس گفت: کســانی که می گویند 
قدرت دفاعی الزم نداریم،»عقــل« ندارند و حتمــا می خواهند آمریکا 
پیروز شود. سردار محســن رفیق دوســت درباره ادعای برخی افراد که 
اخیرا مدعی شده اند آلمان و ژاپن به دلیل نداشتن نیروی نظامی پیشرفت 
کردند؛ چون نیروی نظامی بیشــترین هزینه را دارد، اظهار کرد: کسانی 
که این حرف ها را می زنند، عقل شان نمی رســد. اینها حتما می خواهند 

آمریکا پیروز شود.

کنايه تند رفیق دوست به سخنان  هاشمی درباره نیروی نظامی:

عقل شان نمی رسد
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يادداشت ويژه

دلیل کیفیت پايین برخی شکالت های ايرانی؛

عادت به
بنجل سازی و ارزان فروشی!

علی طیب نیا-
وزير امور

اقتصاد و دارايی

عباس آخوندی-وزير
 راه و شهرسازی

عبدالحمید
 انصاری-مديرعامل

 اسبق بانک ملی

محسن رضايی-
دبیر مجمع تشخیص

مصلحت نظام

پیشنهاد سردبیر:
انقالب در بهارستان، اتحاد در اصفهان!

یک تولیدکننده ماشین آالت شــیرینی و شکالت، دالیل کیفیت 
پایین برخی شــکالت های ایرانی در مقایســه با انــواع خارجی 
آن را تشــریح کرد.خندابی با بیان اینکه تفــاوت کیفیت و طعم 
شکالت های ایرانی و خارجی مربوط به فرموالســیون مواد اولیه 
اســت، اظهار کرد: اغلب کارخانه های شــکالت ایــران می توانند 
محصول باکیفیت بــاال تولید کننــد، اما دو بــازار کاذب در کنار 
ایران ایجاد شــده که محصوالت درجه ســه و چهار می خواهند.

وی با اشــاره به ســفارش شــکالت های ارزان قیمت و با کیفیت 
پایین از ســوی کشــورهای افغانســتان و عراق ادامــه داد: این 
درخواســت ها کارخانه های ما را عادت داده که جنس ارزان تولید 
کننده بفروشــند.این تولیدکننده ماشین آالت شیرینی و شکالت 
افزود: ممکن اســت تولید و فروش محصوالت درجه ســه و چهار 
سود داشته و برای تولیدکننده خوب باشــد، اما همین امر سبب 
شده تمرکز و فکر تولیدکننده ما از تولید جنس درجه یک فاصله 
بگیرد.خندابی با بیان اینکه این کشورها جنس ارزان می خواهند 
و همیشه هم ســفارش دارند و پول نقد هم می دهند، گفت: اینها 
بازار کاذب هستند، اما در این شــرایط تولیدکننده هم به این فکر 
می کند که با همین کیفیت و قیمت تولید کند و مشتری هم دارد 
و می تواند به راحتی محصول خود را بفروشد.وی با اشاره به حضور 
برخی تولیدکنندگان با کیفیت در ایــن صنعت نیز اظهار کرد: در 
عین حال ما کارخانه هایی هم داریم که ســابقه ســه - چهار ساله 
دارند، اما شــکالت و محصول تولیدی آنها به انــدازه یک کارخانه 
و شرکت 30 ساله مطرح و دارای اعتبار اســت و مردم نیز با لذت 
محصوالت آنها را می خرند.این تولیدکننده ماشین آالت شیرینی 
و شــکالت درباره  بزرگ تریــن موانع پیش روی صنعت ســاخت 
ماشین آالت در ایران نیز ادامه داد: بعضا نیاز به واردات ماشین آالت 
و دستگاه هایی داریم که در این زمینه به دلیل مشکالتی که کشور 
دارد، کمی با مشــکل مواجه ایم.خندابی اضافه کــرد: مثال گاهی 
می خواهیم دســتگاهی را به ایران وارد کرده، روی آن مهندســی 
معکوس انجــام دهیم، تغییــرات اعمال کنیم و از بخشــی از آن 

کپی برداری کنیم که در واردات آن به مشکل بر می خوریم.

صنعــت بیمه کشــور در 
مقایسه با وضعیت بیمه در 
جهان از جایگاه مطلوبی 
برخوردار نیســت که باید 
برنامه ریزی بــه گونه ای 
باشد تا به جایگاه بهتری 
برســیم و قاعدتا صنعتی 
کــه بایــد ریســک ها را 
پوشش دهد نباید خودش 

در معرض ریسک باشد.

بحث لیزینــگ در تامین 
ناوگان و توسعه زیرساخت 
صنعت هوانوردی با عنوان 
یک استراتژی مهم تلقی 
می شود و ایران از توسعه 
شــرکت هــای لیزینگ 
داخلــی و خارجــی در 
کشــور حمایت می کند.

در تالش هستیم تا چند 
بنگاه لیزینگ در صنعت 
هوانــوردی را در ایــران 

تاسیس کنیم. 

دولت یازدهم زمانی روی 
کار آمد که نــرخ تورم در 
حــدود 40 درصــد بود و 
این موجب شــد که آقای 
روحانی شعار کاهش نرخ 
تــورم را به عنوان شــعار 
اصلــی خود قــرار دهد و 
تا االن هــم در این حوزه 
موفق بودنــد، اما کاهش 
تورم با این فشار، عوارضی 

داشت که مهم ترین آنها، رکود گسترده حاکم بر اقتصاد است.

موضوع  انقالب  نیروهای 
امنیــت و دفــاع را با فکر 
و تــالش خود درســت 
کردند و مــی بینید که تا 
پای جان ایســتاده اند. در 
حالی که اقتصاد در عمل 
همیشه دســت منتقدین 
بوده  نیروهــای مســلح 
و آنهــا باید پاســخگوی 
کشور  اقتصادی  وضعیت 

باشند. مشکل مدیران کشور این است که راه نیروهای انقالب را یا 
نمی خواهند و یا نمی توانند در اقتصاد پیش گیرند. اگر این کار را 

انجام می دادند مسئله اقتصاد هم مثل اقتدار حل می شد.«

با مسئوالن

با اجرای یــک پــروژه در ناحیه انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکه و اســتفاده از پســاب های کم کیفیت 
واحدهای نیروگاه و فوالدســازی و به  کارگیری آنها 
در خنک سازی ســرباره های مذاب کوره های قوس 
الکتریکــی فوالدســازی، بیــش از 100 مترمکعب 
بر ســاعت در مصرف آب صنعتی صرفه جویی شــد. 
مدیر ناحیه انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه با اعالم 
این خبر افــزود: کاهش متوســط بــارش نزوالت 
آســمانی در ســال های گذشــته و کاهــش میزان 
ذخایر آب پشــت ســد و تقاضای افزایش برداشت 
آب در منطقه فالت مرکزی ایــران، مدیریت منابع 
موجــود و تامیــن آب باکیفیت و کمیــت موردنیاز 
شرب، صنعت و کشاورزی یکی از چالش های اصلی 
پیش رو اســت. بدین منظور فوالد مبارکه همواره با 
اجرای پروژه های متعدد در جهت کاهش مصرف آب 
اقدامات موثری را در این خصوص صورت داده است. 
محمدرضا بناییان  در ادامه به راه حل های انجام شده 
برای رهایــی از چالش هــای مذکور اشــاره کرد و 
گفت: صنایع بزرگ از جمله شــرکت فوالد مبارکه 
تمامی تــالش خود را در جهــت کاهش مصرف آب 
در فرآیندها مدنظر قــرار داده اند. پروژه های کاهش 
مصارف ویژه در خطوط تولید، بهینه ســازی مصارف 
و استفاده از آب های باکیفیت پایین در خطوطی که 
نیاز به آب صنعتی تازه ندارند برای رسیدن به تولید 

با حداقل وابستگی به آب، از جمله این پروژه هاست.
وی تصریح کــرد: در جهت اســتفاده از آب های کم 
کیفیت، پروژه واحد خنک کاری ســرباره از دو سال 
پیش آغاز شــد که به جای اســتفاده از آب صنعتی 
از پســاب های کولینگ تــاور نیــروگاه )بلودانها( و 
کولینگ تاور مــدول A فوالدســازی و همچنین از 
دورریز واحد تولید آب دمین نیروگاه اســتفاده شد. 
بناییان خاطرنشــان کــرد: در این پــروژه مجموع 
آب های کم کیفیت بــه حجم حدود 100 مترمکعب 
بــر ســاعت، وارد اســتخر 1000 مترمکعبی واحد 
نیروگاه شــده و بعد از عملیات ته نشــینی توسط دو 
دســتگاه پمپ به ظرفیت 120 مترمکعب بر ساعت 
به سمت واحد سرباره، جهت خنک کاری حوضچه ها 
ارسال می شود و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف 
منابع و جایگزینی مصرف پساب کم کیفیت به جای 

آب صنعتی را به دنبال دارد.

مدير ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خبر داد:

استفاده از پساب های واحد 
نیروگاه، برای کنترل مصرف آب 

صنعت

ســمیه محمودی نماینده مردم شهرضا، شامگاه شنبه در 
جمع صنف خواروبار فروشــان و لبنیاتی های شهرضا در 
محل کارخانه تاریخی نوین شــهرضا حاضر شد و اصناف 
را بازوان دولت و نظام دانســت و گفت: راه اصلی برطرف 
شدن مشــکالت بخش های مختلف شهرستان تعامل در 
رأی مسئوالن شهری اســت. محمودی گفت: »دیگر آن 
دوران گذشته اســت که اصفهان را به عنوان یک منطقه 
برخــوردار کشــور بنامیم و باید در مســیر رســیدن به 
درجه های نخســت کار و تالش مضاعف داشــته باشیم.

مجمع نمایندگان اســتان در ماه های آتی به شهرضا سفر 
می کند تا از نزدیک با مشکالت این شهرستان آشنا شده 

و برای حل آنها راهکاری ارائه دهد.«

اما عصر جمعه جلســه ای بــا حضور نمایندگان اســتان 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی و نمایندگان 
کشاورزان شهرستان فالورجان صورت گرفت و پیرامون 
کم آبی و کشاورزی در این شهرســتان بحث و گفت و گو 
صورت گرفت. کشــاورزان شهرســتان فالورجان اکنون 
از وضعیــت آب این شهرســتان برای کشــاورزی راضی 
نیستند؛ به همین دلیل نیز نمایندگان اصفهان در تالش 
هستند که بتوانند مشکالت آب در این شهرستان را برای 
صنعت کشــاورزی برطرف کنند. با توجه به این موضوع 
که کشــاورزان فالورجانی تنها منبع درآمد خود را از راه  
کشاورزی تامین می کنند خواستار این موضوع هستند تا 
هرچه سریع تر به مشکالت آنها رسیدگی شود؛ گرچه این 

کشــاورزان معتقدند مدت بسیاری است شکیبایی و صبر 
را پیرامون این موضوع در پیش گرفته اند.زهرا ســعیدی 
نماینده مــردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با تسنیم درباره این جلســه گفته که : »در این 
جلسه سعی شــد پیرامون اقدامات انجام شده در چندماه 
اخیر در ارتباط با موضوع آب و کشــاورزی شهرســتان 
فالورجان صحبت شود. نمایندگان کشاورزان شهرستان 
فالورجان صحبت های خــود را در ارتباط با مشــکالت 
کشاورزان و همچنین مشکالت آب مطرح کردند.امیدوار 
هســتیم دولت با نگاه ویژه ای که به ایــن موضوع دارد و 
همچنین اولویتی که مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
نظر دارد در موضوع آب، همکاری های الزم انجام شــود. 
متاســفانه کشــاورزان هیچ منبع درآمد دیگری نداشته 
و با صحبت  هایی که انجام شــد دلگیری هــا و تکدراتی 
نیز از حرف های آنان برداشت می  شــود که به حق است. 
کشاورزان نیز امیدوار هستند با برگزاری چنین جلساتی 
به نتایج خوبی برسند.« سعیدی در این گفت و گو تاکید 
کرده که »متاسفانه آب اســتان اصفهان وضعیت خوبی 
نداشــته و در دولت های قبلی نیز پیرامــون این موضوع 
اقداماتی انجام شــده که بــه ضرر کشــاورزان اصفهانی 
بوده اســت. نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی همگی متحد شــده اند و طرح ســوال از وزیر را 

مطرح کردند که امیدوار هستیم زودتر به نتیجه برسیم.
چیزی که مردم اصفهان و نمایندگان مردم از دولت انتظار 
دارند خواسته ای قانونی بوده؛ یعنی انتظار مردم اصفهان 
برقراری عدالت و اجرای قانون است. نظارت ویژه باید در 
توزیع عادالنه آب صورت بگیرد و ما نیز پیگیر هستیم که 
وزیر در پاسخ به ســوال چگونه عمل می کند. ما به دنبال 
مکتوبات و صحبت در ارتباط با آب زاینده رود نیســتیم و 
درنظر داریم که اقدامات در ارتباط با توزیع عادالنه آب با 

قدرت صورت بگیرد.«
نماینده مردم مبارکه از پیشــنهادی که در راستای حل 
مشکالت آبی استان مطرح کرده اســت هم سخن گفته: 
»من پیشــنهادی را مطرح کــرده ام که به غیــر از وزیر 
نیرو باید اتحاد واحــدی بین وزارت نیــرو، وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت کشور انجام شود. باید این 3 وزارتخانه 
دست در دست همدیگر دهند تا بتوانند مشکل آب استان 
اصفهان را بر طرف کرده و عدالت برقرار شود تا با مدیریت 
شایســته بتوانیم بخش زیادی از نگرانی های کشاورزان 
را برطــرف کنیم.« موضوع برداشــت هــای غیرمجاز از 
زاینده رود هم موضوع دیگری اســت که ســعیدی به آن 
اشــاره کرده اســت : »برداشــت های غیر مجاز اکنون از 
زاینده رود انجام می شود و کشاورزان اصفهانی نیز درباره 
مسئله داشــتن حقابه ای که در طومار شیخ بهایی آورده 
شــده صحبت می کنند. مردم اصفهان مردم بسیار خوبی 
هســتند و با مشــکالت به خوبی کنار می آیند ولی گالیه 

آ نها از عدم اجرای عدالت است.«

نمايندگان مجمع استان با يکديگر متحد شده اند؛

انقالب در بهارستان، اتحاد در اصفهان!

چیزی که مردم 
اصفهان و 

نمايندگان مردم از 
دولت انتظار دارند 
خواسته ای قانونی 
بوده؛ يعنی انتظار 

مردم اصفهان 
برقراری عدالت و 
اجرای قانون است

 »آمده ايم در مجلس انقالب به پا کنیم.« اين ادعايی اســت که نماينده 31 ســاله مبارکه چندی پیش 
مطرح کرده بود تا نشان دهد در دوره ای که بهارســتان پذيرای بیشترين تعداد نمايندگان زن در طول 
تاريخ مجلس پس از انقالب، شده اســت، بانوان بهارســتانی می خواهند متفاوت تر از دوره های قبلی رفتار کنند و 
تنها نقش شنونده را نداشته باشند. هرازگاهی اگر شــد، نطقی هم بکنند، اعتراضی داشته باشند و يا حتی پای حق و 
حقوق موکالن خود در حوزه های انتخابیه شان بايســتند. اتفاقی که در تمام سال های گذشته که حق اصفهان با انگ 
»استان برخوردار« در مجلس خورده شد، رخ نداد و صدايی هم از کسی درنیامد! اما به نظر می رسد اين بار نمايندگان 
زن استان تصمیم دارند به راســتی انقالب کنند. نماينده مبارکه کاله ايمنی برسر در جمع فوالد مبارکه ای ها حاضر 
می شود و در صحن علنی مجلس اگر الزم باشد، با علی مطهری هم جدل می کند. نماينده مردم شهرضا هم  در جمع 
صنف خواروبارفروشــان و لبنیاتی های حوزه انتخابیه اش می رود و از مشکالت و راهکارهايی که برای حل مشکالت 
انديشیده اند، سخن می گويد. محمودی در اين جمع به موضوع جالبی هم اشاره کرده است : »به گفته کل نمايندگان 

استان، مجلس دهم اولین دوره ای است که مجمع نمايندگان استان تا اين اندازه با يکديگر متحد هستند.«

زاينده رود

بازارهای مالی اصفهــان در اولین روز کاری هفته جاری روند 
 نزولی را در معامالت خود شــاهد بودند. بازار ســهام با افت

 350 واحدی شاخص خود روبه رو شد. بازار ارز کاهش ارزش 
اکثر نمادهای مطرح دنیا را به  واسطه معامالت صورت گرفته 
در این روز کاری تجربه کرد. بازار طالی اصفهان نیز همچون 
دیگر بازارها در جهت افت ارزش طال و سکه معامالت این روز 

خود را به ثبت رساند.
روز منفی بازار بورس

معامالت این روز بــازار بورس از همان ابتــدا در جهت افت 

ارزش سهام رقم خورد و شدت آن در معامالت پایانی افزایش 
یافت بــه  طوری  که در نهایــت منجر به افــت 350 واحدی 
شــاخص این بازار شد. در این میان بیشــترین افت شاخص 
را معامالت منفی نمادهایی همچون پارسان، تاپیکو ، غدیر و 

خودرو رقم زدند.
در گروه خودرویی شاهد افت ارزش سهام در تمام نمادهای 
خودروساز بودیم که در این میان می توان به نمادهای مطرح 
خساپا، خزامیا و خپارس اشاره کرد. در بخش قطعه سازهای 

این گروه نیز کم وبیش شاهد افت ارزش سهام بودیم.
در گروه شیمیایی شاهد بازگشــایی نماد معامالتی پارسان 
بودیم که بیشترین افت ارزش ســهام را در این روز کاری از 

آن خود کرد.

 در گروه فــوالدی، فوالد مبارکه روزی آرام را ســپری کرد و 
قیمت این ســهم مجددا با اندکی کاهش به زیر 120 تومان 
رســید. حجم معامالت در این نماد به شــدت کاهش یافته و 

منجر به نگرانی سهامداران شده است.
استراحت بازار طال

بازار طالی اصفهــان نیز همچون دیگــر بازارهای اقتصادی 
در ایــن روز کاری رمــق چندانی نداشــت و معامالت خود 
را در جهت افت بهای این فلز باارزش رقــم زد. در این میان 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی بــا 5 هزار تومــان افت به 
یک میلیون و 111 هزار تومان رسید. هر قطعه نیم سکه بهار 
آزادی نیز با 3 هزار تومان کاهش در قیمت 566 هزار تومان 
مورد دادوستد قرار گرفت. هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز 

با هزار تومان افت در قیمت 297 هزار تومان به معامله رسید. 
در این میان هر گرم طالی 18 عیار نیز بــا افت هزارتومانی 
بــه ارزش 186 هزار تومان رســید. همچنین هر انس طالی 

جهانی نیز 4/1 دالر افت را در این روز کاری تجربه کرد.
نوسانات منفی بازار ارز

بازار ارز اصفهــان نیز معامالت خــود را در جهت افت ارزش 
تمام ارزهای پر معاملــه خود رقــم زد. به طوری که هر دالر 
آمریکا در قیمت 3 هزار و 562 و هــر یورو در قیمت 3 هزار و 
995 تومان معامله شد.پوند انگلیس نیز از دیگر ارزهای رایج 
این بازار بود که در جهت افــت ارزش خود معامالت این روز 
کاری را به ثبت رساند و در قیمت 4 هزار و 965 تومان مورد 

معامله قرار گرفت.

تداوم سايه رکود بر سر بازارهای مالی اصفهان؛

روز استراحت طال

اســتاندار اصفهان گفت: در برنامه اقتصاد مقاومتی باید صادرات استان 50 درصد افزایش 
یابد و برای رســیدن به این هدف، برنامه ریزی و راهکارهایی ارائه شود. رسول زرگرپور در 
جلسه کارگروه توسعه صادرات اســتان، افزود: تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی نیازمند 

تالش بیشتر است و باید بر محورهای اصلی تشکیل کارگروه و ایجاد مشوق ها تمرکز کرد.
وی اظهار کرد: در پنج ماهه نخســت ســال 95، اصفهان رتبه هشتم کشــور را در بخش 
صادرات به خود اختصاص داد. وی صادرات استان در این مدت را 519 میلیون دالر کاال به 
وزن یک میلیون و 534 هزار تن اعالم کرد.زرگرپور گفت: کشورهای هدف صادرات استان، 
کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، مراکش، ترکمنستان، چین، اردن، ترکیه و 

عمان هستند.
 زرگرپور گفــت: صــادرات 35 تن فرش بــه ارزش ســه میلیــون دالر به 15 کشــور و

 266 کیلوگرم طــال و هفت تن صنایع دســتی به ارزش 113هــزار دالر از جمله صادرات 
استان بوده است.  وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طال و ایجاد شهرک طال 
در اســتان شــد و تاکید کرد: این امر در افزایش صادرات موثر و برای استان اصفهان بسیار 
مهم و اثربخش است.استاندار اصفهان با اشــاره به گزارش صندوق ضمانت صادرات افزود: 
آسیب شناسی در اســتان و همچنین فعالیت کارگزاری در حوزه بازاریابی خدمات صندوق 
از جمله فعالیت های صندوق ضمانت صادرات اســت و در این باره ارائه آموزش بسیار مهم 
اســت. زرگرپور گفت: اگر معتقد به افزایش صادرات هســتیم باید از ظرفیت این صندوق 
استفاده کنیم و ابزار صادرات نیز فراهم شــود.وی اظهار کرد: بخشی از مشکالت صادرات 
فرش در استان قابل حل است و باید پیگیری شــود و بخش دیگر نیز ملی است و باید برای 

حل آن از طریق مرکز پیگیری الزم صورت پذیرد.

بهرام پاکزاد ، با تاکید بر اینکه در اصفهــان مرغ ارگانیک اصال وجود ندارد، اظهار 
داشت: نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای دنیا مرغ ارگانیک موجود نیست 
و این نوع مرغ تنها در شــرایطی که مواد اولیه بدون سم پاشی تولید و در محیط 

طبیعی پرورش پیدا می کنند، وجود دارد.
به گفته وی، موضوع مرغ ارگانیک در کشور منتفی است و پشت پرده عرضه این 

نوع محصول در بازار تنها نوعی سودجویی است.
دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی اصفهان تاکید کرد: مرغ ارگانیک صنعتی 
در ایــران و دنیا مگر در مــزارع آزاد، موجود نیســت.  وی همچنین در خصوص 
اســتفاده از هورمون در مرغ ها، بیان داشــت: این موضوعی دروغین و انحرافی 

است و در کشور اصال برای رشد سریع مرغ، هورمون مصرف نمی شود.
به گفته پاکــزاد، تاکنون هیچ نمونه آزمایــش مورد تاییدی مبنی بر اســتفاده 
هورمون در مرغ و اعالم نام تجاری آن در کشــور تایید نشــده است.  وی با بیان 
اینکه سرانه مصرف مرغ در کشــور به ازای هر نفر در ســال 24 کیلوگرم است، 

افزود: این میزان مصرف در خانواده مرغداران حتی به 50 کیلوگرم هم می رسد.
دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشــتی اصفهان با اشاره به اینکه 27 هزار مرغدار 
گوشــتی در ســطح کشــور داریم، تصریح کرد: به جرأت می گوییم که اصال از 
هورمون مصرف نمی کنند و حتی سازمان دامپزشــکی و اتحادیه مرغداران نیز 

این موضوع را بارها تکذیب کرده اند.
وی افزود: هر کسی که چنین ادعایی دارد باید آزمایشــات مربوط و مورد تایید 

استفاده از هورمون رشد در مرغ ها را ارائه دهد.

مطابق برنامه اقتصاد مقاومتی؛

صادرات اصفهان
بايد 50 درصد افزايش يابد

دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی اصفهان مطرح کرد:

سودجويان
پشت پرده مرغ ارگانیک

اصنافاتاق بازرگانیاقتصاد مقاومتی

به همت معاونت  جوانان؛

چهاردهمین رويداد کارآفرينی در 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

چهاردهمین رویداد کارآفرینی startup grind به همت معاونت جوانان در 
ســالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار 
شــد.  رویداد کارآفرینی یک روزه startup grind نخســتین بار در ســال 
2010 در آمریکا راه اندازی  و سپس در  سایر کشورها برگزار شد. گفتنی است 

نخستین رویداد استارتاپ در اصفهان نیز در سال 1393 برگزار شد.
نیما نصر، برگزارکننده این رویداد  ســادگی و هدفمندی را از دالیل استقبال 
مــردم از startup grind ذکر کرد و گفــت: هدف این رویــداد کارآفرینی 
 و ارزش آفرینــی برای افــراد خالق و نــو آور اســت.  موســس و مدیر عامل

 »مامان پز« گفت: مامان پز، پلت فورمی آنالین است که دو گروه را به هم اتصال 
می دهدو شامل عاشــقان آشپزی و افرادی اســت که تهیه غذای خانگی برای 
آنها ممکن نیست.تبســم لطیفی با بیان اینکه از زمان ایده پــردازی تا اجرای 
این استارتاپ، بیش از یک ســال زمان صرف شــد، افزود: در مامان پز بیش از 
170 مدل غذا، توسط بیش از پنجاه آشــپز به مشتریان ارایه می شود. لطیفی، 
راه اندازی کسب و کار در حوزه IT برای بانوان را از دیگر حوزه ها آسان تر دانست 
و گفت: خوشبختانه اخیرا از طرف دولت حمایت هایی از رویدادهای کارآفرینی 
)startup ها( صورت می گیرد.  موسس »مامان پز« با انتقاد از اینکه متاسفانه 
سرمایه گذار در حوزه IT زیاد نیست و آنها بیشتر ترجیح می دهند در مسکن، 
بورس و حوزه های دیگر ســرمایه گذاری کنند، افزود: این بــازار تا زمانی که 

سرمایه گذاران کمی در آن فعالیت می کنند، رشد نخواهد کرد.
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پیشنهاد  سردبیر:
حجم آب زاینده رود نصف شد

قاب روز )رفتار باورنکردنی شیر گرسنه بعد از شکار(

ویژهیادداشت

سرشماری 144هزار رأس 
گونه شاخص در کشور

صدورحكم قضایي براي یك واحد 
آلوده کننده هوا در شهرستان نطنز

دستگیري یك متخلف شكار وصید 
در شهرستان سمیرم

دستگیری سه شكارچی متخلف در زنجان

نتایج سرشماری حدود 144هزار راس گونه شــاخص سراسر کشور در 
پاییز 94 نشان می دهد که 51 هزار و 803 رأس کل و بز، 72 هزار و 971 
رأس قوچ و میش، 17 هــزار و 517 رأس آهو و 2 هزار و 289 رأس جبیر 
در کشور وجود دارد. فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیســت، درخصوص آمار منتشر شده از 
گونه های شاخص حیات وحش کشور، گفت: طرح سراسری آمار برداری 
از گونه های شــاخص حیات وحش شــامل کل و بز، قوچ و میش، آهو و 
جبیر، با مشــارکت نیروهای داوطلب سراسر کشور همچون نمایندگان 
جوامع محلی، شکارچیان، تشکل های مردم نهاد، اساتید و دانشجویان 
در نیمه دوم ســال 94 همزمان با فصل جفت گیری قوچ یا کل مستی، 

پس از سال ها به اجرا درآمد.
وی، ضمن تاکید بر ضرورت دستیابی به آمار و اطالعات صحیح و قابل اتکا 
از حیات وحش کشور به عنوان مبنای مدیریت اصولی در سطح مناطق، 
تصریح کرد: ایــن طرح به منظور ارتقای کیفیت آماربرداری و اســتفاده 
بهتر از نتایج آن، همچنین افزایش مشارکت جوامع محلی و تشکل های 

مردم نهاد اجرا شد. 
دبیری افزود: طــرح آماربرداری، پــس از برگزاری جلســات متعدد با 
مشاور معاون محیط زیست طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست و 
پیگیری های مجدانه، مدیران و کارشناسان اداره کل حفاظت و مدیریت 
شــکار و صید، دفتر حیات وحش و تنوع زیســتی، موزه تاریخ طبیعی، 
پروژه های حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و حفاظت از تنوع زیستی زاگرس، 
همچنین اساتید دانشگاه با تعیین گونه های شــاخص، روش ها و زمان 
مناســب آماربرداری، برنامه ریزی در مورد نحوه اجرا، تهیه فرم ها و نرم 

افزارهای مورد نیاز اجرایی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: براي مسئول 
یك واحد معدني شن و ماسه  در این شهرستان که باعث ایجاد گرد و غبار و 

آلودگي زیست محیطي شده بود، حکم قطعي قضایي صادر شد.
به گزارش»پاما«، مهدي صادقي گفت: دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به 
استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسي کیفري، راي صادره از دادگاه 

بدوي را تایید کرد.
 وي گفت: در سال گذشته، در راستاي پایش واحدهاي صنعتي شهرستان، 
به دنبال آلودگي یك واحد معدني شن و ماسه و پس از پیگیري هاي مکرر، 
نظر به اســتنکاف مســئول این واحد از قوانین و مقررات زیست محیطي، 
موضوع از طریق طرح شــکایت در دســتگاه قضایي پیگیري و پس از طي 
مراحل دادرســي به لحاظ دفاعیات غیر موجه متشاکي، مسئول واحد، به 
اتهام تهدید علیه بهداشــت عمومي از طریق آلودگي محیط زیست، به ده 

ماه حبس تعزیري محکوم شد.
وي افزود:  در راستاي بند ز ماده 23 قانون یادشــده مصوب 1392 ادوات 
و آالت آلودگي به مدت ســه ماه توقیف شــد تا متهــم درخصوص نصب 

فیلترهاي رفع آلودگي و نواقض بهداشتي و زیست محیطي اقدام نماید.
وي گفت: بدیهي اســت چنانچه متهم طي مدت اجراي مجازات تکمیلي 
درخصوص رفع مشکل اقدامی ننماید، براي بار اول مدت مجازات تکمیلي 
تا یك ســوم افزایش یافته و در صورت تکرار، مدت باقیمانده، به حبس یا 

جزاي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل خواهد شد.
شایان ذکر اســت بر اســاس ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي، هر اقدامي 
که تهدید علیه بهداشــت عمومي تلقي گردد، جرم محســوب مي شود و 

مرتکبین حتي به حبس تا یك سال نیز محکوم خواهند شد.

یك متخلف شکار و صید در شهرستان سمیرم دستگیر و به مراجع قضایي 
معرفي شــد. به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
سمیرم، یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، حین گشت و کنترل 
مناطق و زیســتگاه ها، در منطقه چهار تنگ ها یك متخلف شــکار و صید 

غیرمجاز را شناسایي و دستگیر کردند. 
در بازرســي از این متخلف، یك قبضه اسلحه شــکاري دو لول کالیبر 12 
به همراه یك رشــته قطار چرمي و تعداد 57 تیر فشــنگ ساچمه و 5 تیر 
فشنگ چهارپاره، کشــف و ضبط شــد. باتوجه به اقدام به شکار متخلف، 
موضوع صورتجلسه، جهت رسیدگي قضایي پرونده، با تنظیم شکوائیه اي 

به دادستاني شهرستان معرفي شد.
منطقه چهارتنگ ها )از زیستگاه هاي حیات وحش( در حاشیه ضلع جنوب 
شرقي شــکار ممنوع حنا، واقع در حوزه عرفي شهرســتان سمیرم، انواع 
پرندگان شکاري، گرگ و روباه، گراز )خوك وحشي(، کبك، کبوتر کوهي 

و غیره را داراست.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان، از دستگیری 
ســه شــکارچی متخلف آهو و کبك از ســوی محیط بانان این اداره کل 
خبر داد. زعفر افشاری گفت: یك شــکارچی متخلف به جرم شکار کبك 
در روســتای شــیالندر واقع در بخش مرکزی شهرســتان زنجان، به دام 
محیط بانان افتاد. وی اظهار کرد: چهار تیر فشــنگ چارپاره غیرمجاز، پنج 
تیر فشنگ ساچمه و یك قبضه سالح ســاچمه زنی ته پر، از این شکارچی 
متخلف کشف شد.  افشاری افزود: ماموران سرمحیط بانی سهرین، موفق به 
دستگیری 2 شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده سرخ آباد شدند که 

زیستگاه تنها بازماندگان آهوان ایران در شمال غرب کشور است.
وی ادامه داد: یکی از شــکارچیان ســابقه دار، به همراه یك قبضه ســالح 
ســاچمه زنی قاچاق از نوع ته پر، 12 تیر فشنگ ســاچمه، سه تیر فشنگ 
چارپاره، یك دستگاه دوربین چشمی و یك رشــته کمربند برزنتی حمل 
فشنگ، در دام محیط بانان گرفتار شد. افشــاری تصریح کرد: از شکارچی 
متخلف دیگر نیز که با سالح متعلق به غیر، شــروع به شکار آهو کرده بود، 
یك تیر فشنگ چارپاره، سه تیر فشنگ ساچمه، یك رشته کمربند برزنتی 
و یك قبضه چاقو کشــف شد.  دشت آهوخیز ســهرین، قسمتی از منطقه 
حفاظت شده سرخ آباد، به عنوان یکی از دشت های مهم و با ارزش استان 
زنجان محسوب می شود که عرض متوسط این دشت، 10 تا 12 کیلومتر،  
متوســط ارتفاع آن یك هزار و ۶50 متر و شیب متوســط آن 2 تا 3 درصد 
به سمت جنوب غربی اســت. پیچك، تاتوره، گون، خارشتر، ریش بز، گز، 
درمنه دشتی، بومادران، بابونه، کاکوتی، کاروانکش، درمنه، کاله میرحسن، 
پوالف، ختمی، زرشــك، ارغوان، داغداغان، شــیرین بیــان، گلپر و بید، 
از مهم ترین گونه های گیاهی این منطقه اســت. در ارتفاعات این دشــت، 
قارچ های خوراکی، ریواس، کنگر، کاکوتی، آویشــن و برخی گیاهان دیگر 
رشد می کند که مصارف خوراکی و دارویی دارد و همه ساله طبیعت گردان 

و عالقه مندان زیادی را به این منطقه جذب می کند.

دانستنی ها

کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی، پرنده ای محبوب در 
کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است. 
علت محبوبیت این پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگویی 
و تقلید صدای آن بوده و می توان گفــت این پرنده بهترین 
پرنده تقلیدکننده صدا در جهان است که به راحتی می تواند 
بیش از صدها واژه را به خاطر سپرده و تکرار کند و با این کار 
باعث شادی و خوشــحالی صاحبان خود شود. این پرنده در 
محیط زیســت طبیعی خود خجالتی و ترسو است. امروزه 
کاسکوها توسط پرورش دهندگان، دســت آموز شده و به 

پرنده ای خانگی و سرگرم کننده و جالب تبدیل شده اند. 
کاســکوهایی که از حیات وحش به جمع انســان ها آورده 
می شــوند، نیازمند صبر و کوشش بســیار برای آموزش و 
تطبیق با محیط تازه هستند. کاسکوها بسیار قوی هستند؛ 
چنان که درصورت عصبانیت می تواننــد گاز گرفته یا پنجه 

بکشــند. طوطی خاکســتری آفریقایی، پرنده ای تیزپرواز 
اســت و پروازی منظــم دارد؛ امــا قدرت جهت شناســی 
مناســبی ندارد و نمی تواند هماننــد کبوترها محل زندگی 
خــود را جهت یابی کــرده و به النــه بازگــردد؛ از این رو 
پرورش دهندگان این پرنده باید توجه کافی داشــته باشند 
که چنانچه پرنده از محل زندگی خود دور شــد، نمی تواند 

به راحتی النه و کاشانه خود را یافته و بدان بازگردد.

طول این پرنــده، ۶8 ســانتی متر و هم انــدازه کاکایی 
پشت سیاه بزرگ اســت. پرنده بالغ، تابســتان به واسطه 
کاله بزرگ و سیاه و منقار کلفت و نارنجی، با نوار سیاهی 
در نزدیکی توك و شــاهپرهای اولیه ســفیدش شناخته 

می شود که در نزدیکی انتهای بال، نوار سیاهی دارد.
در زمســتان ها، پشت چشــم هایش لکه ســیاهی دیده 
می شــود؛ همچنین روتنه و بال ها خاکستری سر سفید و 

همواره حلقه دور چشم ها سفید و براق است.
در پرنده جوان، در اولین زمســتان، پرو بال خاکســتری 
مایل به قهوه ای سر و سینه و شکم، دم و دمگاه سفید و در 

پرهای دم، نوار پهن سیاهی دیده می شود.
لکه سیاه پشــت چشــمان این پرنده آشــکارا به چشم 
می خورد و پاهایش به رنگ زرد خاکســتری است. صدای 
این پرنده عمیق و شیهه مانند، شبیه »کرآ- آه « به گوش 

می رسد.
این پرنده در مناطق ســاحلی به ســر برده و به ندرت در 

دریاچه های داخلی دیده می شود.
در ایران در فصل زمســتان به وفور یافت شده و در جزیره 

قشم تولید مثل می کند.
چنین به نظر می رسد که این پرنده، درحال حاضر نیازی 

به برنامه ویژه حفاظتی ندارد.

کاسكو کاکایی بزرگ

مدیر کل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سند 
همکاری فرابخشی و بین بخشی در حوزه آموزش حفاظت محیط 
زیســت، مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس، با موضوع هدف 
چهارم از اهداف توســعه پایدار، از اول مهرماه در مدارس سراسر 

کشور اجرایی می شود.
کیومرث کالنتری افزود: چندی پیش یك دســتورالعمل مدارس 
محیط زیســتی با همکاری وزارت آموزش و پرورش تدوین و بعد 
از برگزاری جلسات متعدد، به یك ســند همکاری میان سازمان 
حفاظت محیط زیســت و وزارتخانه های آموزش و پرورش و نیرو 

تبدیل شد.
وی ادامه داد: این ســند در زمینه آموزش حفاظت محیط زیست 
و مدیریت مصرف منابع آب و انرژی در مدارس تهیه شــده که آن 
را برای 105هزار واحد آموزشی مدرسه ای در سراسر کشور تهیه 

کرده ایم و الزم االجراست.
وی افزود: حال ممکن است زیر ســاخت اجرای آن در یك واحد 
آموزشی فراهم باشــد و در یك واحد آموزشی دیگر فراهم نباشد؛ 

بنابراین به تدریج این سند در مدارس اجرایی خواهد شد.
کالنتری تاکید کرد: آموزش، الزمه حفظ محیط زیســت اســت؛ 
بنابراین در این سند، هم مدیریت منابع و هم استفاده از انژری های 

پاك و تجدید پذیر را دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه این عزم در ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
وزارتخانه های آموزش و پرورش و نیرو ایجاد شــده است، گفت: 
دبیرخانه اجرای این سند تشکیل می شود تا نحوه اجرای آن را در 
مدارس رصد و پیگیری کند. از روند اجرای این سند نیز گزارشی 
تهیه می شود و به نظر رییس ســازمان حفاظت محیط زیست و 

وزرای آموزش و پرورش و نیرو خواهد رسید.

مدیر کل دفتر آموزش ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید 
کرد: هدف ما در اجرای این سند، باال بردن سطح آگاهی از طریق 
آموزش اســت. آنچه امروزه در زمینه محیط زیســت شاهده آن 
هستیم، پیامد نبود آموزش است؛ به عنوان مثال اگر در 105هزار 

واحد آموزشــی، روزانه یك المپ خاموش شــود، حجم 
زیادی از انــرژی صرفه جویی خواهد شــد که 

اجرای آن نیاز به آموزش صحیح دارد.
وی گفت: آمــوزش، هدف چهارم 
توسعه پایدار اســت. بنابراین این 
سند در این راســتا تهیه و اجرایی 
می شــود؛ زیرا هدف، رســیدن به 

توسعه پایدار است و این سند به نوعی 
تحقق این هدف است.

کالنتری تاکید کرد: مهم این است که در بحث 
آموزش به یك ادبیات و زبان مشترك رسیده ایم 

و آن آموزش در فضاهایی مانند مدارس است؛ زیرا این فضاها باید 
قبل از سایر فضاها نکات محیط زیستی را رعایت کنند و فراگیران 

در این فضاها آینده سازان کشور هستند.

شیر ماده که به قصد شکار بچه بابون به سوی او حمله ور می شود، 
بعد از به چنگ آوردن، از دریدن آن خودداری می کند. این شیر 

ماده نه تنها از کشــتن بچه بابون خودداری می کند، که در برابر 
دو قالده شیر نری که با مشــاهده گرفتار شدن میمون به سمت 

شیر ماده آمده بودند، می ایستد و مانع از کشته شدن بچه میمون 
می شود. در کش و قوس درگیری شیرها، یك بابون نر بالغ که از 

روی درختی در مجاورت شیرها شاهد ماجراست، به سرعت خود 
را به بچه بابون رسانده و او را به باالی درخت منتقل می کند.

خبر

اجرای سند همكاری محیط زیستی از اول مهرماه در مدارس

اخبار

خشکسالی در مناطق مرکزی، شــرق و جنوب کشور جوالن 
می دهــد. جدیدترین آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن اســت 
که در اســتان های فارس، خراســان جنوبی و اصفهان، نه تنها 
ســفره های زیرزمینی آب تهی شــده اند که ذخایر سدها نیز 
کاهش 25 تا 50 درصدی را نســبت به  ســال گذشته تجربه 

می کنند.
این موضوع در حالی رخ می دهد که تازه ترین گزارش ها نشان 
می دهد حجم آب زاینده رود اصفهان نســبت به سال گذشته 
50 درصد  کاهش داشــته و در حال حاضــر ذخیره مخزن آب 
زاینده رود تنها 200 میلیون مترمکعــب آب دارد. عالوه بر این 
محمودپور، رییس گروه زمین شناســی سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور، از افزایش هشــداردهنده نرخ 
فرونشســت زمین در گســتره جنوب غربی تهران خبر داده و 
گفته اســت که این رقم از 17 سانتی متر در  ســال 84، تقریبا 
به دو برابر رســیده اســت. عیســی کالنتری، مشــاور آب و 
محیط زیست معاون اول رییس جمهوری نیز اعالم کرده است 
که تمدن کشــور در مناطق مرکزی و جنوب کشور، در معرض 

تهدید بوده و تنها دامنه شــمالی البرز از خشکســالی مصون 
مانده است.

 بحــران آب در ایران بــه دلیل متفــاوت بودن اقلیــم و عدم 
تــوازن در بارندگی ها در تمام اســتان های کشــور یکســان 
نیســت؛ به گونه ای که شــرایط آبی برخی اســتان ها مساعد 
و شــرایط برخی دیگر وخیم اســت. در حال حاضر ســه سد 
کشــور واقع در اســتان های اصفهان، فارس و خراسان رضوی 
وضع بحرانی دارند؛ به  طوری که در  ســال آبی جاری، ورودی 
آب سد زاینده رود در اســتان اصفهان با کاهش 50 درصدی و 
ســدهای درودزن در فارس و دوستی در خراســان رضوی، با 
کاهش 25 درصدی روبه رو اســت. همچنیــن می توان گفت 
که میــزان ورودی آب در ســد کرخه حــوزه خلیج فارس که 
در گذشــته بحرانی ترین ســد بود، امســال به دلیل افزایش 
بارندگی ها و توزیع نامناســب آن، 500 درصد افزایش داشته 
اســت. این موضوع در حالی رخ می دهد که معاون حفاظت و 
بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان می گوید کمبود 
آب در حوضه زاینده رود نزدیك بــه یك میلیارد مترمکعب در  

سال اســت. به گفته علی بصیرپور، در حال حاضر ذخیره آب 
در مخزن ســد زاینده رود حدود 200 میلیون مترمکعب است 
و بیــش از یك میلیارد مترمکعب از حجم ســد خالی اســت. 
حجم ســد زاینده رود نسبت به زمان مشــابه در  سال گذشته 
حدود 50 درصد کاهش داشــته اســت. عالوه بر این، مهدی 
عبدالرحیمی، مدیر روابط عمومی آب منطقه ای البرز می گوید 
با وجود اینکه ســدهای این اســتان در  ســال جاری به لحاظ 
منابع آبی در وضع مناســبی قرار دارند، سفره های زیرزمینی 
استان از آب تهی شــده اند. او ادامه داد: ظرفیت آبی سد کرج 
85درصد است که نسبت به مدت مشابه  سال گذشته افزایش 
4درصدی را نشــان می دهد. 77درصد ظرفیت ســد طالقان 
نیز پر از آب اســت که نســبت به مدت مشابه  ســال گذشته 
۶3 درصد افزایش داشته اســت. او می گوید از ابتدای  سال آبی 
94 تاکنون، مجموع بارش های اســتان البرز 437/1میلی لیتر 
بود که این میزان بارندگی در مقایســه با مدت مشــابه  سال 
گذشته، افزایش 23درصدی را نشان می دهد؛ البته وضع منابع 
سفره های زیرزمینی، همچنان با بحران کم آبی مواجه است و 
بارندگی های سال جاری فقط سد ها را تا حدودی از آب پر کرد.

 نرخ فرونشســت زمین در جنــوب غرب تهران 
دوبرابر شد

رییس گروه زمین شناســی مهندســی و ژئوتکنیك سازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور، از افزایش نرخ 
فرونشســت زمین در گســتره جنوب غربی تهــران مطابق با 
تحلیل و بررســی های انجام شــده خبر داد. این کارشناس با 
اشــاره به اینکه براســاس شــواهد، منطقه فرونشست تهران 
در ســال های 88 و 89 در مقایسه با  ســال 84 توسعه بسیار 
زیادی را در تمام جهات نشــان می دهد، خاطرنشان کرد: این 
گســترش در بخش های غربی و شرقی بیشــتر است و محیط 
منطقه فرونشســتی به 149کیلومتر و مســاحت آن به حدود 

530کیلومتر مربع افزایش یافته است.
محمودپور ضمن اشاره به نتایج به دســت آمده از مدل سازی 
فرونشست زمین در گســتره جنوب غربی تهران و پیش بینی 
نرخ آن برای سال 97 یادآور شد: با فرض ثابت بودن نرخ پمپاژ 
آب زیرزمینی در آینده، بیشینه نرخ فرونشست زمین در دشت 
مذکور، به بیش از 33 سانتی متر بر  سال و حدود دو برابر آن در 
 سال 84 خواهد رسید. محمودپور، تراکم جمعیتی باالی شهر 
تهران و اطراف آن، قرارگیری ســازه ها و تاسیسات مهم در آن، 
وجود شریان های حیاتی مهم مانند راه آهن و فرودگاه و تراکم 
دکل های برق فشــار قوی در پهنه فرونشستی شکل گرفته را 

بسیار مهم ارزیابی کرد.
  ٥٠ میلیون ایرانی تا ٢٥ سال دیگر باید مهاجرت 

کنند
عیســی کالنتری می گوید: اگــر وضع فعلی مصــرف آب در 
بخش کشاورزی ادامه داشته باشــد، در مدت کمتر از 25 سال 
دیگر شــرق و جنوب کشور کامال خالی از ســکنه خواهد شد. 
مشــاور معاون اول رییس جمهوری در امور آب، کشــاورزی 
و محیط زیســت، چنین هشــدار می دهد که اگر فکری برای 

بحران آب نکنیم، 25 سال دیگر 50 میلیون ایرانی باید از کشور 
مهاجرت کنند؛ با احتساب اینکه مهاجرت، تبعات وحشتناکی 
دارد و به دنبال آن، شاید دیگر کشوری به نام ایران باقی نماند. 
اگر همه جامعه، از مقامــات باال گرفته تا مردم، وارد مســئله 
آب نشــوند، کاری از چیت چیان و حتی تمامی دولت ساخته 
نخواهد بود. کالنتری اعالم کرد: مصرف اصلی آب ما در بخش 
کشاورزی است؛ اما هنوز مســئوالن نظام قایل به این نیستند 
که در این کشــور، بخصوص از جنوب البرز و شــرق زاگرس تا 
مرزهای شرقی و جنوبی، بحران آب داریم. سرانه باقیمانده آب 
این نواحی کمتر از 800 متر مکعب است؛ یعنی ما درون بحران 

قرار داریم نه در مرز آن.
  ســیل هم بیاید، ســفره های آب زیرزمینی پر 

نمی شود
به گفته کالنتری، وقتی سفره های زیرزمینی خشك می شود، 
طبقات خاك نشســت کرده و محل ذخیره آب از بین می رود؛ 
از این رو، اگر بارندگی 10 برابر قبل هم شود، باز آب روی سطح 
زمین جاری می شــود و نمی تواند به داخل خــاك نفوذ کند. 
جالب اینجاست که مســئوالن هنوز بحران را درك نکرده اند 

و برنامه ششمی که ارائه شده، دلیل محکمی بر این ادعاست.
کالنتری می گوید ابتدا باید 30 میلیــارد مترمکعب از مصرف 
آب را با عزمــی قاطع کاهش دهیــم، بعد هــم روی افزایش 
بهره وری سرمایه گذاری کنیم. این 30 میلیارد باید طی امسال 
و  سال آینده در بخش کشاورزی اعمال شود؛ چرا که 95 درصد 

آب کشور را در اختیار دارد.
   باید حق  آب از کشاورزان خریده شود!

عیسی کالنتری در پاســخ به بیکاری ایجادشده ناشی از خرید 
حق آب می گوید: هیچ اولویت دیگــری را نباید به بحران آب 
ترجیح دهیم؛ یعنی در ابتدا باید حق آب کشــاورزان را بخریم 
و مصرف را به حداقل 30 میلیارد مترمکعب در  ســال کاهش 
دهیم؛ ســپس به آن فکر کنیم کــه برای این حجم وســیع 

کشاورزان بیکار، چگونه باید شغل ایجاد کرد!
  شهرها نشست می کند

اگر الزم باشــد، آب صنعت و شــرب را از آب دریا هم می توان 
تامین کرد و توجیه اقتصــادی هم دارد؛ ولــی اصل موضوع، 
هدررفــت آب در بخــش کشــاورزی اســت و جــای اصلی 
صرفه جویی هــم همین بخش اســت. وقتی ســفره های آب 
زیرزمینی خالی می شــود، تعادل زمین به هم خورده و زمین 
نشســت می کند؛ بــه همین خاطر اســت که زمین شــهرها 
درحال نشست کردن اســت. به گفته کالنتری، وقتی در کشور 
ســرمایه گذاری نشــود، هدررفت آب و نیاز آبی هم بیشــتر 
می شــود؛ چرا که به دلیــل واردات محدود، بــه تولید داخلی 
فشار وارد می شــود. تولیدکنندگان هم ناچار برای پاسخگویی 
به تقاضا، مجبور به فشــار بر منابع داخلی استراتژیك ازجمله 
آب هســتند. قرار بود با برجام ســرمایه گذاری بیشتر شود که 
امیدواریم این اتفاق بیفتد؛ چرا که بدون سرمایه گذاری، امکان 
حفظ منابع آبی وجود ندارد. برای جلوگیــری از نابودی، باید 

میلیاردها دالر درخصوص آب سرمایه گذاری کرد.

حجم آب زاینده رود نصف شد

 در حال حاضر سه 
سد کشور واقع در 

استان های اصفهان، 
فارس و خراسان رضوی 

وضع بحرانی دارند؛ به  
طوری که در  سال آبی 

جاری، ورودی آب سد 
زاینده رود در استان 

اصفهان، با کاهش 
٥٠ درصدی و سدهای 

درودزن در فارس و 
دوستی در خراسان 

رضوی، با کاهش 
٢٥ درصدی روبه رو 

است
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پیشنهاد سردبیر: 
مصرف مواد مخدر از سنین پایین آسیب مغزی را در پی دارد

E-MAIL

عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســامی با تاکید بر خطرات مصرف 
 مواد مخدر در ســنین پایین گفت: برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر 

باید اطاع رسانی درباره انواع مواد مخدر و مضرات آن به روز باشد.
 به نقل از ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر محمد اســراری افــزود: وقتی 
 اطاع رســانی به روز باشــد، نوجوان و جوانی که یک سری اطاعات 
و باورها درمــورد زیان آور بودن مــواد مخدر دارد در برابــر ورود مواد 
جدید هم مصون است و نباید نگران او بود، چراکه به سطحی از پختگی 

رسیده که برای ما به عنوان گروه تصمیم گیرنده کفایت می کند.
 وی با بیان اینکه اطاع رســانی باید از ســنین پایین تر یعنی کودکی 
و نوجوانی آغاز شــود، اظهار کرد: یکــی از برنامه های مبــارزه با مواد 
مخدر باید در زمینه همکاری و مشــارکت با ســازمان های غیردولتی 
 و دولتی غیر همســو مانند کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 

وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان ها باشد.
این اســتاد روانشناســی اضافه کرد: اگر اطاع رســانی از سنین کم 
 شــروع نشــود، تاثیرگذاری خوب و مفیدی به همراه نخواهد داشت، 

آموزش یک راهبرد است و سایر راهبردها هم باید به کمک بیایند.
وی تاکید کرد: کودکان و نوجوانان به لحاظ رشــد تکاملی، نگرش  ها، 
 باورهــا و ماحظــات محیطی همچــون پس زمینه هــای خانوادگی 
 و تحصیلــی شــرایط متفاوتی بــا بزرگســاالن دارند و بــرای مصون 
 نگه داشــتن و درمــان اعتیــاد کــودکان و نوجوانان یــک رویکرد 

سازمان پیدا کرده، نظام  مند و ادغام پیدا کرده مورد نیازاست.
این استاد دانشگاه خاطرنشــان کرد: تحقیقات متعدد نشان داده است 
که هر چه سن فرد هنگام آغاز مصرف مواد مخدر پایین تر باشد امکان 
ادامه مصرف مــواد مخدر و تبدیل شــدن وی به معتاد مزمن بیشــتر 
خواهد بود. اسراری با بیان اینکه شروع مصرف این مواد در سنین پایین 
 آســیب دیدن مغز بر اثر اعتیاد را به خوبی نشــان می دهد، اضافه کرد: 
در دورانی که مغز انسان در حال شکل گیری و رشد است مصرف مواد 

مخدر در سنین پایین می تواند تاثیری عمیق و پایدار بر مغز بگذارد.
به گفته اســراری، ارتقای فرهنگ مشــاوره، افزایــش توانمندی های 
نوجوانان و جوانــان، بحث مهارت هــا و قدرتمندســازی آنها و حتی 
پرکردن اوقات فراغــت از جمله مهم ترین مســائلی اســت که برای 
اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر باید مورد توجــه قرار گیرد. وی 
افزود: در این میان خانواده و مدرســه مهم ترین نقش را برعهده دارد و 
باید کاما آگاه و فعال عمل کند؛ مهارت زندگی، ابزاری است برای همه 

انسان ها تا بتوانند با مشکات زندگی به صورت فردی مواجه شوند.

روانشناسان هشدار دادند؛

مصرف مواد مخدر از سنین پایین 
آسیب مغزی را در پی دارد

روانشناسی

تحدید حدود اختصاصی
6/556 شــماره صادره: 1395/02/274597 چــون تحدید حدود عمومی 
ششــدانگ زمین مزروعی پالک شــماره 3231- اصلی واقع در کشتزار 
محدیه بخش دو ثبت نائین که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمد کربالیی 
محمدی فرزند محمود و مالــکان دیگر در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه 1395/07/24  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشار:1395/6/29 م الف:195 اداره ثبت اسناد و امالک نایین)183 کلمه، 

2 کادر(
مزایده 

6/90 اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص کالسه پرونده 940246 ج ح / 4 له نیما خادمی زاده 
با وکالت ســید مهدی تدین فر و علیه مرجان توکلی مبنــی بر مطالبه مبلغ 
260/146/111 ریال به منظور فروش یک دستگاه خودرو MVM 110 به 
نشانی پارکینگ فجر واقع در اتوبان فرودگاه جنب پل هوایی منطقه هوایی 
پایگاه شکاری با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون ازتعرض طرفین 
واقع گردیده است در روز سه شنبه تاریخ 95/7/13 از ساعت 9 الی 9/30 
صبح در محل این اجرا، اصفهان خیابان نیکبخت غربی اجرای احکام جنب 
بیمه پارسیان طبقه چهارم برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال 
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اســت. طالبین خرید 5 
روز قبل از جلســه مزایده می توانند به نشانی ملک مراجعه و از آن بازدید 
و یا واریز 10 درصد قیمت پایه به حســاب ســپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری در جلسه مزایده همراه 
با فیش واریزی شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. اینجانب کارشناس رسمی دادگستری از خودرو با مشخصات 
به سواری ام وی ام 110، چهار سیلندر- رنگ سفید- مدل 1393- شماره 
شاسی 1021827- شماره انتظامی 658/53 ل 34 بازدید فنی به عمل گردد 
که نتیجه پس از بررسی و تحقیق به عرض می رسد. با توجه به نوع و مدل 
خودرو و وضعیت فعلی قطعات بدنه و رنگ اتاق که بعضی از قطعات نیاز 
به صافکاری و نقاشــی دارد و وضعیت موتور و گیربکس و کارکرد آن و 
الستیک چرخ ها و استهالک و وضعیت بازار روز خودرو به نظر اینجانب 
پایه قیمت کارشناسی مبلغی در حدود هیجده میلیون و دویست هزار تومان 

معادل 182/000/000 ریال برآورد می گردد. 
م الف:16611 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )295 

کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

6/524 شــماره اجراییــه:9510420351200291  شــماره پرونــده: 
9409980351200466 شماره بایگانی شعبه:940522 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه بدوی غیابی مربوطه 
9509970351200038 و دادنامــه تصحیحــی 9509970351200771 
محکوم علیها 1- مهدی عســگری 2- پوریا عســگری فرزنــد مهدی هر 
دو به نشــانی اصفهان دســتگرد بلوار کشــاورزی جنب موسسه مالی 
اقتصادی کوثــر اتومبیل رازی پــالک 58 تضامنًا محکومنــد به پرداخت 
مبلغ 330/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه از 

تاریخ) 1393/12/12 به مبلغ 165/000/000 ریال و 1393/12/24 به مبلغ 
165/000/000 ریال(  لغایت زمان وصول بر اساس شاخص تورم اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی و بالناصفه به مبلغ 10/465/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له محمد حسین تصدیقی فرزند ابراهیم به نشانی 
اصفهان اول خیابان سعادت  آباد کوچه شهید سید حسن حسینی پالک 186 
– 5 کدپستی 8164944711 همراه 09131197950 و پرداخت یک بیستم 
محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(. م الف: 18697 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)452 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

شــماره    9510420351400302 اجراییــه: شــماره   6 /526
پرونده:9409980351400456 شــماره بایگانی شعبه:940508 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970351400500 محکوم علیه 1- علی اکبر محسنیان آهنگر فرزند 
علی جان به نشانی استان تهران شهرستان پاکدشت مجموعه مسکن مهر 
پاکدشت پاساژ نگین کمان ط 4 دفتر اتحادیه مســکن مهر اکبر محسنیان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ 1390/12/15 لغایت وصول و 
مبلغ 4/640/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/800/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق محکوم له رمضانعلی قاسمی نوری فرزند جعفر 
به نشانی اصفهان هفتون کوی امام زاده بن بست شهید درگزنی پالک 46  
با وکالت افشین کمالی اصیل فرزند اصغر به نشــانی اصفهان سی و سه 
پل مجتمع تجاری کوثر فاز 2 ط 5 واحــد 737 و پرداخت مبلغ 7/500/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 

هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 18673 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)457 

کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

6/527 شــماره اجراییــه:9510420351300288  شــماره پرونــده: 
9409980351300118 شماره بایگانی شعبه:940131 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351302175 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351301455 محکوم علیه 1- حســین شیخ پور فرزند 
علی اکبر به نشــانی اصفهان خ وحید کوچه شــهید مطهری فرعی شــهید 
محمدرضا باقری بن بســت رامتین پالک 26 طبقه میانی 2- محمد حسین 
معرف فرزند محمد علی به نشــانی کرج گوهر دشــت بلوار انقالب فاز 3 
بلوک 4 بعد از فرعی 8 شــرقی کوی الله 2 پــالک 27 واحد 8 منزل معرف 
3- محمدرضا اســماعیلی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ هشــتاد و چهار 
میلیون و هشــتصد و چهل و نه هزار و هشــتصد و ده ریــال بابت اصل 
خواســته و پرداخت روزانه مبلغ هشت هزار و هشــتصد و شصت و سه 
ریال از تاریخ 85/9/20 تا زمان تادیه وجه مذکور بابت خسارت قراردادی 
و پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و هشــتاد و پنج هزار و چهارصد و 
نود و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان بانک صادرات مرکزی )شعبه اصفهان( با نمایندگی سید محسن 
سادات کازرونی و حمید رضا لعلی فر مشترکًا و منفرداً  به نشانی اصفهان 
دروازه شــیراز اول سعادت آباد ســاختمان صبا بانک صادرات مرکزی 
استان اصفهان با وکالت فاطمه رسولیان فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان 
نیکبخت روبروی دادگستری ماکان 5 طبقه 5 واحد 52 ضمنًا حق االجرا از 
ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است )رای در مورد حسین شیخ پور 
حضوری در مورد بقیه خواندگان غیابی(.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 

ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 18643 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)558 

کلمه، 6 کادر(
اجرایيه

6/528 شــماره اجراییــه:9510420361700045  شــماره پرونــده: 
9509980361700035 شماره بایگانی شعبه:950040 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090361700341 و شماره دادنامه 
مربوطه اداره کار ) 4/7614-94/12/01( محکوم علیه اصغر معمارزاده به 
نشانی اصفهان خ سعادت آباد بعد از چهار راه فرایبورگ آقای معمار زاده 
تلفن 09133125476 رســتوران باغ نشــین کد پ 8165635351 محکوم 
است به پرداخت جمعًا مبلغ 28/290/146 ریال در وجه خواهان افراسیاب 
حیدری زاده فرزند محمود به نشانی اصفهان خ زینبیه ارزنان ک یاس پ 14 
و پرداخت حق بیمه وی از تاریخ 94/03/17 لغایت 94/06/14 طبق قوانین 
و مقررات نزد سازمان تامین اجتماعی و نیز پرداخت حق االجرای دولتی 
به مبلغ 1/000/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 18653 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)418 

کلمه، 4 کادر(

قطار شــدن عناوین و اســم هایــی از شــخصیت های 
 کارتونی خارجی همچون باب اســفنجی، بت من و نینجا، 
مک کوئین و... تنها نمونه هایــی از مصادیق تاخ و تاز اقام 

نوشتاری و لوازم التحریر خارجی در بازار ایران است.
 کیف ها، دفتر هـــا، پاک کن ها، خط کش ها به بســـتر 
 و زمینـــه ای برای منقـش شـــدن اســـامی و تصاویر 
 شــخصیت هــای کارتونــی و اســطوره هــای غربــی 
تبدیل شده اند، اقامی که باید در جهت اعتای فرهنگی 
کشــور به عنوان اصلی ترین هدف نظام آموزش و پرورش 
قرار گیرد حــاال خود به ابــزاری برای تهاجــم و تخریب 

فرهنگی مبدل شده اند.
اقامی که مــی توانند به بســتر و عرصــه ای مصور برای 
تصاویر جناب خــان، کاه قرمزی و معرفی ســرو قامتان 
 والیبــال، مـــــدال آوران و افتخارآفرینان، تنومنـــدان 
و ورزشکاران غیور ایرانی در میدان المپیک، تبدیل شوند 
 و حتی فراتر از آن بــه تصاویر دلیرمردان ایــن مرز و بوم 
در عرصه های دفاعی، امنیتی مزین شوند، به محلی برای 
ترویج اسامی غربی و شخصیت های آن سوی آب ها مبدل 
شــده اند. در این رقابت نابرابر میان اقــام و محصوالت 

خارجی و ایرانی نه تنها اقتصاد، بلکه فرهنگ این مرز و بوم 
نیز تهدید می شــود، تهدیدی آرام که نرمک نرمک هدفی 
 جز فاصله انداختن میــان ارزش های ایرانی - اســامی 

با نسل آینده در پشت پرده آن وجود ندارد.
 ایــن تحــرک و هجمــه شــوم فرهنگی، مدت هاســت 
در عرصه ها و ابعــاد گوناگون کلید خــورده، در تبلیغات 
رسانه ای، شــبکه های ماهواره ای و اجتماعی و حاال اقام 
و محصوالت خارجی که عاوه بر خسران به تولید داخلی، 
ذهن و افکار دانش آموزانی که قرار اســت آینده این مرز و 

بوم را تضمین کنند را به انحراف و بی راهه سوق می دهد.
برخی عنوان می کنند این توهم توطئه اســت و مراودات 
و صادرات و واردات محصوالت کشــورهای گوناگون دنیا 
 در بــازار مصرف اقصی نقــاط این جهان امــری پذیرفته 
شــده اســت، اما قائان به این نظر و دیدگاه، این واقعیت 
ملموس و مشــهود را در نظر نمی گیرند کــه مولفه های 
فرهنگی این مرز و بوم و محتوای آن، خوانش و کارکردی 
متفاوت از ارزش های دیار غرب دارد کــه تلفیق و امتزاج 
آن امکان پذیر نیســت و اساســا بخش قابــل توجهی از 
اختافات ایران اسامی با کشــورهای دیگر و بالعکس به 

 همین تفاوت در ارزش ها و ماهیت فرهنگی مستتر در آن،
باز می گردد.

لــوازم التحریر خارجی، اندیشــه 13 میلیون 
دانش آموز ایرانی را تهدید می کند

کیومرث شــرافتی، جامعه شــناس و آســیب شــناس 
 مسائل اجتماعی، با اشــاره به وجود قریب به 13 میلیون 
 دانش آموز در ایران اظهار داشــت: پیشــرفت و توســعه 
هر کشــور را باید در مدارس، کاس هــای درس و کتب 
آموزشی آن جستجو کرد، زیرا همین مراکز و محافل است 
که اندیشمندان سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
این مرز و بوم را تربیت می کند و می پروراند که در مجموع 
از آن تحت عنوان ســرمایه ای انســانی یاد می شــود که 

سرنوشت و آینده کشور و جامعه را رقم خواهد زد.
وی افــزود: فرهنگ غیر خودی، در شــرایطی 13 میلیون 
 دانش آمــوز خــودی را هدف قــرار می دهــد که بخش 
 قابل توجهــی از معضــات و چالش های ایــران زمین،

 به دســت های توانمند همیــن دانش آمــوزان امروزی 
 و فعــاالن اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی فــردای این 

مرز و بوم، گشوده خواهد شد.
شــرافتی گفت: در نگاه اول، بســیاری از کارشناســان، 
 معضــات و پیامدهای اقتصادی این چالــش ) ورود اقام 
و لوازم التحریر خارجی ( را مد نظر قرار می دهند، اما فراتر 
از این معضل، تهدید فرهنگی اســت که از ابتدای آموزش 
الفبا در کیف مدرســه و ابزار آموزشــی این محصان جا 
خوش کرده  و به تعبیری به صورتی نرم هدفی جز تسخیر 

اندیشه و افق دید دانش آموزان این مرز و بوم را ندارد.
 جامعه شناس و آســیب شناس مســائل اجتماعی گفت:

بر اســاس آمار و اخبار منعکس شــده در رســانه ها، به 
 جز دفاتر، تقریبـــا70 درصــد از محصوالت نوشــتاری 
و لـــوازم التحریـر از کشـورهای دیگـــر همچـون چین، 
 مالزی، کــره جنوبی، اندونــزی، ژاپن و هنــد وارد ایران 
شــده اند که این امر نه یک تهدید، بلکه یک فاجعه عظیم 
است که باید برای کنترل و مهار آن، از بنده جامعه شناس 
گرفته تا سیاســتمداران، اقتصاد دانان، فعاالن اجتماعی 
و فرهنگی وآحــاد جامعه اقدام کننــد، در غیر این صورت 
شاهد مخاطراتی در عرصه فرهنگ خواهیم بود که ترمیم 

آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
بنیه تولیــد داخلی لــوازم التحریر، زیر چرخ 

واردات تضعیف می شود
 فرزانـــه روســـتایی، یکـی از فعـــاالن عرصـــه تولید 
لوازم التحریر و اقام نوشتاری در استان تهران، با اشاره به 

گستردگی و تنوع بسیار باالی محصوالت خارجی در بازار 
لوازم التحریر این استان عنوان کرد: کیفیت پایین و قیمت 
پایین تر محصوالت خارجی، دو وجه تمایز عمده این اقام 

در مقایسه با تولیدات ایرانی است.
وی افزود: واردات بی رویه محصــوالت خارجی در بخش 
لوازم التحریر در شــرایطی بخش قابل توجهــی از بازار را 
تســخیر کرده که بنیه و توان تولید داخلی، قادر به تامین 
نیاز بازار داخلی و حتــی فراتر از آن، کشــورهای منطقه 
 را دارا اســت، اما در این رقابــت نابرابر، اســتخوان های 
 تولیــد کنندگان داخلــی در ســایه واردات خارجی خرد 

می شود.
فقدان حمایت از ســـرمایه گــذاری داخلی 

در بازاری با گردش مالی 4 هزار میلیارد تومانی
 بر اســاس آمار موجود، گردش مالی بازار لــوازم التحریر 
و اقام نوشــتاری در ایران، ســاالنه 4 هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود، با چنین عدد و رقمی، ســهم ناچیز بازار 
 تولیــدات داخلی، داســتان و قصه ای غم انگیز اســت که 
در صورت ایفای نقش هر چه بیشــتر تولید کننده داخلی، 
اشــتغالزایی که در این بخش ایجاد می شــود به تنهایی 
توجیهی منطقی برای مقابله با محصوالت خارجی در این 

شرایط سخت اقتصادی است.
راهکار چیست؟

 اســتمرار وضعیــت موجود،نتیجــه ای جــز تعمیــق 
 هر چه بیشــتر چالش مورد اشــاره نخواهد داشت ومقابله 
و مهار و کنتــرل آن، عزمی جدی، همتــی عالی و اقدامی 

فوری را می طلبد.
آن چنان که روســتایی ) فعــال تولیدی لــوازم التحریر 
 در اســتان تهــران ( عنوان مــی کنــد، کم نبــوده اند 
تولید کنندگانــی که به دلیل زیان دهی مســتمر، کرکره 

تولید و فعالیت در این بخش را پایین کشیده اند.
بهزاد جودکی، دانش آموخته رشــته اقتصاد، اصلی ترین 
راهکار بهبود وضعیت موجود را در حمایت از تولید کننده 
داخلی عنوان می کند و می افزاید: با حمایت هر چه بیشتر 
و البته انســدادهایی جدی در مســیر واردات محصوالت 
خارجی و اقام نوشتاری به بازار ایران، عاوه بر اشتغالزایی 
هر چه بیشــتر، بازار رقابتی قدرتمندی شکل می گیرد که 
ثمره این رونــق و رقابت، به کاهش قیمــت ها نیز منتهی 
 خواهد شــد و این به معنــای متنفع شــدن تولید کننده 
و مصرف کننده از این شــرایط خواهد بــود، امری که نه 
 تنها در اعتای اقتصاد کشــور موثر است، بلکه هجمه آرام 

و نرم فرهنگی دشمن را نیز مهار و کنترل می کند.

تهدیدی آرام 
که نرمک نرمک 
هدفی جز فاصله 

انداختن میان 
 ارزش های

  ایرانی - اسالمی 
با نسل آینده در 

پشت پرده آن 
وجود ندارد

در آستانه بهار علم و دانش و شروع سال تحصیلی، بازار لوازم التحریر به تکاپو افتاده، اما لوازم التحریر و اقالم 
نوشتاری خارجی، در این بین موضوع تاسف آوری است که سال هاست در شهریور ماه با نمود هر چه بیشتری 

خودنمایی می کند.

محصوالت ضد فرهنگی برای فرهنگی ترین قشر؛

هجوم خاموش دشمن برای تخریب باورهای دینی دانش آموزان
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

برگزاری پنجمین کنگره فرهنگ و هنر روستا و عشاير

يادداشت

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: پنجمین 
کنگره فرهنگ و روســتا و عشــایر بــه میزبانی اســتان اصفهان با 
گرایش بر شــعار اقتصاد مقاومتی با حضور میهمانانی از 6 اســتان و 
دو منطقه از کشــور برگزار می شــود. حبیب رضا ارزانی در نشست 
 خبری پنجمین کنگره فرهنگ و هنر روســتا و عشــایر ویژه جنوب 
و جنوب شــرق کشــور، اظهار کرد: این دوره از کنگره 2 الی 5 مهر 
 ماه با میزبانی اســتان اصفهان و بــا حضور میهمانانی از 6 اســتان 

و دو منطقه کشور برگزار می شود.
وی افزود: قشــر عشــایر و روســتایی در جامعه از جایگاه ویژه ای 
 بهره مند هســتند چراکه هم در به وجود آوردن و هم در حفظ نظام 

و انقالب اسالمی ایران نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان تصریح 
 کرد: همه ســازمان ها متعهد به تمام آحاد جامعه از جمله عشــایر 
و روستاییان هستند که دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
و اداره فرهنگ و ارشــاد به  عنوان متولی اصلی اجــرای برنامه های 

فرهنگی و هنری برای این قشر در جامعه به شمار می روند. 
 وی بیان کــرد: پنجمیــن کنگره فرهنگ و هنر روســتا و عشــایر 
در راستای اقتصاد مقاومتی و با گرایش این شعار در تاریخ ذکر شده 
در کل کشــور آغاز خواهد شــد و در این کنگره ملی ائمه جماعات 
و مدیر اصلی کانون های فرهنگی هنری مســاجد روستاها و عشایر 

حضور پیدا خواهند کرد.
ارزانی ادامــه داد: ائمه جماعات و مدیر کانون هــای فرهنگی هنری 
مســاجد در این کنگره که در بخش های مختلف از جمله جلســات 
هم اندیشــی، کارگاه های آموزشــی و نشســت های عمومی برگزار 
می شــود، به  عنوان نماینــده فرهنگی هر یک از مناطق اســتان ها 

شرکت خواهند کرد. 
 وی با اشــاره بــه اهداف برگــزاری ایــن کنگره خاطرنشــان کرد: 
 تکریــم و معرفــی الگوهای موفــق فرهنگــی و هنری روســتاها 
به جهت وجود استعدادهای درخشان در این جامعه و شبکه سازی، 
توانمندسازی و انتقال تجربیات که ارتباط بین روستائیان و عشایر را 

تقویت می سازد، از مهم ترین اهداف برگزاری این کنگره است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه عنوان 
کرد: همچنین بررســی و ارائه راهکاری پیشــرفت و تعالی فرهنگ 
روستا و عشایر، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و شناسایی ظرفیت 

بومی مناطق روستایی از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.

تعداد 11 نفر از بانوان اصفهانی رتبه های برتر مرحله اســتانی 
ســی و نهمین دوره مســابقات قرآن کریم را به خود اختصاص 

دادند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان 
اظهار داشــت: تعداد 36 نفــر از خواهران و بــرادران در قالب 
تیم ناحیه یک شهرســتان اصفهان به مســابقات استانی سی و 
نهمین دوره مسابقات قرآن کریم ســازمان اوقاف و امور خیریه 
 اعزام شــدند که از این تعداد 11 نفر از خواهران موفق به کسب 

رتبه های برتر این دوره از مسابقات شدند.
حجت االسالم و المسلمین محمد رضا اســماعیل پور در ادامه 
 افزود: در رشــته حفظ کل قرآن کریم زهرا قربانــی رتبه اول، 
مریم جانثاری رتبه دوم، در رشــته حفظ20 جــز، زهرا توکل 
رتبه دوم، نرجس خوشبخت رتبه سوم، در رشته10 جز، نعیمه 
داودی رتبه اول، حســنیه ســلطانی رتبــه دوم، طیبه طغیانی 
رتبه سوم، در رشــته حفظ 5 جز، فرشــته ابراهیمی رتبه اول، 
اعظم رفیعی رتبه ســوم، در رشــته ترتیل خوانــی قرآن کریم 
زهرا صلواتی رتبه ســوم و در رشــته قرائت قرآن زهرا قاسمی 

دستجردی رتبه اول را به خود اختصاص دادند.

درخشش بانوان اصفهانی در مسابقات 
قرآن کريم استان اصفهان

مديرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان خبر داد:

برگزاری پنجمین کنگره فرهنگ و هنر 
روستا و عشاير 

کنسرت

گروه موســیقی » همنــوازان فاختــه « در اولین جمعه پاییزی ســال 
 13۹5 در شهر نوشهر به اجرای کنســرت می پردازد، در حالی که حدود 

هفت سال است، هیچ کنسرتی در این شهر برگزار نشده است.
 گروه » همنوازان فاخته « به سرپرستی » خشــایار پارسا « و خوانندگی 

» محبعلی بخشی « دوم مهرماه در نوشهر روی صحنه می رود. 
این گروه در کنســرت های مختلف خود به ژانرهای مختلف موســیقی 
 ایران پرداخته و در این اجرا با توجه به توانایی های خواننده این گروه که 
 به موسیقی کالســیک غرب تســلط دارد، قطعاتی را با سبک موسیقی 

دوره رادیویی ایران که مشهور به عصر ویلن است، اجرا می کند.
 ســرآمدان این دوره و این شــیوه آهنگســازی اســاتید روح ا... خالقی، 
همایون خرم، علی تجویدی و پرویز یاحقی هستند و از مشخصه های بارز 
این ژانر می توان به بیان شعر به صورت ســیالبیک، استفاده از هارمونی 
غربی، تغییر رنگ آمیزی موســیقی ایرانی با اســتفاده از سازهای غرب، 
توجه زیاد به ساز ویلن، همکاری ترانه ســرا و آهنگساز همزمان در خلق 
اثر، استفاده از دورهای ) میزان های ( کوتاه غربی مانند دو ضربی و چهار 
ضربی ساده به جای دورهای بلندتر و ترکیبی در موسیقی ایران، استفاده 
از خوانندگانی که مســلط به سلفژ و آشنا با موســیقی کالسیک غربی 

بودند، در کنار شناخت ردیف و موسیقی ایرانی اشاره کرد.
» همنوازان فاخته « با اســتفاده از ســازهای ایرانی قصد دارد با نگرشی 

متفاوت به این سبک بپردازد.
هدایت کالری ) نوازنده بم تار و سه تار (، مهدی شیخ ) نوازنده تار (، آرمان 
حیدریان ) نوازنده کمانچه (، هامون بهرامی مقدم، ) نوازنده ســنتور (، 
حسین گازر ) نوازنده تنبک (، علیرضا رســولی ) نوازنده کمانچه آلتو (، 
محبعلی بخشی ) خواننده ( و خشایار پارسا ) سرپرست و نوازنده سنتور ( 

در این کنسرت به هنرنمایی خواهند پرداخت.

برگزاری کنسرت پس از هفت سال

در شهر

درصدی از مخاطبان هستند که با شــاعر آشنایی ندارند 
 و بیش از آنکه به دنبال اســم شاعر باشــند دنبال عنوان 

و طرح جلد کتاب هستند.
صابر قدیمی، شــاعر؛ با اشــاره به تاثیرگذاری طرح روی 
جلد کتــاب در جذب مخاطبان نا آشــنا با شــاعر گفت: 
درصدی از مخاطبان هستند که با شــاعر آشنایی ندارند 
و در نمایشگاه های کتاب بیش از آنکه به دنبال اسم شاعر 

باشند دنبال نام کتاب هستند.
بنابراین یکپارچگی طرح روی جلد کتاب می تواند خرید 

مجموعه های شعر را برای این افراد جذاب کند.
 وی افــزود: در صورتی که طرح جلد مجموعه های شــعر 
با متن کتاب همخوانی داشــته باشــد یک اثر منســجم 

تولید خواهد شــد. مطابقت محتوایی طرح جلد مجموعه 
شعر با محتوای اثر نســبت به مطابقت آن با قالب شعری 
اهمیت بیشــتری دارد بــه دلیل اینکه گاهی با شــعری 
 ســپید مواجه می شــویم که تفکــری کالســیک دارد 
 یا اینکــه در یک غــزل تفکــرات مدرن و پســت مدرن 

دیده می شود. 
این شــاعر ادامه داد: آنچه در خرید کتاب برای مخاطب 
خاص تر اهمیت دارد میزان انســجام اثر است. در کنار آن 
عواملی چون طرح جلد و مطابقت آن با محتوای مجموعه 

شعر نیز دیده می شود. 
قدیمی اظهار داشــت: این مســائل در ارزش گذاری یک 
مجموعه شــعر و نقــد آن اهمیــت دارد و ویژگی مثبت 
شعر محسوب می شود. نبود انســجام در طرح جلد سبب 
می شود مخاطب دیگر مجموعه شــعر یک شاعر را دنبال 

نکند و به اثر وی عالقه ای نداشته باشد.

مجموعه تلویزیونــی » ملکا « در 35 قســمت به کارگردانی 
احمد امینی برای پخش از شبکه سه ســیما در دست تولید 

است.
سریال » ملکا « کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما 
به تهیه کنندگی آرمان زرین کوب اســت که توســط سعید 
مطلبی نگاشته شــده اســت. تصویر برداری این سریال 35 
قسمتی از  فروردین ۹5 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. 

  تاکنون حــدود60 درصد از تصویــر برداری  پــروژه انجام 
شده است  و کار تدوین  همزمان ادامه دارد. 

 ایــن روزها گــروه تولید و بازیگــران در لوکیشــنی حوالی 
میدان پونک  مشغول گرفتن سکانس هایی از کار هستند.

بازیگرانی که در این اثر نقش آفرینی مــی کنند عبارتند از: 

داریوش ارجمند، علی شادمان، شاهرخ استخری، ویدا جوان، 
بیتا ســحرخیز، آتنه فقیه نصیری، فرهاد جم، شیوا خنیاگر، 
مریم کاظمی، علی سلیمانی، سعید داخ، صدرالدین شجره، 
امیر محمد زند، شهروز ابراهیمی، پوراندخت مهیمن، شهین 
تسلیمی، علیرضا استادی، احسان امانی، لیال عزیزی، حمید 
عرب سرخی، پاوانه افسر، پرویز سیرتی، مجید جعفری، عطا 
عمرانی، مسعود انتظاری، شهرام پور ولی، مینا دلشاد، حسین 
فالح افشار، نســرین صالح آبادی، لی لی فرهاد پور، جهانگیر 
اژدری، ماریه تهرانچی، محمدرضا نوروز، مجید نوروزی، رضا 
شــهابی، علیرضا شهسواری، داریوش اشــرفی، رضا شریف، 

نازنین مهیمنی، خسرو خان محمدی، علی ولیانی.
در خالصه داستان این ســریال آمده است: دزد برای هر خانه 
راه ورودی پیدا می کند و شــیطان در هر دل بهانه حضوری. 
حاج صنعان نعیمی باور داشت که60 ســال در دل را بر روی 
شیطان بسته نگاه داشته اســت و باور داشت این بسته بودن 

دل تا زمان مرگ ادامه پیدا می کند تا اینکه...

چقدر عنوان کتاب در جذب 
مخاطبان موثر است؟

» ملکا « 
به شبکه سه می آيد

با مسئوالن

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: 
اســتان اصفهان با برگــزاری نزدیک به600 نشســت در برگزای 

نشست های » کتابخوان ماه « در کشور رکورددار است.
امیر هالکویی با اشاره به برگزاری طرح » کتابخوان ماه « در کشور 
اظهار داشــت: این طرح که زیر مجموعه طرح »50 کتاب سال « 
است، با این رویکرد که در طول ســال50 کتاب را مفید را به مردم 

معرفی کند، در حال اجراست.
 وی پیرامون نحــوه اجرای این طــرح ادامــه داد: در این طرح که 
از ابتدای سال ۹5 اجرا شده و تا پایان سال نیز ادامه دارد، هر ماه 4 
کتاب در موضوعات مختلفی از قبیل سبک زندگی ایرانی اسالمی، 
ازدواج، تربیت فرزند، اخالق اجتماعی، سالمت کتاب های جذابی 
 که در حوزه کودک نگارش شــده، تازه های نشر و کتاب هایی که 
به تازگی و در سال ۹4 و ۹5 منتشر شده اند و نیز کتاب هایی مرتبط 

با مناسبت های هر ماه به مردم معرفی می شود.
 سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهان 
 در ارتباط با اهداف اجرای طــرح » کتابخوان ماه « افزود: این طرح 
با هــدف ترویج فرهنــگ کتاب خوانی در جهت باال بردن ســرانه 
مطالعه کشــور، معرفی منابع برتر برای مطالعــه، تامین نیازهای 
 مطالعاتی اقشار مختلف مردم، تالش برای رفع معضالت فرهنگی 
و اجتماعی و نیز توســعه عدالت اجتماعی بــا برگزاری طرح های 

متنوع فرهنگی در حال اجراست.
وی با اشاره به کتاب هایی که تاکنون معرفی شده اند، افزود: تاکنون 
در این طرح 25 کتاب معرفی شده اند که در فروردین »مطلع مهر« 
اثر امیرحســین بانکی فرد، » المراقبات « اثر آیــت ا... میرزا جواد 
 ملکی تبریزی، » خدا می خواهد زنده بمانــی « اثر فاطمه غفاری 

و » پنجشنبه فیروزه ای «  اثر سارا عرفانی معرفی شده اند.

هالکویی اضافه کرد: در اردیبهشت نیز » جاذبه و دافعه علی ) ع ( « 
اثر شهید مرتضی مطهری،»نیلوفر نیایش« اثر سیدحسین سیدی، 
» هم روزنامه هم کلوچه «  اثر مریم هاشم پور و » آنک آن یتیم نظر 
کرده « اثر محمدرضا سرشار و در خرداد » انتظار عامیانه، عالمانه و 
عارفانه « اثر علیرضا پناهیــان، » اعترافات غالمان « اثر حمیدرضا 
شاه آبادی، » سوران سرد « اثر جواد افخمی، » رفتیم باال انار بود « 

اثر ناصر کشاورز کتاب هایی بودند که معرفی شدند.
 وی بــا برشــمردن دیگــر کتاب هــای معرفــی شــده در طرح 
» کتابخوان ماه « ادامه داد: در تیرماه کتاب های » بچه های کشتی 
رافائل « اثر محمد رضا مرزوقی، » 7 روایت خصوصی « اثر حبیبه 
 جعفریان » کلت 45 « اثر حسام الدین مطهری، » نامه های بلوغ «

اثر علی صفائی حائری، در مرداد کتاب های » قصه ما مثل شــد « 
 اثر محمد میر کیانی، » عباس دست طال « اثر محبوبه معراجی پور، 
» در و صدف « اثــر محمد شــجاعی، » خورشــید می ماند « اثر 
کامران پارسی نژاد و در شــهریور کتاب های» فصل پنجم سکوت 
« اثر محمدرضا بایرامی، » جانستان کابلستان « اثر رضا امیرخانی، 
»امیر گل ها« اثر سیدحسین سیدی و کتاب » دشت بان « اثر امید 

دهقان آثاری هستند که در ماه های فصل تابستان معرفی شده اند.
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان پیرامون 
دیگر برنامه های مرتبط با طرح » کتابخوان مــاه « افزود: در طرح 
» کتابخوان ماه « عالوه بر معرفی کتاب برنامه هایی نظیر رونمایی 
از  کتاب ها، برنامه های فرهنگی ویژه نوجوانان مانند طرح نقاشــی 
متناسب با موضوع کتاب های معرفی شــده، جشن امضای کتاب، 
تولید کتاب های گویا و بریل از کتاب های معرفی شده، جلسات نقد 
و بررسی کتاب های معرفی شــده با حضور کارشناسان و منتقدان 

برجسته و غیره نیز برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست های » کتابخوان ماه « خاطرنشان 
کرد: اســتان اصفهان با برگزاری نزدیک به600 نشســت در این 

زمینه در کشور رکورددار است.
 هالکویی همچنین در زمینه اســتقبال از طرح بیان کرد: استقبال 
از طرح » کتابخوان ماه « در مجموع روند مطلوبی را داشته ولی آمار 

دقیق تر از استقبال این طرح، پایان شهریور اعالم می شود.

برگزاری جشن امضای کتاب در اصفهان

سینما

جیمز کامرون می گوید خودش مایل بود امر کارگردانی نسخه 
سینمایی درام علمی تخیلی » آلیتا: فرشته نیرد « را به عهده 
بگیرد. رابرت رودریگوئز مکزیکی تبار که از دوستان کامرون 

به حساب می آید، کارگردانی این فیلم را به عهده دارد.
کامرون اعالم کرد درگیری او بر ســر پــروژه مجموعه فیلم 

زیست محیطی » آواتار «، مانع از کارگردانی » آلیتا « شد.
این فیلم ساز جنجالی چند سال است که می خواهد قسمت 
دوم » آواتار « را جلوی دوربین ببرد. این فیلم در چهار قسمت 

تولید می شود. 
 در حــال حاضر، جیمز کامــرون ) کارگــردان و تهیه کننده 
دو فیلم رکوردشــکن ســینمایی » آواتار « و » تایتانیک « (، 

تهیه کننده » آلیتا: فرشته نبرد « خواهد بود.
 با آمــاده شــدن فیلمنامــه » آلیتا: فرشــته نبــرد «، کلید 
 فیلمبــرداری این اکشــن فانتــزی در ابتدای فصــل پائیز 
زده می شود. تهیه کنندگان فیلم تاریخ ژوالی سال 2018 را 
به عنوان زمان نمایش عمومی آن تعیین کــرده اند و از آن به 
عنوان یکی از بهترین کارهای فصل تابستان 2018 اسم می 
برند. فیلمنامه اقتباسی فیلم، با نگاهی به یک داستان کتاب 
مصور ژاپنی نه جلدی به همین نام نوشــته می شود. در ژاپن 

این نوع داستان ها، به مانگا معروف هستند.
 به نوشــته امپایــر آنالین، کاراکتــر اصلی زن این داســتان 
یک روبات به نام آلیتا ) با بازی رزا ســاالرز ( است که تبدیل 
به یک شکارچی انسان می شــود. این در حالی است که یک 
پروفســورمتخصص ) با بازی والتز ( ، جان او را از خطر مرگ 

نجات داده و به بازسازی او پرداخته است.
آلیتا این دکتر متخصص را به صورت منبع الهام خود می بیند 

و در انجام کارهای خود، با او مشورت می کند.

 جیمز کامرون 
و کارگردانی» آلیتا «

از نقــوش و طــرح روی ظــروف گرفتــه تــا نظــر هنرمند 
ــی  ــگ آب ــتر در رن ــه بیش ــی ک ــنده! ظروف ــا فروش  ی
و طــرح اســلیمی یــا اســلیمی ختایــی خالصــه 
ــب،  ــای تذهی ــارن! طرح ه ــلیمی های نامتق شده اند،اس
ــه چشــم  ــم گاهــی ب ــه ه ــا ادعی ــه ی ــرغ، ابین گل و م
ــد  ــا در ازای آن قیمــت گزافــی کــه دارن می خــورد، ام
برخــی از آن هــا کیفیتــی کــه بایــد و شــاید را از رعایت 

ــد. ــازی و ... ندارن ــه س ــم و قرین ــلوب رس اس
رنگ هايی که پاک می شوند

اســم های مختلفی این آثار را امضا کرده اند. حتی بعضی 
 ظروف با وجود کیفیت پایین، به اســم استادان سرشناس 
این عرصه مزین شــده اند و این درحالی اســت که برخی 
مشتریان این هنر چون شناخت درستی از آن ندارند، امضا 

یکی از معیارهای انتخاب برای آنها می شود.
پای درد و دل فروشندگان که بنشینی، خودشان هم پایین 
بودن کیفیت کار را قبول دارنــد و دلیلش را پایین آوردن 
قیمت تمام شــده  کار بیان می کنند. یکی دو نفر پیشنهاد 
می دهند که برای خرید یک کار مرغوب ســفارش ساخت 
بدهم. یکی از مغازه دارها هزینه  طراحی یک بشــقاب 25 
سانتی را که تنها قســمتی از آن تذهیب دارد، حداقل یک 
 میلیون تومان تخمین می زند. دیگــری در مورد کارهای 
کم قیمت تر می گوید اگــر به دنبال کار کــم قیمت تری 
هستید در بازار به وفور پیدا می شود، اما نقاشی هایش پاک 

می شود و این اما...
 از کیفیت طراحی کــه بگذریم، تقریبا همــه  مغازه دارها 

 در پاسخ به این ســوال که چرا وزن بشقاب های یک اندازه 
و یک جنس، متفاوت است؟ یک جواب می دهند: مس این 
کار پرسی است! این ظرف چکش نخورده است، چون مس 
نازک تری دارد. مشکالت متعددی امروز گریبان گیر هنر 
میناکاری است. از به فراموشی سپرده شدن برخی از انواع 
آن، چون مینای مرصع و برجســته و خانه بندی، تا رقابت 
ناسالمی که منجر به کنار رفتن هنرمندان صاحب نام و آثار 
فاخر شده اســت. هنرآموزانی که مدت ها به آموختن هنر 
 مینا در کارگاه ها مشــغولند، اما در حقیقت دانش درستی 
در ایــن زمینه کســب نمی کنند. بــازاری کــه از کاالی 
نامطلوب اشباع شده در حالی که تعرفه ای برای آن تعیین 

نشده است. 
مخاطب و گردشگری که شناخت درستی ندارد و با صرف 
 هزینه، اما انتخاب اشــتباهی دارند و نهایــت مینایی که 

در ظرف آبی رنگ تزیینی خالصه می شود.
از بین رفتن رابطه  اســتاد و شاگردی يک آفت 

برای میناست
 غالمعلــی فیض الهی، اســتاد دانشــگاه هنــر اصفهان، 
آفت اصلی این هنر در جامعه  امــروز را از بین رفتن رابطه  

استاد و شاگردی می داند. 
وی که از استادان این عرصه اســت، می گوید: به یاد دارم 
چندین سال تنها با مداد طرح می کشیدم تا روزی توانستم 
قلم دســت بگیرم، در حالی که امروز در دانشگاه، دانشجو 
بعد از یک یا دو جلسه تمرین با مداد، می خواهد کار عملی 
انجام دهد. در بسیاری از کارگاه ها نیز همین منوال و بدتر 

وجود دارد. دوره های تعریف شده ای برای آموزش این هنر 
وجود ندارد و بعضا کسانی در حال آموزش این هنر هستند 
که دانش و مهارت کافی نداشــته و تعهدی نسبت به هنر 

ندارند.
ارزش اسم و امضا پايین آمده است

او با ابراز تاســف از ایــن وضعیت ادامــه می دهد: همین 
 وضعیت باعث می شود امروز مثل گذشته استادان متبحر 
نداشته باشیم واین در حالی اســت که نسبت به یک دهه  
 پیش تعداد هنرمندان میناکار چندین برابر شــده اســت 

و از سوی دیگر ارزش اسم و امضا را پایین آورده است.
رییــس شــرکت تعاونــی مینا بــا اشــاره به ایــن که 
بخــش بزرگی از ایــن مشــکالت ناشــی از روش خرید 
ســازمان های دولتــی اســت، خاطرنشــان می کنــد: 
ایــن مراکز اغلــب بــرای خرید صرفــا هزینــه  کمتر را 
در نظــر می گیرند کــه باعث ایجــاد رقابت ناســالم در 
 بازار کار، تولیــد محصول بــی کیفیت با قیمــت پایین 
و در نهایت منجر به کنار رفتن هنرمندان قابل و شایسته  ما 

از بازار کار می شود.
صنايع دســتی به دلیل تنوع کار تعرفه پذير 

نیست
او با ابراز تاســف از اینکه شناخت درســتی از هنر در بین 
مردم و گردشگران نیســت، گفت: بعضا در بازار هم از این 
شرایط سو استفاده می شــود. با این حال با توجه به اینکه 
صنایع دستی به دلیل تنوع کار تعرفه پذیر نیست و اینکه 
ابزار درســتی هم برای برخورد با این مسئله نداریم، سعی 
کرده ایم با کمک صدا وســیما بر روی آگاهی عمومی کار 
کنیم، اما این فعالیت ها بســیار محدود بوده و بازده  خوبی 

نداشته است.
  نویســنده  کتاب هنــر مینا ادامــه می دهــد: از طرفی 
در اتحادیه و سازمان صنایع دستی تالش هایی برای تمایز 
بین فروشندگان و تولیدگنندگان، مثل نشان کیفیت، مهر 
 اصالت و.. انجام گرفت، اما به دلیل نبود بازرســی های الزم 
و پیگیری کیفیت در بازار کار، کمک شایانی به این وضعیت 
نکرده است. باید متولیان و مسئوالن امر، تولید کنندگان 
را ملزم به داشــتن مهر اســتاندارد کنند، تا قوه  قهریه ای 
برای رســیدگی همیشــگی بر این امر وجود داشته باشد. 
رســیدگی های مقطعی بازار را تنها بــرای مدت کوتاهی 
کنترل می کند و دوباره اجناس نامطلوب وارد بازار می شود.

قانون الزم برای برخورد را نداريم
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان درباره مشکالت 
 مینا می گوید: تمامی ظروف پرســی طی ســال گذشته 
جمع آوری و گواهینامه های  کیفیت بــه مغازه داران بازار 

میدان نقش جهان که واجد شرایط بودند،  اعطا شد.
 عباس شــیردل با اشــاره به عدم همــکاری و هماهنگی 
کمیسیون فنی میناکاری اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
 میناکاری برای نظارت بیشــتر بر کیفیت کاالهای موجود 
در بازار معتقد است: قانون الزم برای برخورد با فروشندگان 

و جمع آوری کار نامطلوب نداریم.

اخبار

 دومین نشست تخصصی پژوهشــی از سلسله نشست های 
» آالچیق « با محوریت بررســی تاثیر موســیقی بر روابط 

اعضای خانواده از سوی هنرسرای خورشید برگزار می شود.
دومین برنامه از سلســله نشســت های آالچیــق با حضور 
پروفسور اصغرآقایی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد خوراســگان و محمد حســین پورعباییان روانشناس، 
مدرس دانشگاه و موســیقی درمانگر از ســوی هنرسرای 
خورشید و کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده وابسته 
 به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان برگزار 
می شــود. دومیــن کارگاه آمــوزش و نشســت تخصصی 
موسیقی با عنوان آالچیق روز چهارشــنبه 31 شهریورماه 
ســاعت1۹:30 در محل هنرسرای خورشــید واقع در پل 
چمران، ابتدای خیابان کاوه، جنب شهرداری منطقه هفت 
برگزار خواهد شــد. این برنامه با محوریت بررسی موسیقی 
 با حضور اســاتید به نام این عرصــه در زمینه های مختلف 
در هنرسرای خورشید برگزار می شود که موسیقی دوستان 
عالقه مند می توانند برای ثبت نام و شرکت در نشست های 

آالچیق با شماره 345۹3560 تماس حاصل کنند.

معاون سیمای رســانه ملی اعالم کرد که سریال » سرزمین 
کهن « بعد از پایان » معمای شاه « به پخش خواهد رسید.

 مرتضی میرباقری معان سیما در حاشــیه بازدید از سریال 
 » معمای شــاه « که به همراه رییس رســانه ملی انجام شد 
از برنامه ریزی تلویزیون در تولید10 ســریال الف ویژه خبر 
داد و گفت: تاریخ انبیا، تاریخ اســالم، اثرات اندیشــمندان 
ایرانی در اسالم و تاریخ هشت ســال دفاع مقدس دستمایه 
 10 طــرح الف ویژه ای اســت کــه بــه زودی جزییات آن 
در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. وی همچنین زمان پخش 
سریال ســرزمین کهن را بعد از اتمام پخش سریال معمای 
شاه دانســت و گفت: پس از پایان این مجموعه نیز سریال 
فاخر » سرزمین کهن « پخش می شود. » سرزمین کهن « 
کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماست که توسط 
علیرضا طالب زاده نگاشته و توسط کمال تبریزی کارگردانی 
شده است. پیش از این پخش این مجموعه از روز پنجشنبه 
3 بهمن ۹3 از شبکه سه سیما آغاز شده بود که برای مدتی 
 پخش آن تعلیق شــد. قصــه این مجموعــه تلویزیونی که 
 در ســه فاز زمانــی روایت می شــود، بــه بررســی تاریخ 
 سیاســی- اجتماعی ایــران از ســال1320 تــا پیروزی 

انقالب اسالمی در بستر زندگی یک پسربچه می پردازد.

در هنر سرای خورشید؛

برگزاری دومین نشست 
تخصصی پژوهشی » آالچیق « 

پخش » سرزمین کهن « 
بعد از » معمای شاه «

مینـا ؛ هنـر عشـق و آتش
 

 هنرآموزانی 
 که مدت ها 

به آموختن هنر 
مینا در کارگاه ها 

مشغولند، 
 اما در حقیقت 
 دانش درستی 
در اين زمینه 

کسب نمی کنند

 هنر مینا، هنر عشق و آتش است؛ چرا که هنرمند میناساز تمام عواطف و احساسات قلبی خود را بر روی ظرف مینا نقش  
و نگار می کند و سپس برای ماندگار شدن آن را به دل آتش می سپارد، همانند پروانه ای که خود را به سوزندگی آتش شمع 

می زند و جاودانه می شود، هنرمند میناساز نیز به خاطر جاودانه ماندن اثرش بايد آن را به دل آتش بسپارد.
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اتفاقات روزيادداشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری از بازدید رایگان از موزه های تاریخی و فرهنگی این استان در 

پنجم مهرماه روز جهانی گردشگری برای عموم مردم خبر داد.
بهمن عســگری ســوادجانی، اظهار کرد: بازدید از موزه های تاریخی 
و فرهنگــی چهارمحــال و بختیاری در پنجــم مهرمــاه، روز جهانی 

گردشگری به صورت رایگان برای عموم آزاد است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: به همین مناسبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری به نمایندگی از جمهوری اســامی ایران همگام 
با سایر کشــورها این مراســم را به صورت ویژه در سراسر کشور برگزار 
می کند. وی با بیان اینکه رویداد مهم روز جهانی گردشــگری، فرصتی 
است که مشارکت تشــکل ها و فعاالن بخش خصوصی و دستگاه های 
اجرایی، به منظور آگاهی بخشی از آحاد مردم و برنامه ریزی در اجرای 
سیاست های گردشگری با توجه به شــعار روز جهانی گردشگری برای 
سال 2016 )گردشــگری برای همه( فراهم می کند گفت: برنامه  های 
متنوعی در این خصوص تدارک دیده شــده که یکــی از این برنامه ها 
بازدید رایگان عموم مردم از موزه های اســتان در پنجم مهر روز جهانی 

گردشگری است. 
عســگری ســوادجانی موزه های تحت پوشــش این اداره کل را شامل 
مجموعه فرهنگی-تاریخی چالشــتر، موزه باستان شناســی شهرکرد، 
مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه امیر مفخم بختیاری، مجموعه تاریخی 
فرهنگی جونقان و موزه مردم شناسی دانست و افزود: بازدیدکنندگان 
می توانند از ساعت 9 صبح لغایت 6 عصر از این مجموعه ها بازدید کنند.

معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی می شود امسال حدود  36 هزار 
تن پیاز از مزارع استان چهارمحال و بختیاری برداشت شود. حمیدرضا 
دانش با اشاره به ادامه برداشــت پیاز از مزارع استان، اظهار کرد: امسال 
برای نخســتین بار 650 هکتار از اراضی اســتان به کشت نشایی ارقام 

سفید، قرمز و زرد پیاز اختصاص یافت.
وی با اشاره به میانگین برداشــت 55 تن پیاز در هر هکتار، پیش بینی 

کرد: حدود 36 هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.
دانش با بیان اینکه سطح زیر کشــت این محصول افزایش 10 درصدی 
نسبت به سال گذشته داشته است، تصریح کرد: کاهش دو تا سه نوبت 
آبیــاری و صرفه جویی 15 درصــدی در مصرف آب از مزایای کشــت 

نشایی پیاز است.
وی خاطرنشــان کرد: پیاز از نیمــه فروردین تا پایان اردیبهشــت در 
چهارمحال و بختیاری کشــت و از اوایل مرداد تا نیمه مهر برداشــت 
می شود. به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی 
اســتان، امســال شهرســتان های بروجن، کیار، لردگان و شهرکرد به 
ترتیب دارای بیشــترین میزان سطح زیر کشــت پیاز در چهارمحال و 

بختیاری هستند.

به مناسبت پنجم مهر روز جهانی گردشگری صورت می گیرد؛

بازديد رايگان از موزه های
تاريخی و فرهنگی

پیش بینی برداشت 36 هزار تن 
پیاز از مزارع

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال 
و بختیاری از رشــد 12 درصدی مصرف CNG در پنج 
ماه ابتدای سال جاری خبر داد. مجتبی سرداری، اظهار 
کرد: در پنج ماه ابتدای ســال جاری مقدار 38 میلیون و 
749 هزار مترمکعب گاز طبیعی فشرده به فروش رسیده 
که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته مصرف این 

سوخت پاک در استان 12 درصد رشد داشته است.
 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
 چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: بــه ازای مصرف 
38 میلیون و 749 هزار مترمکعب گاز طبیعی فشــرده 
CNG حــدود 38 میلیــون لیتــر بنزیــن در منطقه 
چهارمحــال و بختیاری صرفه جویی شــده و این مقدار 
مصرف CNG در پنج ماه ابتدای ســال جــاری حدود 
30 درصد از ســهم سبد سوخت این اســتان را به خود 
اختصاص داده اســت. وی افــزود: افزایش ســفرهای 
تابستانی به اســتان چهارمحال و بختیاری و راه اندازی 
مجــدد جایگاه هــای پل قــره و پاســارگاد، همچنین 
بهره برداری از جایگاه CNG شــهرداری لردگان در سال 
گذشــته  از علل عمده افزایش مصرف این سوخت پاک 

در استان نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده است.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال 
 و بختیــاری گفت: در آســتانه ســال تحصیلــی جدید در

 700 واحد صنفی چهارمحال و بختیاری فروش فوق العاده 
انجام می شود . سید نعیم امامی با اعام این خبر، اظهار کرد: 
فروش فوق العاده این واحدهای صنفی در ســه گروه کیف 
و کفش، پوشاک و نوشــت افزار و تامین ملزومات مورد نیاز 
خانوارها با 15 تــا 25 درصد تخفیف و بــا اولویت تولیدات 

داخلی انجام می شود. 
 وی افزود: فروش فوق العاده تــا 15مهرماه ادامه دارد و غرفه 
ویژه به تولیدکنندگان داخلی استان در فروشگاه های معتبر 
تعلق می گیرد . امامی خاطرنشــان کرد: به منظور مقابله با 
گران فروشــی و کاهش تخلفات، طرح نظارت و گشت های 
نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی 

در استان آغاز شده است.

مدير شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد:

رشد 12 درصدی مصرف گاز 
طبیعی فشرده در استان

در آستانه سال تحصیلی جديد صورت می گیرد؛

فروش فوق العاده
 700 واحد صنفی

در شهر

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: امســال 25 میلیارد 
ریــال اعتبار به شــهرداری شــهرکرد اختصاص یافته اســت. 
قاسم ســلیمانی دشــتکی در نشســت بررســی مشــکات 
مرکز چهارمحــال و بختیــاری افــزود: از این مبلــغ، تاکنون 
موافقت نامه های مربوط به 11 میلیارد ریال مبادله شــده است 
و موافقت نامه 14 میلیارد ریال اعتبار باقیمانده نیز تا پایان سال 
مالی جاری مبادله می شــود.وی تصریح کرد: ایــن مبلغ برای 
تکمیل کمربندی شمال، آرامستان، مســیل جنوب و تعدادی 
دیگر از پروژه های شهرکرد به شــهرداری اختصاص پیدا کرد.
 وی تکمیل ادامه داالن ســبز شــهرکرد – فرخ شــهر به طول
  300 متر و عــرض 25 متر را ضروری دانســت و یادآور شــد:

 40 درصد این پروژه باید تا پایان سال مالی 1395 و بقیه آن در 
سال آینده اجرا و بهره برداری شود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به منظور توســعه 
شهرکرد باید پروژه هشــت خطه شدن محور ارتباطی پلیس راه 
شهرکرد – اصفهان تا ورودی مرکز استان از سوی اداره کل راه و 

شهرسازی اجرایی شود.
وی گفت: اتصــال بلوار حافظ به کمربندی جنوب شــهرکرد به 

عنوان یکی از پروژه های اولویت دار در توسعه مرکز چهارمحال 
و بختیاری در دستور کار مسئوالن قرار دارد.

ســلیمانی دشــتکی تاکید کــرد: اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تا یک هفته دیگر نســبت به 
واگذاری زمین های دولتی واقع در محدوده شــهرکرد به اداره 
کل راه و شهرسازی اســتان اقدام کند تا این زمین ها در اختیار 

شهرداری قرار گیرد.
وی افزود: زمین های دارای کاربری فضای سبز در منطقه غرب 
شهرکرد مشخص شــود و نســبت به ایجاد فضای سبز در این 

منطقه اقدامات الزم در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تصریح کرد: ادامــه پروژه 
عقب نشــینی باقیمانده خیابان ملت و دیوار دانشــگاه شهرکرد 
هم باید هر چه ســریع تر به پایان برسد. وی یادآور شد: طراحی 
و اجرای مبلمان و المان شــهری مناســب در مرکز چهارمحال 
و بختیــاری یکی از برنامه هــای مهم و مورد نیاز در شــهرکرد 
است، به همین منظور همکاری دســتگاه های اجرایی مرتبط با 

شهرداری و شورای اسامی شهرکرد ضرورت دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 

نیز گفت: اجرای پروژه های عمرانی متناســب بــا جایگاه مرکز 
استان در شهرکرد می تواند در سرعت بخشی به روند توسعه ای 

این شهر تاثیرگذار باشد.
گودرز امیری تاکید کرد: به همین منظور شــهرداری شهرکرد 
انجام مطالعات احداث پروژه های زیرگذر، روگذر و تقاطع های 
غیرهمسطح در مرکز چهارمحال و بختیاری را جزو برنامه های 

اولویت دار خود قرار دهد.
وی افزود: دولت یازدهم در سال گذشته با وجود مشکات مالی 
و اقتصادی فراوان، به شــهرداری ها کمک شــایانی کرد که در 
همین رابطه اعتبارات مطلوبی در اختیار شهرداری قرار گرفت. 
شهردار شــهرکرد نیز گفت: تکمیل و بهره برداری از پروژه های 
عمرانی این شــهرداری نقش مهمی در کاهش مشکات شهری 

مرکز چهارمحال و بختیاری دارد.
نــورا... غامیان دهکــردی تصریح کرد: آغــاز عملیات اجرایی 
کمربندی های شرق و شمال، ساخت امتداد کمربندی جنوب، 
بازگشــایی امتداد بلوار آیت ا... کاشــانی، عقب نشینی خیابان 
ملت و دیوار دانشگاه شــهرکرد و کلنگ زنی مجتمع فناوران دو 
از مهم ترین اقدامات شهرداری شهرکرد در مدت فعالیت دولت 

یازدهم در مرکز چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.
وی با اشــاره به بدهی 400 میلیارد ریالی دستگاه های اجرایی 
چهارمحال و بختیاری به شــهرداری شــهرکرد یادآور شــد: از 
این مبلغ 130 میلیارد ریال مربوط به کمیســیون ماده 100 و 
مابقی مربوط به سایر امور اســت. غامیان دهکردی به احداث 
ساختمان های بدون پروانه و مجوز از سوی برخی دستگاه های 
اجرایی دولتــی چهارمحال و بختیاری در شــهرکرد اشــاره و 
اظهار کرد: شهرداری شــهرکرد به منظور تقســیط بدهی این 
دســتگاه های اجرایی آمادگی الزم را دارد. وی گفت: به منظور 
تسریع در روند توسعه ای منطقه غرب شهرکرد احداث مجتمع 
فرهنگی، تفریحی، رفاهی و ورزشــی در زمیــن های مجاورت 
امامزاده ســلطان ســبزپوش )ع( این منطقه در حال پیگیری و 
بررسی است. شهرداری شهرکرد پنج هزار هکتار فضای خدمات 

شهری دارد.

اجرای پروژه های 
عمرانی متناسب 

با جايگاه مرکز 
استان در شهرکرد 

می تواند در 
سرعت بخشی به 

روند توسعه ای 
اين شهر تاثیرگذار 

باشد

پیشنهاد سردبیر: 
آغاز سرشماری نفوس و مسکن از سوم مهرماه

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

25 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری شهرکرد اختصاص یافت

فرماندار شهرستان شــهرکرد از آغاز سرشماری نفوس و مسکن از 
سوم مهرماه امسال در این شهرستان خبر داد.

حمید ملک پور دهکردی، اظهار کرد: سرشــماری نفوس و مسکن 
از سوم مهرماه امسال در شهرستان شهرکرد اجرایی خواهد شد و 

تا 24 مهرماه امســال ادامه دارد. فرماندار شهرستان شهرکرد بیان 
داشــت: این سرشــماری به صورت اینترنتی اجرایی خواهد شد و 
شــهروندان برای ثبت اطاعات خود در مدت زمان مشخص شده 

اقدام کنند.

وی با اشــاره به برنامه های اجرایی در عید غدیرخم در شهرستان 
شــهرکرد، عنوان کرد: همزمان با عید غدیر خــم تجمع غدیریون 
روز سه شــنبه در مصای بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار 

خواهد شد.
ملک پور دهکردی دیدار با خانواده معظم شــهدا و غبارروبی گلزار 
شــهدا را از دیگر برنامه های اجرایی در عید غدیرخم در شهرستان 
شهرکرد برشمرد و ادامه داد: ترویج فرهنگ غدیر در جامعه، امری 

الزم و ضروری است و این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد خبر داد:

آغاز سرشماری نفوس و مسکن از سوم مهرماه

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No.1962  | September 19,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

اجراییه
شــماره    9510420352400027 اجراییــه: شــماره   6 /529
پرونده:8809980352400093 شــماره بایگانی شعبه:880093 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه بــه شــماره 9410090352405921 و 
شــماره دادنامه مربوطه 8809970352400524 محكوم علیهم 1- احمد 
مرندی به نشــانی مجهول المكان 2- مرحمت صحرائی به نشــانی مشهد 
بلوار وکیل آباد خ کوثر 8 دبستان پسرانه مغفرتی ) جابر بن حیان( متضامنًا 
محكوم هستند به پرداخت: 1- مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
وجه چک 223448-87/12/15 و 2- مبلغ 8/003/100 ریال بابت خسارات 
دادرسی 3- مبلغ 10/800/000 ریال بابت حق الوکاله 4- تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت وصول محكوم به در حق محكوم له عباس فامیل 
دردشتی فرزند محمد به نشانی اصفهان خیابان طیب روبروی پمپ بنزین 
بن بست عسل منزل آخر از سمت راست و همچنین محكوم به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. ضمنًا 
رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی اســت. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالــی 1394(. م الف: 18656 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)452 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

6/530 شــماره: 95/94 به موجب رای شــماره 29 تاریخ 95/1/29 حوزه 
18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه رسول پور حیدر فرزند حسین شــغل آزاد به نشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال  ) 20/000/000 ریال( به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت چهارصد و پنجاه هزار ریال ) 450/000 
ریال( به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خســارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 94/7/26 لغایت زمان وصول در حق خواهان مجتبی 
جلوقرانیان فرزند عباس شــغل کارمند به نشانی اصفهان جاده قلعه شور 
مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان و نیم عشر اجرای احكام صادر و 
اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجــرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم 
علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:18666 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/531 شماره: 941382 به موجب رای شماره 9509976796300 تاریخ 
95/2/29 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محكوم علیه محمد حسین مرادی غریب وند به نشانی مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
چهل و سه هزار تومان بابت هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/9/5 لغایت زمان اجرای حكم در حق خواهان ابوالقاسم کریمی با وکالت 
حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد 18 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، 
محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18669 
شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )198 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/532 شماره: 941402 به موجب رای شماره 631 تاریخ 95/4/19 حوزه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه سید جعفر عبدالهی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت ضمانت بانكی قوامین به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 330/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/11/18 لغایــت تاریخ وصول که در 
حق محكوم له احمدرضا حیدری به نشــانی اصفهان فوالد شهر B7 اداره 
مخابرات فوالد شهر صادر با احتساب نیم عشــر اجرای احكام. ماده 34 
قانون اجرای احــكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم 
علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء 
محكوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18704 شعبه 
11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

6/533 شماره: 941462 به موجب رای شماره 107 تاریخ 95/1/31 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
عبدالرضا برازی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصد 
و نود و دو هزار و پانصد ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/3/30 تا زمان وصول در حق 
خواهان محمدرضا معینی کربكندی با وکالت  آقای 1- حســین محمدیان 
2- مریم رضا پور به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( طبقه ســوم واحد 18 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، 
محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 

استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18683 
شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )201 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/534 شماره: 14/94 به موجب رای شــماره 522 تاریخ 94/3/26 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه سامان ســلیمی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یكصد و هشتاد هزار ریال 
خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چک 158024-93/12/26 لغایت وصول با احتساب نیم 
عشر اجرایی در حق محكوم له محمد فردوســی به نشانی اصفهان شهید 
کشوری گلستان 4 بن بســت مریم 2 بلوک A 37 ط چهارم. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18679 شعبه 7 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/535 شــماره: 198/95 – 950141 بــه موجب رای شــماره 547 تاریخ 
95/4/1 حوزه 11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته است محكوم علیه محمد حســین مظاهری به نشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت  مبلغ 141/530/000 ریال بابت فاکتور به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/617/950 ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/2/6 تا تاریخ وصول در حق محكوم 
له ابوالقاسم کریمی با وکالت حسین محمدیان و الهام خدا رحمی به نشانی 
اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( 
طبقه سوم واحد 18 صادر با احتساب نیم عشــر اجرای احكام و همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی. مــاده 34 قانون اجرای احكام: همین 
که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:18686 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/536 شــماره: 1115/94- )180162( به موجب رای شماره 205 تاریخ 
95/2/27 حوزه 22 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته اســت محكوم علیه مرضیه کیانی به نشــانی مجهول المكان محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت ششــصد و ده هزار به عنوان خسارت دادرسی و مبلغ 120/000 
ریال هزینه آگهی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 92/7/2 و نیم 
عشر در حق محكوم له محسن دهقانی به نشانی اصفهان خ 24 متری اول 
کوچه جماران پالک 124.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به 
محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:18687 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/537 شماره: 1114/94 به موجب رای شماره 284 تاریخ 95/3/19 حوزه 
22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه مرضیه کیانی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
یكصد میلیون ریال اصل خواســته و پرداخت دو میلیون و نهصد و هفتاد 
هزار ریال خسارت دادرسی و نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 92/7/12 
و نیم عشر در حق محكوم له محســن دهقانی به نشانی خ 24 متری کوچه 
جماران پ 124.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم 
علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:18689 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/538 شماره: 31/95 به موجب رای شــماره 323 تاریخ 95/4/30 حوزه 
18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه محمدرضا صالحی هاردنگی شــغل آزاد به نشــانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ شــصت و چهار میلیون و نهصد هزار ریال 
بابت خســارت وارده به خودرو و مبلغ یک میلیــون و پانصد هزار ریال 
هزینه کارشناسی و یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/1/19 
لغایت تاریخ وصــول در حق خواهان احمد محمودیــه نجف آبادی فرزند 
علی محمد شغل راننده به نشــانی اصفهان چهار باغ باال بن بست شكوفه 
ساختمان زمرد طبقه 4 و نیم عشر اجرای احكام صادر و اعالم می گردد.  
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، 
محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18700 
شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )210 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/539 شــماره: 1110/94 – ) 866761( به موجب رای شماره 106 تاریخ 
95/2/14 حوزه 16 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته است محكوم علیه فرج باقری به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 830/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/12/2 لغایت زمــان وصول در حق خواهان مرتضی کریمی شیاســی 
فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خ امام کیلومتر 2 اصفهان شافت نه و 
پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین 
که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:18709 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
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اخباريادداشت

برخی از خریداران اولیه موبایل های امسال اپل، از وضعیت تلفن 
همراهشــان رضایت ندارند. گزارش های موجود نشان می دهد 
هر دو محصــول آیفون 7 و مــدل پالس آن در هنــگام اجرای 
فعالیت ها و پردازش های ســنگین مانند بازی ها، صدایی هیس 
مانند تولید می کنند. البته این اسمارت فون ها همچنان عملکرد 
عادی شــان را ادامه می دهند امــا این صدا کمــی آزار دهنده 
اســت. بخصوص اینکه چنین صدایی در دیگر موبایل ها شنیده 
نمی شود. دیجیاتو نوشت، هنوز مشخص نیست دلیل این واقعه 
چیست اما برخی از کارشناسان معتقدند این صدا می تواند ناشی 
از اثرات الکترومغناطیسی روی ســیم پیچ های داخلی دستگاه 
باشد. گفتنی است چنین مشــکلی در تمامی تلفن های همراه 
اپل وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت مســئله مذکور 
به خاطر نقص در فرآیند تولید بــوده و ارتباطی به طراحی کلی 
اســمارت فون ندارد. اما اگر آیفون 7 خریــده و با چنین ایرادی 
روبه رو شده باشید، قطعا خوشــحال نخواهید بود. الزم به ذکر 
است هنوز اپل به صورت رسمی این موضوع را تایید یا رد نکرده 
و پاســخی به ســواالت کاربران و خبرنگاران نداده است اما اگر 
چنین موضوعی صحت داشته باشد، تعویض موبایل های معیوب 
باعث بروز مشــکالت زیادی برای این شــرکت اهالی کوپرتینو 
خواهد شــد، زیرا همین حاال هــم عرضه دو مــدل آیفون 7 به 
کندی صورت می گیرد و به احتمال زیاد بــرای جایگزینی این 

دستگاه ها باید زمان زیادی را منتظر ماند.

 )TechCrunch( در کنفرانــس دیســراپت تــک کرانــچ
سانفرانسیسکو، بنیانگذار شــرکتی به نام Comma.AI، جرج 
هاتز، از دســتگاه »کما وان« کــه برای نیمه هوشــمند کردن 
خودروها به کار می رود، رونمایی کرد. هاتز خاطر نشــان کرد، 
برای ساخت و طراحی این دستگاه، شرکت وی تقریبا یک سال 
مــداوم روی آن کار کرده و این دســتگاه با بهــای ۹۹۹ دالر یا 
ماهیانه ۲۴ دالر، بــرای اواخر همین ســال آمــاده تحویل به 
مشتریان اســت. این دســتگاه دو مزیت اصلی دارد: اول قیمت 
فوق العاده معقول آن، که  مدیون قطعات از پیش موجود در بازار 
است)یعنی شــرکت کما هیچ قطعه جدیدی برای این دستگاه 
طراحی نکرده و تمام اجزای آن در بازار موجود هســتند( و دوم 
سهولت نصب آن است، به طوری که به گفته هاتز، شما می توانید 
خودتان آن را در گاراژ خانه، روی خودروی خود نصب کنید. این 
فرصت به معنای آن اســت که اکثر مردم بدون اینکه نیاز باشد 
خودروی خود را کامل جایگزین کرده و پول یک خودروی کامل 
گران قیمت را بدهند، می توانند از این دســتگاه استفاده کنند 
تا خودرویی هوشــمند و خودران داشته باشــند. البته فعال این 
سیستم فقط برای هوندا و آکوراهایی که دارای سامانه رانندگی 
خودکار بین خطوط هســتند، ارائه شده اســت. هنوز مشخص 
نیســت که شــرکت Comma.AI قصد دارد چه خودروهایی 
را به فهرست پشــتیبانی خود اضافه کند. جالب این جاست که 
اندازه این دســتگاه به ســختی به اندازه یک فبلت یا یک ضبط 
صوت خودرو می باشد. کما وان شامل یک صفحه نمایش در جلو 
و یک جفت دوربین در عقب خودرو است. این دستگاه اطالعات 
 لحظه ای را کــه از سنســورهای رادار خــودرو و دوربین های

 نصب شده به دســت می آورد ترکیب می کند تا متوجه شود چه 
رویدادها و اتفاقاتی در حال رخ دادن در اطراف خودرو هستند و 
توسط آنها خودرو را کنترل می کند. به گفته هاتز، سیستم این 
دستگاه کامال مشابه سامانه اتوپایلت تسال می باشد و به راحتی 
می تواند یک رانندگی را از مبدأ تا مقصد بــدون دخالت راننده 
انجام دهد. البته الزم است راننده حواســش باشد که خودرو را 
به حال خود رها نکند و منتظر رخدادهــا و رویدادهای ناگهانی 
باشد، چرا که تمام سیستم های رانندگی خودکار هنوز به تکامل 
و پختگی کامل نرســیده اند، درهر صورت زحمــت رانندگی با 

تماشای آن قابل مقایسه نیست.

وضعیت »ســرفیس فون« مایکروســافت هنوز مشــخص نیست. 
در واقع کســب و کار موبایــل اهالــی ردموند به طور کلــی رو به 
انقراض اســت و بنابرایــن تمامی امیدهــا برای تغییــر وضعیت 
دو قطبــی اندروید-iOS به »ســرفیس فون« بســته شــده که 
احتماال تا ســال آتی وارد بازار نخواهد شــد. با این حال، به تازگی 
 پتنتی منتشر شــده که نشان می دهد مایکروســافت قصد دارد در

Surface Phone حســگر اثر انگشــت را درون نمایشگر تعبیه 
نماید. این حســگر در بیشــتر تلفن های همراه کنونی یا در قالب 
دکمه Home تعبیه شده و زیر نمایشــگر قرار گرفته یا در ماژولی 
مجزا در پشــت بدنه و زیر دوربین جای دارد اما بــا قرار گرفتن آن 
در قالب نمایشــگرهای LCD یا OLED می توان فضای مصرفی را 
کاهش داده و موبایل هایی با طراحی باریک تر تولید نمود. بر اساس 
اطالعات موجود از این پتنت در ســازمان جهانی مالکیت معنوی 
)WIPO( سیستم مورد بحث شــامل یک هدایتگر موج )موجبر( 
و یک فیلتر است که زیر شیشه نمایشــگر جای گرفته است. زمانی 
که انگشــت روی نمایشگر فشرده شــود، حســگر تعبیه شده در 
طرفین شیشه می تواند برآمدگی های مختلف انگشت را تشخیص 
 دهد. این نــوآوری اگر چه امیــدوار کننده به نظر می رســد، اما به 
هیچ وجه شبیه به محصول نهایی نیســت. همان طور که می دانید 
شــرکت های بزرگ هر از گاهی اقدام به ثبــت پتنت های مختلف 
می کنند، در حالی که هیچ قصدی برای ســاخت یــا بهره گیری از 
آنها ندارند. گفتنی است طی سالیان اخیر، شایعات زیادی در مورد 
نسخه های مختلف »ســرفیس فون« مجهز به تراشــه قدرتمند و 
معرفی نشده اســنپدراگون و چندین گیگابایت رم به گوش رسیده 
اما با گذشــت زمان، امیدها برای رویت نســخه نهایی این دستگاه 
 روزبه روز کمرنگ تر می شــود. اگر چه رقابت با سیســتم عامل های 
جا افتاده و موفق اندروید از شــرکت گوگل و iOS از شرکت اپل با 
آن فروشــگاه های نرم افزاری قدرتمند سخت و دشــوار است، اما با 
این حال مشاهده پتنت هایی از این دست، می تواند همچنان دلیلی 
بر وجود چنین پروژه ای در دستور کار شــرکت مایکروسافت اهل 
ردموند باشــد. مایکروســافت، پیش از این تالش های زیادی را از 
جمله ادغام فعالیت های خود با بخش موبایل شــرکت نوکیا کرده 
بود که موفقیت چندانی نداشت و مجبور به ترک این همکاری شد 
و البته هنوز از تالش های خود دســت برنداشــته چرا که به خوبی 
می داند که نباید میدان را به نفع شرکت های گوگل و اپل ترک کند. 

آيا اپل هم به سرنوشت سامسونگ دچار خواهد شد؟

هیسسسس! پردازش سنگین است

اگر دنبال لذت تماشای رانندگی هستید؛

سعی کنید
خودروی شما به کما برود!

مايکروسافت هنوز ناامید نیست؛

انگشت خود را
روی صفحه قرار دهید

پیشنهاد  سردبیر:
سعی کنید خودروی شما به کما برود!

آیفون 7 اپل کــه روز جمعه در بــازار جهانی عرضه شــد با 
اختالف تنها یک روز به بــازار ایران هم رســید. آیفون 7 در 
بازار جهانی به قیمت ۶۴۹ دالر عرضه شــده و نسخه پالس با 
قیمت 7۶۰ دالر در اختیار مشتریان قرار گرفته است. اما این 
موضوع برای بازار ایران کمی متفاوت است. زومیت نوشت، در 
نخستین روز، نســخه ۱۲۸ گیگابایتی آیفون 7 پالس مشکی 
براق با قیمــت ۸ میلیون تومان دیروز در بــازار تهران معامله 
شد و نسخه کوچک تر این گوشی با قیمت ۶/5 میلیون تومان 
در اختیار مشــتریان قرار گرفت. البته این آمــار و ارقام برای 

بازار ایران خیلی دور از ذهن و عجیب نیســت چرا که هر سال 
همزمان با عرضه آیفون، قیمت های نجومی برای این گوشــی 
تعیین می شــود. با این حال امســال قیمتی که در بازار برای 
آیفون تعیین شــده خیلی باالتر از نرخ سال های پیش است. 
انتظار مــی رود در طول چنــد روز آینده و ورود بیشــتر این 
گوشی قیمت آن نیز کاهش چشمگیری داشــته باشد. البته 
با وجود تعیین ۱۸ شــرکت توزیع کننده کــه مجوز خود را از 
ســازمان حمایت دریافت کرده اند انتظار می رود در چند روز 

آینده شاهد قیمت گذاری منطقی تری برای آن باشیم.

هفتمین نشســت تخصصی اقتصــاد دانش بنیــان با موضوع 
»توســعه یافتگی و الزامات دســتیابی به اقتصاد دانش بنیان« 
برگزار می شــود. به گزارش مهر بــه نقل از معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، روح ا... ابوجعفری، مدیر گروه اقتصاد 
دانش بنیان پژوهشــکده مطالعــات فناوری گفــت: هفتمین 
نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و 
فناوری رییس جمهوری و با موضوع »توسعه یافتگی و الزامات 
دســتیابی به اقتصاد دانش بنیان« در پژوهشــکده مطالعات 
فناوری ریاســت جمهوری برگزار می شــود. وی افزود: انگیزه 

توســعه فعالیت های دانش بنیان در تمام سطوح اقتصادی باید 
وجود داشته باشــد که این مســئله به طراحی نهادی، ساختار 
اقتصاد، زمینه هــای فرهنگی و بســیاری از مســائل دیگر باز 
می گردد. ابوجعفری با اشــاره به سلســله نشست های پیشین 
اقتصاد دانش بنیان که توســط پژوهشــکده مطالعات فناوری 
برگزار شده است، گفت: در نشســت های پیشین رویکردهای 
مختلف از منظر مکاتب مختلف اقتصادی به اقتصاد دانش بنیان 
طرح شــد و بر این اســاس تعاریف و نگاه های مختلف به این 
مفهوم مورد بررســی قرار گرفــت. وی ادامــه داد: نگاه فعاالن 
اقتصادی به توســعه اقتصاد دانش بنیان و توجه به این پرسش 
کــه در بســتر کنونی اقتصــاد، امــکان شــکل گیری اقتصاد 

دانش بنیان وجود دارد از اهمیت باالیی برخوردار است.

آيفون به بازار ايران هم رسید؛

برچسب قیمتی غیرقابل باور برای يک گوشی
هفتمین نشست تخصصی

اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود

هوا فضا

محســن بهرامی اعالم کرد: »باید تولید برخی فناوری ها در 
داخل انجام شــود و دیگر فناوری ها را می تــوان در تعامل با 
کشــورهای دیگر جذب و خریداری کرد؛ اما برای بهره گیری 
از آنها نیز باید آماده باشــیم و این همان وجه مقاومتی بودن 
ســازمان اســت.« بهرامی گفت: »ســرمایه گذاری هایی که 
تاکنون در بخش فضا انجام شده بیشــتر در پرتاب و ساخت 
ماهواره بوده اســت زیرا این دو، پایه اصلی بقیه فناوری ها به 
شمار می آیند. اکنون با توســعه چند سیستم پرتاب، خود را 
به چند صد کیلومتری مدار زمین رســانده ایم و با ســفارش  
دادن و برنامه ریزی طراحی و ســاخت ماهواره هم خودمان را 
از لحاظ دسترســی به اســتفاده از فضا پس از پرتاب، تجهیز 
کرده ایم.« رییس ســازمان فضایی ایران ادامه داد: »نیازهای 
ضروری کشور به اســتفاده از ماهواره را با تعامل از کشورهای 

دیگر برطرف و پروژه های ســاخت و طراحی خــود را نیز به 
طور مداوم پیگیری خواهیم کرد. دسترســی به ماهواره های 
مخابراتی و سنجشی برای کشــورمان بسیار ضروری بوده که 
ســازمان فضایی درحال انجام اقدام هــای الزم در این زمینه 
است.« دبیرشورای عالی فضایی با اشــاره به ساخت ماهواره 
سنجشــی بیان کرد: »مزیت این نوع ماهواره در این اســت 
که با رصــد تحوالت زمین، قــدرت برنامه ریــزی برای مهار 
حــوادث را افزایش می دهد؛ بــه ویژه می تــوان از اطالعات 
 آن برای مقابله با آتش ســوزی ها اســتفاده کرد. در بیشــتر 
آتش سوزی ها، پس از وقوع حادثه از وجود آن آگاه می شویم 
اما با استفاده از ماهواره های سنجشــی زمانی از وقوع حادثه 
اطالع می یابیم که مهار آن آســان تر و کم هزینه تر می شود.« 
بهرامی با بیان دیگر مزایای ماهواره های سنجشــی از جمله 

تشــخیص میزان پیشــرفت کویرهای کشور و اســتفاده در 
کشت محصوالت کشاورزی، اعالم کرد: »در حال برنامه ریزی 
برای ســاخت و تکمیل ماهواره سنجشی با طول موج مرئی و 
همچنین رایزنــی برای خرید تصاویر مورد نیاز هســتیم تا با 
استفاده از آنها برنامه ریزی پیشــگیرانه داشته باشیم. برخی 
ماهواره هــا مانند »آت.ســت« و »شــریف« از ماهواره های 
سنجشی محسوب می شــوند.« رییس سازمان فضایی کشور 
افزود: :»پیش بینی ما این است که امسال حداقل یک پرتاب 
خواهیم داشت اما برای پرتاب دوم یک رقابت سه گانه داریم 
و هر کدام از ماهواره ها که زودتر آماده پرتاب شد در مدار قرار 
می گیرد.« معاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اضافه 
کرد: »بیشترین تالش ها برای طراحی و ساخت ماهواره های 
مدار پایین قرار گرفته اســت زیرا این نــوع ماهواره ها کاربرد 
بیشــتری دارند. ماهواره های مخابراتی دو نوع است که نوع 
مدار پایین آنها از ۳۰۰ کیلومتری تــا ۶۴ هزار کیلومتری را 

پوشــش می دهد.« دبیرشــورای عالی فضایی بر همکاری با 
سایر کشورها برای استفاده از فرصت های ایجاد شده تاکید و 
بیان کرد: »خرید ماهواره های مخابراتی افزون بر تالش برای 
طراحی و ســاخت این ماهواره ها ادامه دارد.« رییس سازمان 
فضایی ایران به تخصصی بودن فعالیت ها در این سازمان و نیز 
پیشرفت فناوری در ایران اشاره کرد و گفت: »پیچیدگی کار 
و نیاز آن به سرمایه فراوان از دالیلی است که بخش خصوصی 
ایران را از فعالیت در این عرصــه دور می کند.« او توضیح داد: 
»با هدف تشــویق جوانان برای حضور در این عرصه، مسابقه 
ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی برگزار گردید که با استقبال 
زیادی روبرو شــد. دانشجویان در این مســابقه به طراحی و 
ســاخت ماهواره های کوچک اقدام می کننــد. ماهواره های 
دانشــجویی به دلیل کوچک بودن کم هزینه هستند و پرتاب 
آنها به فضا بسیار ارزان تمام می شود؛ بنابراین می توانند برای 

اهداف کشور موثر باشند.«

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
 Clash of متاسفانه این روزها سبک استراتژی اسمارت فون ها به
Clans خالصه شده است. هســتند بازی هایی که با اضافه کردن 
المان های جدید ســعی در ارائه تجربه ای متفاوت داشته باشند اما 
اگر بخواهیم میانگین بگیریم، بیشتر بازی های سبک استراتژی از 
ساخته معروف سوپرسل الهام گرفته اند. نکته مهم این جاست که 
استراتژی، سبک پیچیده ای بوده و به خاطر المان های گسترده اش، 
همه بازیکن ها نمی توانند با این گونــه عناوین ارتباط برقرار کنند. 
بازی های اسمارت فون ها هم به ســادگی معروف هستند و کمتر 
بازی هــای پیچیده ای می بینیم که به موفقیت رســیده باشــند. 
سوپرســل با کلش آو کلنز توانست آســانی را چاشنی المان های 
سبک اســتراتژی نماید؛ تجربه ای ساده که همچنان نیازمند تفکر 
است. در این بازی نورهایی که دور ســیارات می چرخند نیروهای 
شما هستند. خوشــبختانه هوش مصنوعی فوق العاده دشمن ها، 

کار را برای بازیکن بسیار سخت کرده است. به همین خاطر بعضی 
استودیوهای بازی ســازی رو به ســاخت کلون آوردند که پیش تر 
حســاب خود را پس داده اند. این حرف ها را زدیم تا بگوییم تجربه 
عنوانی استراتژیک که متفاوت با کلش آو کلنز باشد، آرزوی خیلی 
از بازیکن ها شــده اســت. Auralux: Constellations آمده 
 War Drum تا همین خواســته را بــرآورده کند. چون ســاخته
می خواهد تا باری دیگر عالقه مندان را شگفت زده کند. گفتیم »یک 
بار دیگر« چون قسمت ابتدایی این عنوان در سال ۲۰۱۲ به انتشار 
رسید و پس از چهار سال بازیکن ها می توانند دست به تجربه ادامه 
Auralux بزنند. گیم پلــی Constellations به گفته دیجیاتو، 
تفاوت چندانی با عنوان پیشین نداشته و استودیوی سازنده پیش تر 
ســعی به بهبود المان های اپلیکیشــن خود کرده است. مرحله ها 
متفاوت با یکدیگر بوده و همین مسئله توانسته تا احساس خستگی 
از بازیکن را هنگام تجربه Auralux Constellations دور کند. 
با این وجود می توانید بــا دیگر بازیکن های جهــان هم به رقابت 

بپردازید. برای دریافت این بازی به goo.gl/fuoYKr  بروید.

با بازيکنان ديگر جهان رقابت کنید؛

جنگ ستارگان

معرفی

دوربین های شــرکت الیکا ویژگی هــای منحصر به 
فردی دارند. البته معموال همه دوستداران عکاسی از 
عهده خریدشان بر نمی آیند، اما جدیدترین محصول 
این شرکت آلمانی، یک دوربین چاپ سریع است که 
Lei�  قیمتی معقول و مناسب دارد. این دستگاه با نام

ca Sofort که از ماه نوامبر )اواســط آبان( با قیمت 
 Instax ۳۰۰ دالر وارد بازار خواهد شد، از سیستم
فوجی فیلم برای چاپ سریع عکس ها پس از فشردن 
دکمه شاتر بهره می گیرد. همچنین حاالت عکاسی 
خودکار متنوعی از جمله وضعیت استاندارد، چهره، 
ورزشی، اکشــن و ماکرو در آن تعبیه شده است. این 
دوربین عکاسی قادر اســت نوردهی چندگانه را به 
اجرا درآورد، ضمن اینکه حالت اختصاصی سلفی )یا 
به قول الیکا Self�Portrait( نیز در آن به چشــم 
می خورد. برای این عملکرد، آینه ای در پنل جلویی 
نصب شــده تا کادربندی تصاویر هر چه بهتر انجام 
گردد. در کنار Sofort بسته فیلم های رنگی و سیاه 
و ســفید عرضه می شــود، ضمن اینکه لوازم جانبی 
مختلفی برای این دوربین وجود دارد. همچنین سه 
رنگ مختلف سفید، نارنجی و سبز برای این دستگاه 
در نظر گرفته شده است. گفتنی است Sofort تنها 
دوربین چاپ ســریع در این بازه قیمتی نیســت. به 
عنوان مثال Impossible I�1 شــرکت پوالروید 
نیز برچســب قیمتی ۳۰۰ دالری دارد و البته فرمت 
خروجی بزرگ تری را ارائه می کنــد. بنابراین از آنجا 
که محصول جدید الیکا از برتــری خاصی برخوردار 
نیست، صرف چنین هزینه ای برای یک دوربین چاپ 
سریع ساده کمی زیاد به نظر می رســد. اما از سوی 
دیگر، محصوالت شرکت آلمانی مورد بحث همیشه 
قیمتی بســیار باالتر از دیگر برندها داشتند و زمانی 
که قیمت مدل های مختلف دوربین های الیکا را در 
نظر بگیریم، پرداخت هزینه ۳۰۰ دالری برای خرید 

دستگاهی با برند فوق چندان عجیب نخواهد بود.

اليکا محصول ديگری را معرفی کرد؛

عکس بگیريد و چاپ کنید

ريیس سازمان فضايی:

استفاده از ماهواره برای تشخیص و مهار آتش سوزی

یک مطالعه جدیــد که توســط گروهــی از محققان در 
ژاپن انجام شــده، نشــان می دهــد کــه زمین لرزه های 
بزرگ به احتمال زیاد در زمان مــاه کامل یا ماه جدید رخ 
می دهند. این دو زمان در واقع دو فازی از ماه هســتند که 
تنش های جزر و مــدی روی زمین در بیشــترین مقادیر 
خود قرار دارند. پژوهشــگران دانشــگاه توکیو سه پایگاه 
داده جداگانــه از لرزه ها را مــورد تجزیــه و تحلیل قرار 
داده اند. این پایگاه ها شــامل داده های جهانی و همچنین 
 ســوابق لرزه ای کالیفرنیا و ژاپن است. آنها در بررسی خود 
زمین لرزه هایی به بزرگی 5/5 ریشتر یا بیشتر را که در دو 

دهه گذشته رخ داده، بررسی کرده اند.
تیم پژوهشــی با تمرکز روی دو هفته ای کــه در آنها این 
زمین لرزه هــا به مقدار بیشــتری رخ داده بــود، اندازه یا 
بزرگی تنش ها در هر نقطه زمانی را بازســازی کردند و به 
این نتیجه رســیدند که بزرگ ترین زمین لرزه ها اغلب در 
روزهای نزدیک به ماه کامل اتفاق می افتد. در این دو نقطه 
زمانی در طول چرخه قمری ماهانه، خورشید، ماه و زمین 

همگی هم راستا می شوند و کشش گرانشی ماه روی زمین 
در شــدید ترین حالت خود قرار می گیرد. دانشــمندان از 
مدت ها پیش بر این باورند که این تراز فرضی ممکن است 
زلزله های زمین را تحت تاثیر قرار دهد. به باور آنها کشش 
مذکور، قوی تر از حد معمولی اســت که فشار سطوح روی 

خطوط شکاف اعمال می شود.
یافته های محققان توکیو در حال حاضر نشان می دهد که 
باور دانشــمندان به احتمال زیاد در این مورد صحیح بوده 
اســت. برخی از قدرتمندترین زمین لرزه های روی زمین 
در ۲۰ ســال گذشــته از جمله زمین لرزه های سوماترای 
اندونــزی در ســال ۲۰۰۴ )به بزرگی۹/۳ ریشــتر(؛ مول 
شیلی در سال ۲۰۱۰ )بزرگی ۸/۸ ریشتر(؛ و توهوکواوکی 
ژاپن در سال ۲۰۱۱ )بزرگی ۹ ریشــتر( همگی همزمان 
با تنش های جزر و مدی رخ داده انــد. در کنار همه اینها، 
۹ مورد از ۱۲ زلزله قوی در بازه زمانی بررســی شــده که 
دارای شــدتی بیشــتر از ۸/۲ ریشــتر یا باالتــر بوده اند، 
همگی در زمان هایــی نزدیک به ماه کامل یــا ماه جدید 

روی داده اند. جالب توجه این اســت که ایــن تیم به هیچ 
رابطه واضحی بیــن زمین لرزه های کوچــک و تنش های 
جزر و مدی پی نبرده اســت، اما تحقیقات انجام شــده در 
آمریکا که نتایج آن در ماه جوالی منتشــر شــد، به وجود 
یک رابطه بین لرزش های بسیار کوچک )در حدود بزرگی 
۱ ریشتر( در گســل ســان آندریاس و موقعیت ماه اشاره 
می کرد. مطالعه یاد شــده توسط »نیکالس ون در الست« 
از ســوی مرکز تحقیقات زمین شناســی ایــاالت متحده 
آمریکا نشان داده که زمین لرزه های کوچک از نظر زمانی 
 با قرارگیری مــاه در فاز پایانی آن هنگام کامل شــدن ماه

همزمان بوده اند.
دانشــمندان باور دارند که زمین لرزه های بزرگ می تواند 
نتیجه یک فرآیند آبشــاری باشد که در آن یک شکستگی 
کوچــک منجر به ایجاد یک شکســت زیرزمینی بســیار 
بزرگ تر می شود. زومیت نوشــت، با نگاهی به دو مطالعه 
یاد شده می توان به این برداشت رسید که شاید تنش های 
جزر و مدی ناشــی از اثرات ماه، منجر بــه زمین لرزه های 
کوچک و در برخی موارد ممکن است تبدیل به یک بالی 

تمام عیار شود.
پژوهشــگران در »نیچر ژئوســاینس« توضیح می دهند: 
این یافته، نشــان می دهد که احتمال گســترش شکست 
یک صخره کوچک به شکســتی عظیم با افزایش ســطح 
تنش های جزر و مدی منجر می شــود. »ون در الســت« 
که به طور مســتقیم در مقاله جدید همکاری نداشته در 
گفت وگو بــا ربکا بویــل از پایگاه آتالنتیــک می گوید: ما 
از مطالعــه اصطکاک ســنگ ها در آزمایشــگاه دریافتیم 
که گســل در یک زمان مشــخص از حالت قفل شدگی به 
حالت لغزش نمی رسد. این روند می تواند ساعت ها، روزها 
 و یا حتی بیشــتر، برای یک گســل به طــول بینجامد تا

 به طور عملی از محل اولیه خود جدا شــود. اما با همه این 
تفاسیر باید در نظر داشته باشیم که ما هنگام تالش برای 
توضیح ســاز و کار و علت زلزله، نمی توانیم لزوما ســهم و 
اهمیت زیــادی را برای کره مــاه و تاثیــر آن روی زمین 
قائل باشــیم. به عبارتی می توان گفت  بررســی هایی که 
تا به حال انجام شــده، همگی به وجــود صرفا یک ارتباط 
میان این دو پدیده اشــاره کرده اند و در هیچ کدام از این 
بررسی ها هیچ گونه شــواهدی مبنی بر وجود رابطه علت 
و معلولی به دست نیامده اســت. ون در الست باور دارد که 
علل اصلی زلزله همچنــان در فرآیندهای عمیق در داخل 
پوســته زمین نهفته اند. وی در گفت وگــو با لس آنجلس 
تایمز گفت: جــزر و مد تنها به میزان ۱ درصد )بیشــتر یا 
کمتر( روی بارگذاری الیه های تکتونیکی در پوسته تاثیر 
می گذارد. حتی اگر آن مقدار یک ســهم کوچک باشــد، 
کماکان می تواند به میزان تنشی باشد که در نتیجه کلی، 
تاثیراتی دارد و هماننــد تعبیر آخرین ذره کاهی باشــد 
که می تواند یک شــتر را پس از افــزودن تدریجی تعداد 

پرشماری کاه روی کوهانش از پای در آورد.

دانشــمندان از مدت ها پیش درباره اين موضوع کنجکاو بوده اند که آيا حرکات ماه و تنش های جزر و مدی 
تولید شده توســط آن، نقش مهمی در ايجاد زلزله روی زمین دارد يا خیر. در حال حاضر به نظر می رسد که 

شايد جوابی برای اين پرسش پیدا شده باشد.

آيا ماه زيبای زمین مسبب بالهای آن است؟

بین قمر زمین و زلزله ارتباطی هست؟

تحقیقات انجام 
شده در آمريکا که 

نتايج آن در ماه 
جوالی منتشر شد، 
به وجود يک رابطه 

بین لرزش های 
بسیار کوچک 

)در حدود بزرگی 
۱ ريشتر( در گسل 

سان آندرياس و 
موقعیت ماه اشاره 

می کرد

عبارت زیر را بخوانید و معنــای آن را از طریق ایمیل 
mazaheri.zayanderoud@( صفحــه  زیــر 

gmail.com( برای ما بفرستید تا در همین قسمت 
نام شــما درج شــود. لطفا فقط برداشــت خود را از 
عبارت زیر به همراه نام خود و شــهر محل زندگیتان 

برای ما بفرستید.
»در دنیا 10 جور آدم وجــود دارد. آنهايی که 
باينــری را می فهمند و آنهايی کــه باينری را 

نمی فهمند«.
شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در 
رابطه با این صفحه به همین آدرس برای ما ارسال کنید.

معمای زير را حل کنید؛

چند دسته انسان در دنیا 
وجود دارد؟
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پیشنهاد سردبیر: 
استفاده از ظرفیت های نماز جمعه مشکالت جامعه را حل می کند

اخباريادداشت

جانشــین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج اردستان از اجرای۹۰ عنوان 
برنامه متنوع در هفته دفاع مقدس خبر داد. سرهنگ پاسدار علی زائری 
شامگاه شنبه در فرمانداری اردستان  به منظور برنامه ریزی هفته دفاع 
مقدس اظهار کرد: برنامه های شــاخصی در هفته دفاع مقدس داریم 
که با یاد کلیه شــهدای دفاع مقدس آن را انجام خواهیم داد. وی افزود: 
از برنامه های محوری هفته دفاع مقدس، رژه موتوری در ۳۱ شــهریور 
است که نماد اقتدار نیروهای نظامی ما خواهد بود که با حضور نیروهای 

نظامی و بسیجیان در سطح شهرستان برگزار خواهد شد. 
جانشین ســپاه ناحیه اردســتان با اشــاره به آغاز هفته دفاع مقدس 
 و همزمانی آن با بازگشــایی مدارس بیــان کرد: نواختــن زنگ ایثار 
و مقاومت همزمان با بازگشــایی مدارس از دیگــر برنامه های محوری 
این هفته خواهد بود کــه به صورت یک برنامه هماهنگ شــده برگزار 
می شود. وی در مورد ســایر برنامه های این هفته نیز گفت: برنامه های 
متعدد دیگری در این هفته اجرا خواهد شــد که شامل غبارروبی قبور 
 مطهر شــهدا، اجرای برنامه های ورزشــی متنوع اســت که در سطح 

پایگاه ها اجرا می شود.
ســرهنگ زائری دیگر برنامه های فرهنگی این هفته را یادواره شــهدا، 
سرکشی از خانواده شهدا، ایجاد نمایشگاه، برگزاری دعای ندبه در کنار 
قبور شهدای گمنام، نشســت بصیرتی وفراخوانی گردان بیت المقدس 
یک حوزه مقاومت عنوان کرد. جانشــین فرمانده سپاه اردستان با بیان 
اینکه اجرای اردوهای یک روزه جهادی را در دســتور کار داریم تصریح 
 کرد: تبیین هفته دفاع مقدس توســط رزمندگان دوران دفاع مقدس 

در سطح مدارس شهرستان نیز انجام خواهد شد.
شهدا نیاز به اين برنامه ها ندارند

فرماندار اردستان در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه برنامه جامعی ترتیب 
داده شده و امیدوارم تمام مســئوالن و ادارات در بهتر برگزار شدن این 
برنامه کمک کنند. علیرضا غیور افزود: یک فرصتی مهیا شــده و باید از 

این فرصت برای حفظ روحیه ایثار و شهادت استفاده کنیم. 
وی تصریح کرد: در تالطم روزگار و دنیای امروز  غرق شــده ایم و دیگر 
آن گذشــت و جانفشــانی را فراموش کرده ایم  و جوانــان ما بهترین 

سرمایه وجودی شان را در راه شعائر اسالمی از دست داده اند.
فرماندار اردستان تصریح کرد: همین برگزاری برنامه های متنوعی که 
در این هفته باید انجام دهیم گرامیداشــت یاد خوبان و شهیدانی است 

که برای دین و وطن خود از جان شان گذشتند.
 وی  تاکید کرد: برای حفــظ روحیه معنوی باید تــالش کنیم و آن را 
در بین جوانــان امروزی ترویج دهیم و ضروری اســت مســئوالن هم 

حضور پررنگی در این برنامه ها داشته باشند.

فرماندار شــهرضا در جمع صنف خواروبار فروشــان و لبنیاتی شهرضا 
 در محل کارخانه تاریخی نوین شــهرضا با اشــاره به تبدیل شــهرضا 
به شهر ملی ســفال، اظهار کرد: در راســتای تبدیل شهرستان شهرضا 
 به شــهر ملی ســفال، قراردادی با ســازمان فنی و حرفه ای بسته شد 
 تا این ســازمان در کنار آموزش ســایر فنون خود، به صورت تخصصی 
 در زمینه آموزش ســفالگری وارده شــده و بــه ویژه بــرای کودکان 
و نوجوانان کالس ها و دوره های ســفال گری بگذارد. محســن گالبی 
ادامه داد: توسعه ســفالگری و هنر سفال جلوی رســوخ فرهنگ های 
مبتذل و بیگانه ناشی از تلفن های همراه هوشمند و شبکه های مجازی 
 را می گیرد. فرماندار شــهرضا با بیان این که باید در هر خانه شــهرضا 
یک چرخ سفالگری موجود باشد، تصریح کرد: طراحی و ساخت سفال 
در شهرستان زمینه ایجاد مشاغل جدیدی در کنار آن از جمله بازاریابی 

این صنایع دستی برای گروهی از جوانان ما باز می کند.
وی با اشــاره به مصارف مختلفی که این هنر صنعت در زندگی امروزی 
ما دارد، عنوان کرد: می توان به جای اســتفاده از ظروف یک بار مصرف 
که ضرر آن ها نیز برای انسان و طبیعت بسیار زیاد است از ظروف سفالی 
اســتفاده کرد. گالبی افزود: تولید انبوه این ظروف سفالی به ویژه برای 

محصوالت صنوف لبنیاتی ، هزینه آن را بسیار پایین می آورد.
وی انتقال فرهنگ قناعت مردم قدیم به نســل امــروز را یک ضرورت 
 دانســت و عنوان کرد: قبال اعالم کرده و دوباره نیــز اعالم می کنیم که 

با واحدهای صنفی بدون پروانه شدیدا برخورد می کنیم.

شــهردار مبارکه از بهره برداری از خانه ای قدیمی در قلعه نهچیر این 
شهرســتان خبر داد. شهردار شــهر مبارکه اظهار داشت: قلعه نهیچیر 
به مساحت ۱6 هزار مترمربع که در محله نهچیر واقع شده و ۹۹ درصد 
آن توسط شهرداری تملک شــده و تنها یک بخش دیگر باقی مانده که 
این بخش نیز از سوی شهرداری تملک خواهد شد. محمد شرفا افزود: 
این قلعه شــامل 8 خانه اســت که از ســال ۹4 مرمت یکی از خانه ها 
توسط شهرداری مبارکه آغاز شد و خوشبختانه بیش از ۹5 درصد این 
خانه کامل شــده، بحث نقاشــی و نصب درب های آن نیز در ســه ماه 
آینده انجام خواهد شــد و  پیش بینی کردیم که بــه عنوان یک مکان 
اقامتگاهی از آن استفاده کنیم و بعد از آن نیز به سراغ مرمت خانه های 

دیگر این قلعه توسط شهرداری یا بخش خصوصی پیش خواهیم رفت.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهرستان:

 9۰ برنامه برای هفته دفاع مقدس 
در اردستان اجرا می شود

فرماندار شهرضا خواستار شد؛

استفاده از ظروف سفالی 
به جای ظروف يک بار مصرف

شهردار مبارکه خبر داد:

بهره برداری اقامتی از خانه ای 
در قلعه نهچیر

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

نماینده مردم دو شهرستان نایین و خوروبیابانک در مجلس 
گفت: مشکالت اشتغال و تولید در شهرستان ناشی از عوامل 

متعددی است.
پوربافرانی در جلســه بررســی مشــکالت و موانــع تولید 
 واحدهای تــازه تاســیس و مشــکل دار در اداره تعاون، کار 
 و رفــاه اجتماعی ایــن شهرســتان افزود: موضــوع مالیات 
یکی از این مشکالت محوری اســت و طی جلسات متعددی 
که مشــکالت واحدهای تولیدی را رصد کرده ایم  انتظارات 

خود را از اداره امور مالیاتی مطرح کرده ایم.
وی با اشـــاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشـــور خواســـتار 

متناســب بودن رویه اخذ مالیات در شهرستان شد و تاکید 
کرد: هدف از تشکیل جلســات این است که هم تولیدکننده 
 و هم اداره امور مالیاتی بتوانند به تولید و درآمد قانونی خود 

برسند.
 پوربافرانی در ادامه عمده مشــکل تولیدی های شهرســتان 
در حوزه مالیات و بدهی را به شرکت گاز عنوان کرد و گفت: 
 الزم اســت شــرکت گاز و  اداره امور مالیاتی با اقناع مودیان 
 و صاحبــان صنایع  و واقعی کردن مالیات بر درآمد، نســبت 

به اصالح نگرش واحدها تالش کند.
پوربافرانی با بیان اینکه شــهرک صنعتی  شهرســتان نایین 

 محروم اســت و قانــون بــرای واحدهای تولیــدی چنین 
مناطقی معافیت هایی را با هــدف تقویت آنها درنظر گرفته، 
 ادامه داد: عدم ارایــه آموزش ها و اطالع رســانی های الزم 
 از ســوی اداره امور مالیاتی به مودیان و عدم آشــنایی آنان 
 در نحــوه چگونگــی اســتفاده از معافیت ها موجب شــده 
 تا آنها با انجام یک ســری اشــتباهات ســاده نه تنها نتوانند 
از امتیازات و تسهیالت بهره مند شوند بلکه مشمول جرایمی 
 شوند که انباشته شده و موجب از پای افتادن واحدهای شان 

شده است.
 وی رافــت و انعطــاف سیســتم مالیاتــی در چارچــوب 
 قانون نســبت به مودیان را برای ادامــه کار الزم و ضروری 
خوانــد و گفــت: اصالح رویــه موضــوع تشــخیص علی 
 الراس توســط امور مالیاتــی و صدور گواهــی ارزش افزوده 

به تولیدی ها باید انجام پذیرد تا مشــکالت و امور شهرستان 
پیچیده تر نشود.

رییس اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان نایین 
 ضمن اظهار نگرانــی از قطع گاز برخــی  واحدهای تولیدی 
به عنوان یک اتفاق بد یاد کرد و افزود: هدف از تشکیل چنین 
جلســات و بحث هایی، رفع موانع و پیشــگیری از تعطیلی 
کارخانه هــا و تولیدی ها و در نهایت حفظ اشــتغال موجود 

است.
 خلیلیان خاطر نشــان کرد: اگر رویه اداره گاز اصالح نشــده 
و همــان قوانیــن و مقررات اعمال شــود، تشــکیل چنین 

جلساتی بی فایده خواهد بود.
این مســئول ادامه داد: نیت ما این اســت که در کنار تولید  
فعاالن اقتصادی باشیم و انتظار می رود سازمان امور مالیاتی 

و اداره گاز کما فی الســابق بــا درک وضع کنونی کشــور، 
حمایت هــای زیادی را بــرای تولیدکننــدگان مدنظر قرار 

دهند.
امام جمعــه نایین از دســتگاه هــای اجرایی شهرســتان 
خواســت که با توجه به مشکالت عدیده شهرســتان اعم از 
 رکود، بیماری، اشــتغال و ازدواج جوانان بایــد نگاه ویژه ای 
به شهرستان داشته باشــند و در ســالی که به نام » اقتصاد 
 مقاومتــی اقدام و عمل « نامگذاری شــده نگاه ســازنده ای 

به شهرستان داشته باشیم و شهر نایین را بسازیم.
حجت االســالم ســجادی ادامه داد: مشــکالت واحدهای 
تولیدی قابل حل اســت ولی به تعامل و همــکاری دو طرفه 
 نیازمندیــم و اگر نگاه ویژه به شهرســتان داشــته باشــیم 

یقینا مشکالت جوانان حل خواهد شد.

نماينده مردم  نايین در مجلس شورای اسالمی؛

برای حل مشکالت واحدهای تازه تاسیس تالش می کنیم

  تب توســعه زیر ســاخت های گردشــگری و جذب گردشگران 
 دو سال اســت که اهالی روستای » حســن رباط « را بر آن داشته 
 تا در کنار دهیاری و شــورای اسالمی این روســتا به میدان آمده 
 و تمام قد برای برگزاری جشــنواره انگور، بوم گردی و گردشگری 
» حسن رباط « بایستند. مردمانی که ثمره یک ماه تالش و کوشش 
شــبانه روزی خود را در قالب حضور بیش از هفت هزار گردشــگر 
 از شهرها و اســتان های مختلف کشور در روســتای خود دیدند 
و با رویی باز از آنها استقبال کردند و در قالب این جشنواره در کنار 
 اهداف اقتصادی که داشــتند، آداب و رســوم بومی محلی خود را 
به تمام کســانی که از فرهنــگ خــود دور افتاده انــد و به دیگر 

گردشگران شناساندند.
اجرای زنده پخت نان محلی، پخت شــیره انگور، کارگاه ســاخت 
 چاقوهای » اســتاد حســین «، تولید دوغ، کره و ماســت محلی 
از بخش های جذاب این جشنواره برای گردشگران بود ضمن اینکه 
اهالی این روستا در غرفه هایی نسبت به عرضه فرآورده های انگور، 
انواع غذاهای محلــی، انواع تولیدات دامی، انــواع گیاهان دارویی 

روستای حسن رباط، انواع صنایع دستی و ... اقدام کرده  بودند.
 هشتمین جشــنواره بازی های بومی و محلی اســتان اصفهان نیز 
 در حاشــیه دومین جشــنواره انگــور، بوم گردی و گردشــگری 
» حسن رباط « برگزار شد و در قالب این جشنواره اجرای موسیقی 
بختیاری نیز  از حاشیه های این جشنواره بود. محمد امیری، دبیر 
 دومین جشنواره انگور، بوم گردی و گردشــگری » حسن رباط «

در این آییــن ضمن قدردانی از حضور مســئوالن و گردشــگران 
و همچنین ســپاس از همراهی مردم روســتا برای برگزاری این 
 جشــنواره فرهنگ ســازی را بنیان اصلی حفاظت از آداب و سنن 
و اعتقادات دانســت و اظهار داشــت: از این رو مــا در کنار اهالی 
روســتای حســن رباط و در قالب برگزاری این جشــنواره سعی 
در انتقال آداب و رســوم خــود به دیگر شــهرها و اســتان های 
 کشــور بوده ایم. وی در ادامه با بیان اینکه روســتای حسن رباط 
از امتیازهایی همچون قرار داشــتن در مسیرهای ترانزیتی به دور 
اســت و دارای طبیعتی بکر و دســت نخورده اســت، افزود: با این 
شرایط باید باور داشــته باشیم که جذب گردشــگر برای چنین 
مکانی کار دشــواری اســت، اما همت بلند اهالی روستای حسن 
رباط در کنار مســئوالن این امر را طی دو ســال گذشته تسهیل 
 کرده است. فریدون  الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان نیز در این مراسم با اعتقاد به اینکه 
روستای حسن رباط ســالیان طوالنی دارای چنین ظرفیت های 
گردشگری بوده اســت، اظهار داشت: برگزاری جشــنواره انگور 
بوم گری و گردشگری در این روستا این ظرفیت ها را شکوفا ساخته 

و آنها را برای دیگر مردمان رمز گشایی کرده است. 
وی افــزود: در برآوردهــای صورت گرفته توســط کارشناســان 
 گردشــگری، جشــنواره انگــور، بــوم گــردی و گردشــگری 
 » حســن رباط « بهترین جشــنواره روستایی اســتان اصفهان 

بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان در همایش تجلیل از ائمه 
 جمعه بادرود ضمن تبریــک میالد امام هــادی ) ع (، اظهار کرد: 
یکی از کلمات حکیمانــه امام هادی ) ع ( این اســت که فرمودند 
 همیشــه به فکر مرگ باشــید چــون زمانی که وقت آن برســد، 
هیچ حکیمی قــادر به مقابله با آن نیســت و دوســت و رفیق هم 

نمی تواند به شما سود برساند.
وی ضمن تاکید بر توجه به  حساب و کتاب اعمال و دوری از فحشا 
و منکرات، افزود: هیچ  گاه پلیس نتوانسته امنیت کامل  را در جامعه 
 برقرار کند و اگر کنار هر فردی هم یک پلیس داشــته باشیم قادر 
 به دور کردن افراد از فحشــا و منکرات نیســت؛ تا باور به ارزش ها 

و خدا در دل آدمی نباشد نمی تواند کاری بکند.
نماینده ولی  فقیه و امام  جمعه کاشــان تصریح کرد: آدمی که اهل 
 نماز و ایمان باشد خیلی از رذایل اخالقی و انحرافات را نمی پذیرد 

و از دستاوردهای نماز جمعه هم همین است.
آیت ا... نمازی با اشاره به آیه ۳ سوره مائده، ادامه داد: اشاره این آیه 
 به  روز غدیر اســت که خداوند ماموریتی را به پیامبر ) ص ( سپرد 
 تا زحمات 2۳ ســاله ایشــان به هدر نرود، بدانید که اگر والیت را 
از اسالم بگیریم، اسالم یک مســئله صوری می شود؛ اسالم والیت 
 اســت که در مقابل مســتکبران و متجاوزان ایســتادگی می کند 

و اسالم جز این، اسالم آل خلیفه و آل سعودهاست.
وی در خصوص اســالم والیتی تبیین کرد: ایــن قدرت های ظالم 
سال هاست که با تمام قدرت نظامی در یمن  تالش می کنند اسالم 

 ناب محمدی را پاک و ســرکوب کنند و شــیعیان یمن با استفاده 
از اسالم والیتی تا به  حال ایستادگی کرده اند.

نماینده ولی  فقیه و امام  جمعه کاشــان تاکید کــرد: بزرگ ترین 
نعمتی که خدا به مسلمانان داده اســت نعمت والیت است، آنچه 
 هم در آخرت مورد ســوال قرار می گیرد مســئله والیت، معرفت 
به اهل بیت ) ع ( و والیت مطلقه فقیه اســت، ملت ایران با همین 

والیت مداری 8 سال مقتدرانه در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
آیت ا... نمازی با اشــاره به وظایف ائمه جمعه مبنی بر آشنا کردن 
جوانان با معارف اسالمی، خاطرنشان کرد: یکی از نعمت های دیگر 
که خداوند به ما عطا کرده نعمت نماز جمعه است که مظهر تجسم 
وحدت ملی و وحدت امت اســالمی اســت و همه اقشار فرهنگی، 

دانشگاهی و ... در آن جمع می شوند.
وی با اشــاره به اینکه خطیب جمعه باید همــگان را متوجه نتایج 
غفلت انســان کند، گفت: به دلیل خصوصیت نسیان و فراموشی 
باید کسی باشد که همواره به انســان ها تقوای الهی و مسائل روز 
را یادآوری کند، اگر در جمهوری اسالمی این هنر را داشته باشیم 
 که از تمام ظرفیت های نماز جمعه به خوبی استفاده کنیم بیش از

۹۰ درصد مشکالت جامعه اسالمی حل می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تاکید کرد: در شهری چون 
بادرود که حدود 8 هزار واجد شرایط شرکت در نماز جمعه  هستند، 
باید بین نمازگزاران پیوســتگی باشــد و این نماز عامل سازندگی 

جامعه بشود.

با حضور بیش از هفت هزار گردشگر؛

جشنوارهانگورظرفیتهای
»حسنرباط«رارمزگشاییکرد

نماينده ولی فقیه در کاشان:

استفادهازظرفیتهاینمازجمعه
مشکالتجامعهراحلمیکند

در برآوردهای 
صورت گرفته 
توسط کارشناسان 
گردشگری، جشنواره 
 انگور، بوم گردی 
 و گردشگری 
» حسن رباط « 
بهترين جشنواره 
روستايی استان 
اصفهان بوده است

يکی از نعمت های 
ديگر که خداوند به ما 
عطا کرده نعمت نماز 
جمعه است که مظهر 
 تجسم وحدت ملی 
و وحدت امت اسالمی 
است و همه اقشار 
فرهنگی، دانشگاهی 
و ... در آن جمع 
می شوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون از پلمب چهار فروشگاه سم 
در تیران و کرون خبر داد.

محسن حاج عابدی اظهار کرد: به منظور ســاماندهی فروشگاه های سم 
 در سطح شهرســتان با حضور گشت های مشــترک اداره صنعت و معدن 
و تجارت و اتاق اصناف، چهار فروشــگاه به دســتور دادستان شهرستان 

پلمب شد.
 وی افزود: دو واحد غیر مجاز در روستای مبارکه، یک واحد شهر عسگران 
و یک واحد واقع در روســتای قهریزجان پلمب و سموم غیر مجاز توسط 

اداره صنعت، معدن وتجارت جمع آوری شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون اضافه کرد: در مراحل بعدی 
جهت جمع آوری سموم غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته از گلخانه ها نیز 

گشت مشترک انجام خواهد شد.
حاج عابدی تصریح کرد: در دو بازدیــد صورت گرفته دیگر یک واحد واقع 
در روستای جعفر آباد، سمی در فروشگاه مشاهده نشد و یک واحد نیز در 

روستای قهریزجان به علت عدم حضور فروشنده امکان پلمب میسر نشد.

 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری آران و بیدگل 
از آغاز طرح مرمت هفت بنای تاریخی این شهرستان خبر داد.

 جواد صدیقیان اظهار کــرد: برای مرمت این بناها حــدود7۰ میلیون ریال 
از محل اعتبارات تملک دارایی اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: تهیه و نصب در شمال بنای امام زاده عبدا... ) ع ( شهر ابوزیدآباد 
 با قدمت قاجاریه، اجرای ســقف آجری شبســتان بناهای تاریخی مسجد 
و مدرســه متعلق به دوران ایلخانی و آوار برداری بام و اســتحکام بخشــی 
 پایه هیا و انــدود کاهگل خانه تاریخی صدیقیــان از بناهای دوران قاجاریه 

از مهم ترین طرح های تاریخی است که مرمت آنها آغاز شده است.
صدیقیان گفت: اجرای کاشــی کاری ســنتی بدنه های مقبره ســلیمان 
صباحی از قرن معاصر، نماچینی بدنه های شبســتان مســجد باب حاجی 
متعلق به دوران صفویه، عایق کاری پشــت بام مجموعــه تاریخی خواجه 
ابوزیدآباد و کاشی کاری آزاد راه های غربی شبستان زیارتگاه بی بی سکینه 
خاتون ســفید شــهر و متعلق به دوران قاجاریه از دیگر طرح هایی است که 

توسط میراث فرهنگی آران و بیدگل تحت عملیات مرمت قرار گرفته است.

مجری جشن پیشواز یار مهربان گفت: این طرح در آستانه آغاز سال تحصیلی 
و بازگشــایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه 
 هدف کودک و نوجوان با مشــارکت ســازمان هــای مردم نهــاد به عنوان 
 یکي از شــاخص هاي توســعه برگزار شد. ســید حسین حســینی افزود: 
در این جشــن، دانش آموزان دوره ابتدایی نوش آباد به همراه یکی از اعضای 
 خانواده، کتاب هایی را که در تعطیالت تابســتان خوانده بودند در غرفه های

 خود با دیگــران مبادله می کردنــد. به گفتــه وی، بازارچــه مبادله کتاب 
عالوه بر نهادینه کردن فرهنگ مطالعــه و کتابخواني، صرفه جویي در هزینه 
 خانوار و استفاده بهینه از ســرمایه هاي ملي، امکان تعویض کتاب هایی که 

بدون استفاده در منزل مانده بود را با کتاب هاي مورد نیاز فراهم می کند. 
 این کارشــناس آموزشــی تصریــح کرد: اگــر نــرخ مطالعه در کشــور، 
 عدد خوشــایندی نیســت براي رفع موانع و ایجاد بســتر الزم جهت ترویج 
 و توســعه فرهنگ مطالعــه، عالوه بــر دولت، پنــج نهاد شــامل خانواده، 
 نظام آموزشــي، کتابخانه، رسانه هاي گروهي و ناشــران و کتاب فروشي ها، 

باید همسو و در کنار هم حرکت کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر گفت: بیش از7میلیارد ریال اعتبار وام 
خوداشتغالی در فریدونشهر جهت تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی جذب 
شده است. سرهنگ احسان سروش با اشاره به وجود ظرفیت های مناسب برای 
 ایجاد اشــتغال خرد در این شهرســتان، تصریح کرد: توجه به تولید،خالقیت 
 و بهره گیری از بســترهای خاص موجود درمنطقه می تواند ســهم به سزایی 

در رونق اشتغال پایدارداشته باشد.
 وی با اشاره به عزم راسخ بســیج و ســپاه برای تحقق اقتصادمقاومتی، افزود: 
 وام های خوداشــتغالی کــه در راســتای اجــراي اقتصاد مقاومتي اســت، 
 می توانــد باعث رونــق صنایــع کوچــک و خانگــي زود بــازده درجامعه 

شود.
فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت بسـیج فریدونشهر، پرورش مرغ بومي، ماهي، 
شترمرغ، زنبور عسل، دام سبک و سنگین، بسته بندي صنایع تبدیلي، پرورش 
قارچ، ورمي کمپوســت، کشــت زعفران، احیاي باغات، باغداري نوین و تولید 
ترشي، شــوریجات وفرآورده هاي لبني را ازجمله عرصه های اقتصاد مقاومتی 

برشمرد.

پلمب 
چهار فروشگاه سم 

در تیران و کرون

آغاز مرمت 
 7 بنای تاريخی 

در آران و بیدگل

 دانش آموزان نوش آباد 
با يار مهربان به پیشواز 

بهار دانايی رفتند

ارائه تسهیالت 
اشتغالزايی اقتصاد 

مقاومتی در فريدونشهر
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چرت طوالنی، ريسک ابتال به ديابت را افزايش می دهد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، وضعیت مرگ های زودرس و 
سن امید به زندگی در بدو تولد در ایران را تشریح کرد.

دکتر رضا ملک زاده، در مراســم افتتاح اولین مرکــز تحقیقات روش های 
پیشــرفته و کم تهاجمی در بیمارستان پارس، گفت: ســن امید به زندگی 
در بدو تولد، شــاخص خیلی مهمی برای بررسی وضعیت سالمت در کشور 

است.
وی با اعالم اینکه در سال های ۴۸ تا ۴۹، سن امید به زندگی در بدو تولد در 
کشورمان ۵۲ سال بود، افزود: در ســال ۹۴، سن امید به زندگی در بدو تولد 
برای مردان 76/3 سال و برای زنان ۸0/7 سال بوده است که نشان از بهبود 

شاخص های سالمت دارد.
ملک زاده با اعالم اینکه سن امید به زندگی در ایران از متوسط جهانی باالتر 
آمده اســت، ادامه داد: اگر بتوان ســن امید به زندگی در مردان را باال برد، 

جایگاه بهتری در دنیا خواهیم داشت.
معاون وزیر بهداشت، به سیمای مرگ در ایران اشاره کرد و افزود: ۵0درصد 
مرگ ها در کشور، ناشی از سکته های قلبی و مغزی، ۲0 درصد ناشی از انواع 

سرطان ها و مابقی، مربوط به بیماری های مزمن غیرواگیر است.
وی با اعالم اینکــه میزان مرگ و میرهای ناشــی از بیمــاری های مزمن 
غیرواگیر از ۸۱درصد به ۵0درصد رســیده اســت، گفت: متاسفانه مرگ 

زودرس در ایران زیر 70 سال است.
ملک زاده با اشاره به اینکه 370 هزار مورد مرگ و میر در سال 6۹ در کشور 

داشته ایم، ادامه داد: این آمار در سال ۹۲ به ۲۹۲ هزار مورد رسیده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت افزود: مســئله اصلی در وقوع 
مرگ و میرها در کشــور، بیماری های غیرواگیر است که منجر به مرگ های 

زودرس می شود.
ملک زاده بر ضرورت همــکاری مراکز خصوصی در ارتقای ســالمت مردم 
تاکید کرد و گفت: بیمارستان های خصوصی می توانند با اعمال جراحی که 

انجام می دهند، به نظام ثبت بیماری ها در کشور کمک کنند.
وی با اعالم اینکــه مرکز ملی توســعه تحقیقات علوم پزشــکی، به مراکز 
خصوصی که تحقیقاتی در حوزه ســالمت انجام دهنــد، بودجه می دهد، 
افزود: در حال حاضر 607 شــرکت دانش بنیان در حوزه ســالمت فعالیت 

دارند که گردش مالی آنها 300 میلیارد تومان است.
ملک زاده از وجود ۴7 مرکز رشــد در دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور خبر داد و گفت: ۱۹ اتاق تمیز داریم که محصوالت دارویی در اشکال 

مختلف را تولید می کنند.
معاون وزیر بهداشت همچنین از تولید 3۴0 محصول دارویی در شرکت های 
دانــش بنیان خبــر داد و افزود: مــا معتقدیم که مراکــز بخش خصوصی 

می توانند کمک بزرگی به نظام سالمت کشور بکنند.

معاون وزير بهداشت عنوان کرد:

سن امید به زندگی ايرانی ها

محققان دانشــگاه EasAnglia در کشــور انگلستان، با مطالعه 
روی ازدواج های خانوادگی و هم خونــی دریافته اند میزان طول 
عمر فرزندان والدینی که نســبت خونی باهم دارند و کامال از یک 
ژنتیک هســتند، کمتر از ســایر فرزندان با ژنتیک های متفاوت 
اســت. بررســی ها نشــان می دهد تلومرها که محافظ کد های 
ژنتیکی و دارای توالی تکرار هســتند، در فرزندانی که از والدین 
هم خون به دنیا آمده اند، کوتاه تر اســت و این مســئله به تدریج 
باعث کوتاه شدن طول عمر و حتی بروز بیماری های مختلف در 
فرزندان می شود. کارشناســان معتقدند این نوع ازدواج ها باعث 
پیری زودرس سلول های بدن شده و درنتیجه فرد، مستعد ابتال 

به انواع بیماری ها و تسریع پیری بدن و مرگ زودرس می شود.
افرادی که با غیرخویشاوند و هم خون ازدواج می کنند، در مقابل 
ابتال به بیماری ها مقاومت بیشــتری دارند و طول عمر بیشتری 

خواهند داشت. 

 محققــان دریافته انــد در مقایســه با چــرت نیمروزی 
کوتاه مدت یا نخوابیدن در ظهر، ریســک بیماری قند خون 
در افرادی که چرت ظهرشان یک ســاعت یا بیشتر است، 

۴۵درصد باالتر است.
در این مطالعــه، تیم تحقیق به سرپرســتی دکتــر یامادا 
توماهید از دانشــگاه توکیو، داده های مربــوط به بیش از 

300هزار نفر را بررسی کردند.
تیم تحقیق دریافت خواب نیمروزی یک ساعت یا بیشتر، با 
احتمال افزایش ریسک بیماری دیابت نوع۲ مرتبط است؛ 

اگرچه مطالعات بیشتری برای اثبات این موضوع نیاز است.
به گفته محققان، چرت نیمروزی موجب افزایش قند خون 
می شود و اگر فرد، عادت به خواب نیمروزی طوالنی داشته 
و از قبــل در معرض ابتال بــه دیابت هم باشــد، این میزان 

افزایش در قند خون، می تواند آغازگر بروز دیابت باشد.

بومیان استرالیا به صورت سنتی از برگ های اوکالیپتوس برای 
درمان احتقان تنفسی، سرفه، تب و همچنین به عنوان دارویی 
موضعی برای درمان دردهای عضالنی استفاده می کردند. بعد 
از ورود خارجی ها به اســترالیا، خیلی زود روغن خارج شــده 
از درخــت اوکالیپتوس به خاطر خواص ضــد عفونی کننده و 

ضدباکتری به شهرت جهانی رسید.
روغن اوکالیپتوس چگونه کار می کند؟

این روغن چندین ترکیب فعال دارد. مهم ترین آنها اوکالیپتول 
اســت که تاثیر گســترده ای روی میکروب هــا، باکتری ها، 

ویروس ها و قارچ های بیماری زا دارد.
چگونه از روغن اوکالیپتوس استفاده کنیم؟

 در مــوارد تنفســی مانند آســم، ســینوزیت، برونشــیت، 
ســرماخوردگی و آنفلوانــزا، ایــن روغــن معموال به شــکل 
استنشاقی و با نبوالیزر یا بخارساز اســتفاده می شود که طی 
آن، روغن را در آب گرم رقیق می کنند تا بخارش استنشــاق 
شــود. گاهی به صورت کرم و پماد اســتفاده می شود که روی 
قفسه ســینه می مالند و گاهی نیز از این روغن در قرص های 

گلو یا معجون های موثر در درمان سرفه استفاده می شود.
از دیگر اســتفاده های کاربردی روغن اوکالیپتوس، می توان 
به درمان انواع مختلف عفونت )معموال به صورت رقیق شــده( 
اشــاره کرد. بــرای مثال ایــن روغن یــا ترکیب فعــال آن 
)اوکالیپتول( را معموال در دهان شــویه ها استفاده می کنند تا 

موجب رفع باکتری هایی شــود که باعث پالک، التهاب لثه و 
بوی بد دهان می شوند.

روغن اوکالیپتوس را در شست وشــوی لباس ها و مالفه ها نیز 
اســتفاده می کنندکه می تواند باعث ضد عفونــی و خوش بو 

شدن لباس ها شود.
تحقیقات اظهار داشــته اند پمادهای حاوی این روغن و دیگر 
مواد ضد میکروبی، می توانند در درمــان عفونت های قارچی 

ناخن موثر باشند.
روغن اوکالیپتوس استفاده داخلی ندارد. استفاده موضعی این 
روغن برای نوزادان، کودکان، زنان باردار و شیرده و همچنین 

کسانی که به اوکالیپتوس حساسیت دارند، مناسب نیست. 

به دلیل وجود »فالوونوئیدها« به ویژه »سولفورافن«، بروکلی 
را به عنوان سبزی ضدسرطان می شناسند. مصرف کلم بروکلی 
مانع از گسترش سلول های ســرطانی به ویژه در قفسه سینه 

می شود.
کلم بروکلی حاوی ترکیباتی است که اعصاب را تقویت کرده ، 
دید چشــم را بهبود می بخشد و پوســت را زیبا می کند . پس 

بروکلی را بیشتر بشناسید و آن را به رژیم غذایی تان راه دهید.
يک سبزی با خاصیت ضدالتهابی

 بروکلی یک داروی طبیعی مفید بــرای کاهش التهابات بدن 
است که ســرعت تحلیل مفاصل را کاهش می دهد؛ به همین 
دلیل به افراد مبتال به آرتروز توصیه می شــود کلم بروکلی را 
حتما در برنامه غذایی شــان داشته باشــند. ترکیبات بروکلی 
با مسدود کردن ترشــح آنزیم هایی که سبب تخریب مفاصل 

می شود، از مفاصل شما حفاظت می کند.
خام، پخته يا بخارپز؟

 روشی که برای آماده کردن کلم بروکلی انتخاب می کنید، در 
جذب ریزمغذی های کلم بروکلی نقش دارد. افرادی که دنبال 
خاصیت ضد سرطانی بروکلی هستند، بهتر است این سبزی را 
به مدت طوالنی نپزند و آن را خام یا نیم پز مصرف کنند. پختن 
بروکلی، سبب نابودی آنزیم های ضدسرطانی این سبزی مفید 
می شــود و بخار پز کردن آن به مدت ۲0 دقیقه، ســه دقیقه 
قرار دادن در مایکروویو و تفت دادن به مــدت ۵دقیقه، تاثیر 

چشــمگیری بر خاصیت های آن ندارد و خــواص مفیدش را 
نابود نمی کند. 

بروکلی خطر هم دارد؟
 به طور کلی مصــرف کلم بروکلی برای افــراد مختلف ضرری 
ندارد و هیــچ نوع تهدید جــدی یا اثر جانبــی مخربی ایجاد 
نمی کند؛ اما مهم ترین مشکلی که ممکن است با مصرف زیاد 
بروکلی پیش بیاید، التهاب روده یا افزایش گاز روده اســت که 
به دلیل مقادیر فراوان فیبر موجود در بروکلی ایجاد می شود. 
البته این خاصیتی است که در همه انواع کلم ها دیده می شود؛ 
اما خواص مفید آن به قدری غالب است که می ارزد بروکلی را 

به طور متعادل در رژیم غذایی تان جای دهید.

کلم بروکلی )3( روغن اوکالیپتوس 

 چرت طوالنی، ريسک ابتال
به ديابت را افزايش می دهد

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

تغییر رنگ چشم 
با رژيم غذايی 
واقعیت دارد؟

برخی از صفحه ها یا کانال های مجازی، برای جذب مخاطب بیشــتر به 
تبلیغات گسترده دست می زنند؛ به گونه ای که گاه برای جذب مخاطبان 
بیشتر، مسائل غیر علمی را تبلیغ می کنند که حتی ممکن است سالمت 

افراد را به خطر بیندازد.
اخیرا پیام تبلیغاتــی تحت عنوان »تغییر رنگ چشــم با رژیم غذایی« 
در فضاهای مجازی منتشر شده اســت. این پیام مدعی آن است که با 
پیروی از یک برنامه غذایی ســاده طی دو ماه، می توان رنگ چشم را به 
رنگ دلخواه آبی، سبز، عسلی و میشی تغییر داد. دکتر رضا زارعی، فوق 

تخصص قرنیه و گلوکــوم، در این باره می گویــد: چنین ادعایی مبنای 
علمی ندارد. وی با بیان اینکه بسیاری از تبلیغاتی که در فضای مجازی 
منتشر می  شود، غیر علمی است، یادآور شد: رنگدانه های چشم در الیه 
مشیمیه ثبت شده و به هیچ عنوان قابل برداشت نیست؛ در نتیجه، نوع 

تغذیه نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، با اشاره به تاثیر 
برخی بیماری ها در رنگ چشــم، گفت: رنگ چشــم ممکن است طی 

برخی بیماری ها مانند ابتال به التهاب، کمی تیره تر شود.

زارعی تنها راه تغییر رنگ چشم را جراحی زیبایی دانست و افزود: اخیرا 
با توجه به خطرات و عوارض جراحی تغییر رنگ چشــم، این روش نیز 

منسوخ شده است.
در ادامه، دکتر خدیجه رحمانی، متخصص تغذیــه و رژیم غذایی نیز با 
بیان اینکه تغذیه هیچ تاثیری بر تغییر رنگ چشــم ندارد، گفت: تغییر 

رنگ چشم به کمک رژیم غذایی هیچ مبنای علمی ندارد.
وی درباره تاثیر تغذیه مادران باردار در تعیین رنگ چشــم نوزادان نیز 

افزود: تغذیه سالم در بارداری، تنها در تولد نوزاد سالم موثر است.

ازدواج فامیلی، از طول عمر 
فرزندان می کاهد

 مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران، از سلول های بنیادی خون ساز 
به عنوان تنها روش درمان بیماران مبتال به ســرطان خون و لنفاوی و 

همچنین اختالالت مادرزادی نام برد.
دکتر علی اکبــر پورفتــح ا... در مراســم روز جهانــی اهداکنندگان 
ســلول های بنیادی خون ســاز که در مرکز انتقال خون تهران برگزار 
شــد، گفت: برنامه ریزی عملیاتی خوبی در زمینه سلول های بنیادی 

خون ساز در کشور آغاز شده است.
وی با بیان این مطلب که تنها سلول های بنیادی خون ساز هستند که 
می توانند برای بیماران مبتال به ســرطان خون و لنفاوی و اختالالت 
مادرزادی، کاربــرد درمانی به ارمغــان بیاورند، افزود: در ســال های 
گذشته روند رشد پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز متناسب 

با نیاز جامعه نبوده است.
پور فتــح ا... با عنــوان این مطلب که اســتانداردهای پذیره نویســی 
سلول های بنیادی خون ســاز در حال تکمیل و انجام است، گفت: در 
حال حاضر استانداردهای پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز، 
براساس آخرین ره آوردهای بین المللی در کشور آغاز شده و پیش بینی 
می کنیم تا پایان ســال آینده بتوانیم نسبت به تکمیل بانک اطالعاتی 

پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز در کشور اقدام کنیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک 
به ۲0 هزار مورد پذیره نویسی در زمینه سلول های بنیادی خون ساز و 
خون بند ناف آغاز شده است، اظهارداشت: یکی از مشکالت در زمینه 
پذیره نویســی ســلول های بنیادی خون ســاز، هزینه های مرتبط با 

آزمایش های سازگاری نسجی است. 
وی ادامه داد: هزینه آزمایش های ســازگاری نســجی برای هر مورد 
پذیره نویســی ســلول های بنیادی خون ســاز، حداقل بین 3۵0 تا 

۴00هزار تومان است.
وی گفــت: از همین رو، تالش کــرده ایم از محل صرفــه جویی های 
ســازمان انتقال خون، رقم خوبی را با کمک هیئــت امنای ارزی برای 

امسال و سال آینده پیش بینی کنیم.
به گفته پور فتح ا...، ۴0 میلیارد تومان برای تامین هزینه آزمایش های 

پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز در نظر گرفته شده است.
پور فتح ا... از اعالم آمادگی سازمان انتقال خون برای خرید خدمت از 
بخش خصوصی در زمینه پذیره نویســی سلول های بنیادی خون ساز 
خبر داد و گفت: در حال حاضر پذیره نویســی ســلول هــای بنیادی 
خون ســاز از طریق مراکز جامع اهدای خون در سراســر کشور انجام 

می شود.
وی افزود: هر آزمایشگاهی که اســتانداردهای الزم برای آزمایش های 
سازگاری نسجی را داشته باشــد، می توانیم از آنها خرید خدمت انجام 

دهیم.
مدیرعامل ســازمان انتقــال خون ایــران، با اعالم اینکــه پیش بینی 
می کنیم تا پایان ســال آینده ۱00 هزار داوطلب اهدای ســلول های 
بنیادی ثبت نام کنند، گفت: در این صــورت می توانیم ۵0 درصد نیاز 

داوطلبان را به استفاده از سلول های بنیادی خون ساز فراهم کنیم.
به گفته پورفتح ا...، اگر این شرایط فراهم شود، امکان تبادل سلول های 

بنیادی خون ساز با سایر کشورها فراهم خواهد شد.
به گفته وی، هزینه انتقال نمونه آزمایش سلول های بنیادی خاص در 

بانک های جهانی خون، ۲7 هزار دالر پیش بینی می شود.

مديرعامل سازمان انتقال خون اعالم کرد:

درمان مبتاليان به سرطان خون 
با سلول های بنیادی

1. مصرف آب کافی
سونا، یوگای داغ و ورزش های سنگین، در عین اینکه برای سالمتی 
مفید هستند، ممکن است موجب بروز ســنگ کلیه نیز شوند. از 
دست دادن آب، چه ناشی از این فعالیت ها باشد چه به دلیل گرمای 
هوا، منجر به کاهش میزان ادرار می شود. هر چه بیشتر عرق کنید، 
امکان نشست مواد معدنی سنگ ساز در کلیه ها و مجاری ادراری و 
در نتیجه تولید سنگ، بیشتر می شود. با نوشیدن آب کافی، ادرار 

بیشتری تولید می کنید؛  بنابراین به مقدار کافی آب بنوشید. 
۲. مصرف اُگزاالت و خوراکی های حاوی کلسیم

اگزاالت )Oxalate( در خوراکی های بســیاری از جمله میوه ها و 
ســبزی ها، آجیل و انواع مغزها، غالت، حبوبات و حتی شکالت و 
چای وجود دارد. خوراکی هایــی از قبیل بــادام زمینی، ریواس، 
اسفناج، انواع چغندر، شکالت و سیب زمینی شیرین، منابع غنی 
اگزاالت هستند. مصرف متعادل این خوراکی ها ممکن است برای 
افراد مبتال به سنگ های اگزاالت-کلسیم که شایع ترین نوع سنگ 
کلیه اســت، مفید باشــد. باور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه با 

حذف غذاهای حاوی اگزاالت، احتمال ابتال به سنگ کلیه کاهش 
می یابد. اگرچه این نکته در تئوری درســت به نظر می رســد، اما 
درمان مناسبی برای سنگ کلیه نیست. سنگ کلیه اغلب از ترکیب 

کلسیم و اگزاالت هنگام تولید ادرار در کلیه ها ایجاد می شوند.
 از ایــن رو غذاها و نوشــیدنی های حــاوی اگــزاالت را همراه با 
خوراکی ها و نوشیدنی های حاوی کلسیم مصرف کنید. با این کار 
احتمال ترکیب این دو ماده در شــکم و روده ها، پیش از اینکه به 
کلیه ها برسند، بیشتر می شــود و در نتیجه احتمال ایجاد سنگ 

کلیه کاهش می یابد.
3. بدانید که کلسیم دشمن کلیه نیست

به خاطر نام و ترکیبش، بســیاری باور دارند کلســیم عامل اصلی 
شکل گیری سنگ کلیه است. افراد بســیاری به غلط انتظار دارند 
با کاهش یا حذف مواد غذایی حاوی کلســیم، از شــر سنگ کلیه 
خالص شوند. حتی برخی پزشکان به بیماران شان توصیه  می کنند 
میزان کلسیم دریافتی شان را کاهش دهند! اتفاقا کمبود کلسیم در 

رژیم غذایی، احتمال ابتال به سنگ کلیه را افزایش می دهد.

۴. از سنگ های بیشتری که در راه هستند، غافل نشويد
دفع ســنگ کلیه یکی از دردناک ترین تجربه های هر فردی است؛ 
اما بدبختانه افراد بســیاری آن را بیش از یک بار تجربه می کنند. 
مطالعات نشان داده اند بروز حتی یک ســنگ کلیه، احتمال بروز 
مــوارد بعدی را بــه طور چشــمگیری افزایش می دهد. بیشــتر 
مبتالیان، از هیچ کاری برای جلوگیــری از بروز دوباره آن فروگذار 
نمی کنند. اما این طور که به نظر می رســد، افراد پس از بروز اولین 
ســنگ کلیه، تغییرات الزم را در زندگی شــان ایجاد نمی کنند. 
تحقیقات دکتر جاگرو و تیمش نشــان می دهــد بیماران مبتال 
به ســنگ کلیه، همیشــه توصیه ها و دســتورات نفرولوژیست یا 
متخصص مجاری ادراری را جدی نمی گیرنــد. حدود ۱۵درصد 
بیماران، داروهای تجویز شــده را مصــرف نمی کنند و ۴۱درصد 
نیز تغییرات تغذیه ای را که مانع بروز دوباره ســنگ کلیه می شود، 
اعمال نمی کنند. توصیه می کنیم بی توجهی نکنید! بدون داروی 
مناسب و بهبود رژیم غذایی، بروز سنگ کلیه بارها تکرار می شود و 
کلیه سنگ ساز ممکن است منجر به بروز مشکالت دیگری از جمله 

بیماری  های کلیوی شود.
۵. در کنار دارو، رژيم غذايی را فراموش نکنید

اگر متوجه شدید ســنگ کلیه دارید، هول نکنید؛ در عوض بهتر 
است یک لیوان شربت آبلیمو میل کنید! بله، در کنار مصرف دارو، 
از رژیم های غذایی مناسب هم نباید غافل شد. شاید مصرف قرص 
برای رفع مشکل تان ساده تر باشد؛ اما فراموش نکنید تغییر سبک 

زندگی تاثیر بسزایی در سالمت عمومی شما خواهد داشت.
پیشــنهاد ما این اســت که هر زمان لیمو دیدید، به کلیه هایتان 
فکر کنید. سنگ کلیه مزمن معموال با ســیترات پتاسیوم درمان 
می شود؛ اما تحقیقات نشان داده اند انواع لیموترش و سایر میوه ها و 
آبمیوه های طبیعِی حاوی سیترات نیز اثر مشابهی در جلوگیری از 
بروز سنگ کلیه دارند. البته باید مراقب میزان قند مصرفی باشید؛ 
زیرا احتمال بروز ســنگ کلیه را باال می بــرد. لیمونادهای بدون 
قند بنوشــید یا بهتر از آن، خودتان آبلیمــو و آب را ترکیب کنید 
و جایگزین مناسبی برای قند )مثل عسل( بیابید. به عقیده دکتر 
جاگرو، سیترات موجود در ادرار، مانع ترکیب کلسیم با دیگر مواد 

شکل دهنده سنگ کلیه می شود.
۶. بدانید همه سنگ های کلیه، منشأ واحدی ندارند

 یکی دیگــر از انــواع رایج ســنگ کلیــه، در کنار ســنگ های
اگزاالت - کلسیم، سنگ های اســید اوریک هستند. گوشت قرمز، 
دل و جگر و انواع خوراکی های دریایِی صدفی، منبع غنِی ماده ای 
به نام پوریــن )purine( هســتند که مصرف بــاالی آن، منجر 
به تولید بیشتر اسید اوریک می شــود و در نتیجه کلیه باید اسید 

اوریک بیشتری را تصفیه کند. 
تصفیه مقدار زیاد اســید اوریــک نیز منجر به کاهــش ph ادرار 
می شود که این به معنای اسیدی شدن ادرار است و همان طور که 
می دانید، محیط اسیدی به شــکل گیری سنگ های اسید اوریک 

کمک می کند.

 با به کارگیری این روش ها، از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کنید

سنگ کلیه مزمن 
معموال با سیترات 

پتاسیوم درمان 
می شود؛ اما تحقیقات 

نشان داده اند انواع 
لیموترش و ساير 

میوه ها و آبمیوه های 
طبیعِی حاوی سیترات 

نیز اثر مشابهی در 
جلوگیری از بروز 
سنگ کلیه دارند

بنیاد ملی کلیه آمريکا، در همکاری با دکتر آلن جارگو ، متخصص کلیه و اســتاد دانشکده پزشکی دانشگاه 
ويسکانسین، با معرفی برخی باورهای غلط درباره سنگ کلیه، افراد را به اصالح سبک زندگی که باعث رهايی 
از سنگ کلیه شود، تشويق می کنند. در ادامه ۶ توصیه  برای جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه را به شما معرفی 

می کنیم.

زيبايی

خیلی ها فکر می کنند کش های مــو یکی از بهترین 
وسایلی اســت که در زندگی بشــر برای خدمت به 

بانوان اختراع شده؛ اما این طرز فکر اشتباه است.
کش های مو از یک طرف نقش محافظ زیبایی را برای 
خانم ها دارند و ما را از احســاس بدحالت بودن موها 
نجات می دهنــد و از طرف دیگر، خــود این کش ها 
عاملی برای بدحالت شــدن مو هستند. درست است 
که کش هــا راحت ترین راه برای جمــع کردن مو به 
شمار می روند؛ اما راستش هیچ کدام از ما به درستی 
از آنها اســتفاده نمی کنیم! با توجه بــه مدت زمان 
طوالنی که خانم های شــاغل موهای خود را پوشیده 
و بســته نگه می دارند، رعایت این نکات ریز در زمان 

استراحت، ضروری به نظر می رسد.
موها را از پشت سر محکم نبنديد

همه ما، موهای دم اســبی بلند و شــیک را دوست 
داریم؛ اما این کار را چه بــرای جلوگیری از ریختن 
مو در اطراف ســر انجام دهیم و چه قصدمان داشتن 
چهره ای بازتر و ابروهای کشیده تر باشد، باید بدانیم 
محکم بستن آن، فشار بیش از حدی به محل رویش 
موی سر و پیشــانی وارد می کند. این بخش از مو به 

طور طبیعی بسیار حساس است.
درواقع اگر هر روز موهایتان را همین طور ســفت و 
محکم ببندیــد، امکان دارد جریان خون در ســطح 
پوســت ســر کاهش یابد، فولیکول های مو آسیب 
جدی ببیند و در نهایــت موی ناحیه پیشــانی تان 

کم پشت شده و عقب نشینی کند. 
به ایــن نکته هم اشــاره کنیــم که این نوع شــیوه 
خشونت آمیز بستن مو، باعث ســردرد هم می شود؛ 
همان ســردردی کــه کــودکان به آن »مــودرد« 

می گویند!
موهای خیس را رها کنید

ممکن است عادت داشته باشید برای اینکه حالت فر 
موهایتان حفظ شــود، آنها را بعد از حمام ببندید یا 
ببافید؛ اما چون در بین بافت های موی شما آب وجود 
دارد، این کار می تواند نســبت به زمانــی که موها را 
خشک می بندید، فشار شــدیدتری به ریشه آن وارد 

کند.
اگر اصرار دارید موهایتان در طول زمان خشک شدن 
روی صورت تان نریزد، بهترین کار این است که آنها 
را با یک روسری ابریشمی ببندید. روسری ابریشمی 
هیچ ساییدگی یا فشــاری بر مو ایجاد نمی کند و در 

عین حال، آنها را مرتب، صاف و براق نگه می دارد.

 بی توجهی به کارهای ساده
به موها آسیب می زند
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پیشنهاد سردبیر: 
ایران در رادار گردشگران بریتانیایی

دیدنی ها

اخبار

نگاه روز

به گزارش ایســنا، بیش از هفت ســال پیش محوطه  تاریخی 
»اشرف« در خیابان مشتاق اصفهان کشف شد، محوطه ای که 
تا امروز حدود پنج فصل کاوش را به خود دیده و در طول چند 
سال گذشته با متوقف شدن کاوش هایش، تقریبا به حال خود 

رها شده است. 
هر چند بخش هایی از آن با هــدف حفاظت، با نرده های آهنی 
و دیوار محصور شده اند، اما هنوز برخی از قسمت های این تپه  
تاریخی باقی مانده  اســت که نیاز به حفاظت دارند، حفاظتی 
که این محوطه باستانی را بتواند از وجود پایگاه دائمی پیست 

موتور و دوچرخه سواری پاک کند.
ایجاد این حصــار برای این محوطه تاریخی اقدامی اســت که 
دوســتداران میراث فرهنگی اصفهان معتقدند سال ها پیش 
باید انجام می شد، اما میراث فرهنگی تا کنون نسبت به اجرایی 
کردن آن تعلل کرده است، هر چند مسئوالن میراث فرهنگی 
اصفهان تاکید می کنند، نســبت به انجام ایــن پروژه اقدامات 
مورد نیاز را تاکنون انجام داده اند و اگر شرایط کنونی محوطه 

به کسی آسیب برساند، میراث فرهنگی جوابگوی آن نیست.
ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشگری اســتان اصفهان در این زمینه به خبرنگار ایسنا 
می گوید: تدابیر اولیه برای ایجاد حصار حفاظتی کامل دور تپه 
تاریخی اشرف از مدت ها قبل پیش بینی شده بود و با توجه به 
اعتبار اختصاص یافته برای این پروژه، به مرور در دست انجام 

قرارگرفت.
او با بیــان اینکه بخش زیــادی از تپه اشــرف در حال حاضر 
محصور اســت، ادامه می دهــد: در حالی این تپــه را محصور 

کرده ایم کــه تپه هــای تاریخی از گذشــته هیــچ حصاری 
نداشــته اند. آنها معموال یــک محوطه طبیعــی بوده اند که 
 رویشــان یک اتفاق تاریخــی رخ داده یا یک معمــاری ایجاد 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه در تپه اشرف، بلیت فروشــی نداریم که 
امنیت تپه را تامین کنیــم، تاکید می کند: ایــن اداره کل در 
حال پیش بینی یک حصار در بخش های باِز این محوطه است، 
تاکنون نیز بخش زیادی از آن حصارکشــی شده که بخشی از 
آن با نرده و بخشــی با دیوارکشی ســنگی انجام شده است و 
ادامه کار نیز به مرور در حال انجام اســت،چون بخش هایی از 
تپه اشرف را پارک و فضاهای شــهری دیگر گرفته اند و امکان 
انجام هر کاری را برایشــان نداریــم. او با عنــوان اینکه برای 
حفاظت از تپه اشــرف طرح هایی وجــود دارد و یک محدوده 
و حریم خاص نیز مد نظر اســت، بیان می کنــد: در این بخش 
تاریخی از اصفهان بلیت فروشــی یا بازدیدکننــده نداریم که 
بخواهیم به فکر مســئله امنیت گردشــگران در این محوطه 
تاریخی باشــیم. اینجا هنوز به عنوان یک سایت _  موزه یا هر 

چیز دیگری معرفی نشده است که بلیت فروشی داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه در محوطه های تاریخی مانند عالی قاپو، 
میدان نقش جهان یا هر محوطه تاریخی دیگری که گردشگر 
به آنجا وارد می شــود، این اداره کل موظف بــه تامین امنیت 
گردشگران آن اســت، ادامه می دهد: ما نمی توانیم جوابگوی 
این باشــیم که کســی در یک تپه تاریخی کــه هنوز چنین 
خصوصیاتــی را ندارد ســقوط کنــد و حتی منجر بــه اتفاق 
تاســف بار و تلخی مانند مرگ شــود. خیابان نیز پر از جدول 

اســت که شــهرداری آنها را ایجاد کرده، اگر یک شــخص بر 
اثر هر حادثه ای با جداول خیابان برخــورد و فوت کند، قطعا 

شهرداری جوابگو نیست، اشخاص باید خود مراعات کنند.
طاهــری همچنین بــا بیــان اینکه »تپه اشــرف« پیســت 
موتورسواری یا دوچرخه سواری نیســت، می گوید: متاسفانه 
برخی افراد این مــکان را با ایــن نوع محوطه های ورزشــی 

اشــتباه می گیرند و در پایان به ناگهان با چنین حوادثی روبرو 
می شــویم.او تاکید می کند: در اطراف این تپه تابلوی راهنما 
برای معرفی این محوطه  تاریخی نصب شــده است، بنابراین 
اگر کسی با ورود به آن دچار آســیبی شود ما جوابگو نیستیم، 
از سوی دیگر اگر هر آسیبی به این محوطه وارد شود، ما امکان 

پیگیری حقوقی داریم.

مرگ در »تپه اشرف« اصفهان ربطی به میراث فرهنگی ندارد

قاب روز

ساحل بکر ابوموسی
جزایر خلیج فارس تقریبا از یک نوع طبیعت برخوردارند اما برخی از آنها استثنا هستند؛ مانند قشم که به سرزمین اصلی نزدیک است اما جزایری مانند ابوموسی ساحل بکری دارد و برای کسانی مناسب است که می خواهند در ساحلی آرام و تمیز 
مدتی را در آرامش سپری کنند. ساحل سفید و آبی و پرنده های مهاجر جزیره شاید به گفته کسانی که به دنبال آرامشــند جای مناسبی باشد اما افسون جزیره تنها سکوت و آرامشش نیست بلکه گونه هایی از حیات وحش هم جزو جاذبه های این 
جزیره محسوب می شود. سواحل ماسه ای این جزیره، محل تخم گذاری الک پشت های دریایی اســت. در بخش دیگری از جزیره هم صخره ای وجود دارد که پرستوهای دریایی پشــت تیره و گونه سفید بر روی آن تخم گذاری می کنند. در تنب 
بزرگ، خارپشت بیابانی وجود دارد و در تنب کوچک نیزگزارش هایی از تخم گذاری پرنده نوک سرخ دریایی در حدود ۸۰ سال رسیده است. شــفافیت آب خلیج فارس در ساحل ابوموسی هم به حدی است که ماهی های آکواریومی و مرجان های 

آن از کنار ساحل و موج شکن ها به طور واضح دیده می شود و این خود جاذبه دیگر جزیره به شمار می آید. 

شمشــیر، یکی از پرکاربردترین ســاح هایی اســت کــه در اغلب 
جنگ های کهن از آن استفاده می کرده اند. اینجا به معرفی شمشیری 
می پردازیم که از برترین و ممتازترین شمشــیرهای قرن شــانزدهم 

است و از دوران جنگ های مسلمانان برایمان باقی مانده است.
جنس بدنه این شمشــیر از فوالد و نوشــته های روی آن از طاست، 
 دســته آن از چوب و با ظرافت تمام ســاخته شده اســت و رویش را 
پوســته ای از جنس پوســت ماهی که رنگی ســبز مایل به آبی دارد 
کشیده اند. نوشته های روی این شمشــیر کام قرآن، ذکر پروردگار 
یکتا، سخنانی درباره عقل و دانش و قدرت حضرت سلیمان)ع( است. 
برخی عقیده دارند این نوشــته ها به گونه ای نا محســوس اشاره به 

سلطان سلیمان عثمانی هم دارند.
به طور کلی این شمشیر جزو ســاح های جنگی بسیار مجلل است و 
همه قســمت های آن با دقت فراوان ســاخته و تزیین شده اند. مکان 
دقیقی که این شمشــیر زیبا در آن کشــف شده اســت تا به امروز به 
صورت دقیق مشخص نشده اما احتماال یکی از مناطق شهر استانبول 

در ترکیه است.
قســمت دســته این شمشــیر15/5 ســانتی متر و تیغه آن 7۸/1  

سانتی متر و وزن آن هم 1۰۴۹ گرم اندازه گیری شده است.
دوران تاریخی: زمان دقیق ســاخت این شمشــیر بــه طور دقیق 
مشــخص نیســت اما باید بین ســال های 15۲۲ تا 15۶۶ میادی 

ساخته شده باشد.
محل کشف: متاسفانه محل دقیق کشــف این اثر منحصر به فرد هم 
مشخص نیست اما یکی از مناطق شهر استانبول در کشور ترکیه بوده 

است. 
وزن: این شمشیر عثمانی 1۰۴۹ گرم وزن دارد.

محل نگهداری: در حال حاضر این شمشــیر در مــوزه متروپولیتن 
نیویورک حفظ و نگهداری می شود و در معرض دید عموم قرار دارد.

مرتضی رحمانی موحد در پاســخ به وضعیت استانداردسازی هتل ها که 
حدود یک دهه است به اجرا گذاشته شــده است، گفت: استانداردسازی 
فرآیند طوالنی است که در دو سه سال اخیر در بخش تعرفه، عاقه مندی 
و قیمِت تمام شده، با موانعی روبرو شــده است.با توجه به اینکه مطالعات 
میدانی صورت گرفته، شــیوه نامه تغییر کرده و تعرفه ها نیز به یک دهم 
کاهش یافته، فکر می کنم جذابیت های الزم برای استانداردسازی ایجاد 
شده است. معاون گردشگری با بیان اینکه استانداردسازی هتل ها هنوز 
به 5۰ درصد نرسیده اســت، اظهار کرد: ما با طیف وسیعی از تاسیسات 
گردشگری روبرو هســتیم که نشــان های افتخاری دارند که باید آنها را 
ساماندهی کنیم و این کار آســانی نیست. در اســتان ها نگاه به درجه و 
نشان، حیثیتی است. وقتی کسی درجه ای گرفت به سختی می توان آن 
را جابه جا کرد، مگر آنکه تخلفاتش تا حدی عیان شــده باشد. وی افزود: 
معتقدیم استانداردسازی برای آینده شغلی و تداوم بهره مندی اقتصادی 
تاسیســات گردشــگری خوب اســت. بنابراین در ادامه طرح مربوط به 
هتل ها، مهمانپذیرها، رســتوران ها و هتل آپارتمان ها نیز در دستور قرار 

گرفته    است.

»فرضیه احتمال وجود یک محوطه  استقراری در غرب کشور از سده های 
پایانی هــزاره چهارم میــادی، »دره خرم آباد« و کنار تپه »ماســور« را 

مهم ترین محوطه  استقراری غرب کشور می کند.«
به گزارش ایســنا، به نقل از پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری، 
محمد بهرامی - سرپرســت پــروژه تعییــن عرصه و پیشــنهاد حریم 
محوطه باســتانی »شــاهزاده عبدا...« - با اعام این خبر گفت: با توجه 
به وجود تپه ای باســتانی و هم دوره با این محوطــه در حدود ۸۰ متری 
جنوب گمانه های آن و در زیر بافت مســکونی روستا، احتمال یکی بودن 
آن محوطه کناری با محوطه تاریخی »شــاهزاده عبدا...« وجود دارد. به 
گفته  وی، در صورت به واقعیت پیوســتن این فرض بــا یکی از مهم ترین 
محوطه های استقراری غرب کشــور در این دوره مواجه هستیم که نوید 
وجود یک شهر باســتانی با وســعت نزدیک به ۲۰ هکتار را در سده های 

پایانی هزاره چهارم در »دره خرم آباد« و کنار تپه »ماسور« می دهد.
این باستان شــناس همچنین به اجرای پروژه تعیین عرصه و پیشــنهاد 
حریم محوطه باســتانی »شــاهزاده عبدا...« خرم آبــاد در این محوطه 
متعلق به دوره فرهنگی مس وسنگ جدید یا »اوروک« )نیمه دوم هزاره 
چهارم پیش از میاد( اشــاره کرد که با این اقــدام، از تخریب کامل در 
امان ماند . او با بیان  اینکه محوطه  تاریخی »شــاهزاده عبدا...« در چهار 
کیلومتری  غرب شهر خرم آباد در ســال 13۸۰ به پیشنهاد احمد پرویز 
به شــماره 71۰7 در فهرست آثار ملی به ثبت رســید  افزود: وسعت این 
محوطه در پرونده ثبتی بر اســاس پراکنش ســفال ها به بخش شمالی 
جاده و اطــراف مقبره امامزاده محدود شــده اســت.بهرامی اظهار کرد: 
همان طور کــه احمد پرویز در پرونــده ثبتی اثر به آن اشــاره کرده، این 
محوطه مربــوط به دوره فرهنگی مس وســنگ جدید یــا اوروک )نیمه 
دوم هزاره چهارم پیــش از میاد( و پیش از شــکل گیری حکومت های 
 آغازین اســت که اهمیتــی دو چنــدان به ایــن محوطه می بخشــد. 
وی با اشــاره به مراحل انجام پروژه تعیین عرصه و حریم گفت : در ابتدا 
محوطه بررسی و ۴ برش ایجاد شده توســط جاده و اهالی مورد بازبینی 
قرار گرفت که مشخص شد وســعت محوطه بیشتر از آن چیزی است که 
تخمین زده می شد.او ادامه داد: بر اســاس نتایج به دست آمده از بازبینی 
 برش ها، ایجــاد و حفر گمانه ها در امتداد شــمالی جاده در دســتور کار 
قرار گرفت و در این امتداد و بخش شــمالی جاده ۸ گمانه ایجاد شد که 

نتایج آنها همگی حاکی از وجود الیه های قطور فرهنگی بود.

شمشیر عثمانی

معاون گردشگری:

۵۰ درصد هتل های کشور استاندارد 
ندارد

یک باستان شناس خبر داد:

احتمال کشف مهم ترین محوطه 
استقراری غرب کشور

 مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان در این باره 
تصریح کــرد: تاش کرده ایم تا با توســعه همــکاری میان 
بخش های دولتی و خصوصی در حوزه های میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، مرزبندی میان بخش های 
دولتی و خصوصی شکسته شــود، از این رو، نشست شورای 
جهانی صنایع دســتی با همکاری صمیمانــه بخش دولتی 
و فعاالن بخش خصوصــی در عرصه گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد 

شد.
فریدون اله یاری گفت: دبیر خانه اجرایی نشست، به صورت 
هفتگی بــا تمامی نهادهای فرهنگی موثــر در برگزاری این 
نشست جلساتی را ترتیب می دهد تا بدین طریق بتوانیم با 
تشریک مساعی با یکدیگر، افتخار دیگری را برای جمهوری 

اسامی ایران رقم بزنیم.
وی درباره دبیرخانه اجرایی شــورای جهانی صنایع دستی 
تاکید کرد: این دبیرخانه با همکاری صمیمانه تشــکل های 
 غیر دولتــی و فعــاالن عرصــه هــای میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از دوماه قبل به صورت منسجم 
تشکیل شده اســت تا از این طریق بتوانیم با برگزاری هرچه 
بهتر این نشســت بین المللی جلوه دیگــری از ارزش های 

فرهنگی و هنری ایران، به ویژه دیار نصف جهان را به تمامی 
جهانیان ارائه کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان به تاریخچه پدید آمدن هنر 
در فات مرکزی ایران اشاره کرد و افزود: ایرانیان از بیش از 
ده ها هزار ســال قبل، با اختراع ابزارهای مختلف که نشانی 
از هنر هم در آنها یافت می شــد، این تفکر واالی انســانی 
یعنی هنــر را در این خطه ایجاد کرده و ســپس، جلوه های 
ارزشمندی از هنر را پدید آوردند که روح بشر را برای تکامل 
و ادامه حیات خویش تلطیف می ساخت زیرا از هزاران سال 

قبل تا کنون، جهان به هنر اصفهان خیره شده است.
اله یاری به جایگاه صنایع دســتی ایران و اصفهان در جامعه 
بین المللی اشــاره کرد و افزود: بر اساس آخرین برآوردهای 
ســازمان میراث فرهنگی، هم اینک از مجموع بیش از ۶۰۰ 
رشته صنایع دســتی موجود در جهان، ۲۹7 رشته هنرهای 
ســنتی در ایران فعــال اســت و در این میان با احتســاب 
هنرهای مربوط به فرش بافی، 1۹۹ رشــته صنایع دســتی 

متعلق به اصفهان است.
 با بــودن نزدیک بــه یک ســوم صنایع دســتی جهان در 
اصفهــان، تاش شــده تا اصفهان پــس از آنکه بــه عنوان 
شــهر جهانی صنایع دســتی در ســال گذشــته انتخاب 

شــد، امســال بــه عنــوان نماینــده جمهوری اســامی 
ایــران و بــه ویژه بــه عنــوان نماینده قــاره کهن آســیا 
 برگــزار کننــده هجدهمیــن نشســت شــورای جهانی 
صنایع دســتی باشــد، لذا این رخداد فرهنگــی که نتیجه 
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسامی ایران است، می تواند 
نقش مهمی را در معرفی هنرهای سنتی ایرانی به جهانیان 
و همچنین نسل های آینده ایرانی به عنوان نشانی ارزشمند 

از هویت ایفا کند.
 الــه یــاری بــه تاریخچه پدیــد آمــدن شــورای جهانی 
صنایع دستی اشاره کرد و افزود: این شــورا در سال 1۹۶۴ 
میادی تاسیس شد و ایران در سال 1۹۶7 به عضویت آن در 
آمد که در یک رقابت فشــرده توانستیم شاهد انتخاب ایران 
پس از ۴۹ ســال، به عنوان میزبان هجدهمین نشست این 

شورا باشیم. 
وی تصریح کــرد: برگزاری موفــق این نشســت، مرهون 
همکاری مشــترک ســازمان میــراث فرهنگــی و فعاالن 
 بخش خصوصی در حوزه های صنایع دســتی و گردشگری 
خواهد بود و مفتخرم بر این نکته تاکید کنم که هم اینک در 
اصفهان تمامی مرزهای میان بخــش دولتی و خصوصی در 
حوزه های مربوط به میراث فرهنگی شکسته شده و همگی 
با همکاری یکدیگر و با قوت در جهت برگزاری این نشســت 

گام برخواهیم داشت.
وی خطاب به اصحــاب رســانه تصریح کرد: بدون شــک 
همکاری و همفکری همگی شما، نقش موثری در برگزاری 
این نشست خواهد داشت، زیرا معتقدیم این نشست، متعلق 
به تمامی آحاد جامعه اســت و برگزاری هرچــه بهتر آن با 
همکاری یکدیگر، ضامن پیشــرفت، توســعه و ترقی کشور 

عزیزمان ایران خواهد بود.
سرپرســت معاونــت صنایــع دســتی و هنرهای ســنتی 
 استان اصفهان نیز اظهار داشــت: اگر امروز از رونق و هنر و 
صنایع دستی و نقش آن در گردشــگری کشورمان صحبت 
می کنیــم مرهون ذوق، پشــتکار و جذابیــت هنری بزرگ 
مردانی اســت که در عرصه هــای هنری این دیــار به ویژه 

صنایع دستی فعالیت دارند.
جعفرصالحی افزود: اگــر از دیدگاه اقتصــادی به برگزاری 
نمایشــگاه جانبی در اصفهان بنگریم ایــن اجاس فرصتی 
است که پس از 5 دهه فعالیت مداوم و مستمر صنایع دستی 

در کشور و به ویژه اصفهان در حال فراهم شدن است.
شهر جهانی صنایع دستی یعنی اصفهان، یکم تا نهم مهرماه 
میزبان هجدهمین شورای جهانی صنایع دستی خواهد بود. 
برگزاری این میزبانی می تواند گامی در جهت توسعه و ثبات 

صنایع دستی اصفهان و البته شکوفایی آن باشد. 

هجدهمین شورای جهانی صنایع دستی، یکم تا نهم مهرماه در شــهر جهانی صنایع دستی برگزار می شود.
به گزارش ایمنا، ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اســتان، همراه با سایر سازمان های 
مربوط در سطح استان و شهر اصفهان تمام تالش خود را مبذول داشته تا این اجالس گامی مهم و موثر برای 

شکوفایی بیشتر صنایع دستی در اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی باشد. 

 هم اینک در اصفهان 
تمامی مرزهای 

میان بخش دولتی و 
 خصوصی در 

حوزه های مربوط 
به میراث فرهنگی 

شکسته شده و همگی 
با همکاری یکدیگر 

و با قوت در جهت 
برگزاری این نشست 
گام برخواهیم داشت

»با راه اندازی مجدد پرواز خطــوط هوایی مهم جهان به 
ایران، گردشــگران بریتانیایی از جمله اروپایی ها مشتاق 

به کشف و ماجراجویی در سرزمین کهن ایران هستند.«
 روزنامه »آیریش تایمز« با اشــاره به این مطلب نوشت: 
در حالی که دسترســی به ایران برای گردشگران اروپایی 
زمانی بــا محدودیت هایی فراوانی همــراه بود، حاال یک 
مجری تور در ایرلنــد به نــام »G Advantures« تور 
1۴ روزه  سفر به ایران با عنوان »کشف سرزمین پارس« 
با قیمت 1۸۸۹ یورو )15۹۹ پونــد( را راه اندازی کرده و 
از افزایش ۲۰۰ درصدی فروش تــور به مقصد ایران خبر 
 داده اســت. »راشــل وســر«، مدیر کمپانی گردشگری 
»G Advantures« از مســجدهای زیبا و فوق العاده، 
تاریخ متنــوع و همچنیــن میهمان نــوازی بی همتای 

ایرانی ها به عنوان برگ برنده گردشگری ایران نام می برد.
 گرچه دسترســی به ایران همچنان با محدودیت هایی 
روبه روست، اما اعزام تورهای گروهی به ایران راحت ترین 
گزینه سفر است. شــهروندان بریتانیایی باید در هنگام 
بازدید از ایران راهنمای تور داشته باشــند، اما الزاما این 
راهنمای تور نیازی به تایید از ســوی دولت ایران ندارد 
و بریتانیایی ها همچنین آزادنــد از  حمل ونقل عمومی 
ایران نیز اســتفاده کننــد. در حال حاضر گردشــگران 
ایرلندی از طریق کنســولگری ایــران در دوبلین ویزای 
ورود بــه ایران را دریافــت می کنند و دو مجــری تور به 
نام هــای »Usit« و »Sunway« ازجمله کمپانی هایی 
هســتند که در ایرلند بســته ســفر 1۴ روزه به ایران به 
قیمت 175۴ یــورو ارائه می دهند.»فاطمــه« - یکی از 
نمایندگان کمپانی گردشگری »Evaneos« - معتقد 
اســت؛ زمانی ایران دور از دســترس به نظر می رســید، 
اما تصمیم خطــوط هوایی »بریتیــش ایرویز« مبنی بر 
راه اندازی پرواز مســتقیم به ایران، این کشور آسیایی را 
به عنوان یکــی از محبوب ترین جاذبه های گردشــگری 
جهــان در ســال ۲۰17 معرفی کــرده اســت.»آندرو 
شــلتون«، مدیر یکی دیگر از کمپانی های گردشــگری 
نیز اظهــار می کند: اطاعــات ما حاکی از آن اســت که  
ایران پس از امارات در دســترس ترین و مناســب ترین 
 مقصد گردشــگری دور برای گردشــگران بریتانیاست.

»بریتیش ایرویز« به ایران بازگشته و دیگر خطوط هوایی 
نیز احتماال به آن می پیوندند. »ایرفرانس« نیز پروازهای 
مستقیم خود به تهران را از ماه  آوریل از سر گرفته است.

همچنین از زمســتان، پرواز مســتقیم لندن- تهران از 
فرودگاه » هیترو« به صورت روزانه برقرار می شود.

ایران در رادار گردشگران 
بریتانیایی

نگاه روز
هجدهمین شورای جهانی صنایع دستی، یک فرصت طالیی؛

جهـان، خیـره به هنـر اصفهـان است
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اخباريادداشت

مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اصفهان، با تاکید بر مطالعه و 
تحلیل واقعه غدیر خم، عاشــورا را نتیجه فراموشی غدیر دانست و 

گفت: جامعه بشری نیازمند تبیین و نشر معارف علوی است.
حجت االســام رحمت ا... اروجی، در گردهمایی مدیران هیئات 
مذهبی شهرســتان گلپایگان، با اشــاره به اهمیت قدرشناســی 
نعمت های الهی گفت: باید درخصوص عظمت نظام اسامی، اهل 

شناخت و بینش درست بوده و شکرگزار باشیم.
وی، با تاکید بر مطالعه و تحلیل دقیــق واقعه غدیر خم، گفت: این 
که پیامبر اکرم)ص( در آوردگاه غدیر خم از سوی پروردگار متعال 
موظف به اباغ پیام اکمال دین می شود و این واقعه سه روز به طول 

می انجامد، نشان از اهمیت موضوع دارد.
حجت االسام اروجی تاکید کرد: ضروری اســت در ایام ا... غدیر، 
فضائل و کرامات حضرت علی)ع( برای جامعه بشری که تشنه این 

معارف هستند، به درستی تبیین شود.
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اصفهان با بیــان اینکه درک 
نادرست از غدیر به شــکل گیری واقعه عظیم عاشــورا منجر شد، 
تصریح کرد: اگر مســئله والیت به درستی برای مردم تبیین نشود 
و درک صحیحی از آن شکل نگیرد، باید منتظر عاشوراهای بعدی 
باشــیم. وی همچنین با بیــان اینکه انحراف جامعه اســامی در 
پذیرش مسئله والیت جای تامل، تفکر و مطالعه دارد، خاطرنشان 
کرد: در طول تاریخ دشمنان به دنبال این بودند که مسئله غدیر را 
محو کنند و باتوجه به اینکه نتوانســتند آن را نابود کنند، در صدد 
تحریف و جعل آن بر آمدند. همچنان که می بینیم در زمان معاویه و 
با طرح ریزی عمروعاص، همه شواهد و قرائنی را که داللت بر والیت 

حضرت علی)ع( داشت، از بین بردند.
حجت االســام اروجی ادامه داد: در آن زمــان بوق های تبلیغاتی 
معاویه با طراحی عمروعاص بود و اکنون صهیونیسم، ماهواره ها و 
منابر تشــیع انگلیســی، همان هدف را دنبال نموده و گاه با ایجاد 
شــبکه هایی با نام ائمه معصومین)ع(، ایجــاد فرقه های بهائیت و 

امثال آن، علیه شیعه دسیسه می کنند.
وی ادامه داد: دشــمن با مطالعه راهبردی ارزش های اســامی و 
ظرفیت های مکتب اســام ناب و انجام عملیات، به دنبال تبدیل 
ارزش های واالی این مکتب به ضد ارزش بوده و از سال 1357 نیز 

این توطئه ها اوج گرفته است.

امام جمعه اصفهان طی دیــدار با نماینده ولــی فقیه در منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور، بر لزوم حفظ و حراســت از منابع 
طبیعی تاکید کــرد و افزود: خودکفایی در بخش کشــاورزی و 
دامپروری، یکی از شــاخصه های اصلی در حفظ استقال کشور 
است. آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد اظهار داشت: زمانی 
می توانیم در دنیا با قدرت از مواضع خود دفــاع کنیم و در برابر 
استکبار جهانی بایســتیم که برای ارتزاق مردم کشور به جایی 

وابسته نباشیم.
امام جمعه اصفهان بر ایجاد امکانات رفاهی برای عشــایر تاکید 
کرد و گفت: باید برای داشــتن زندگی بهتر و راحت تر به عشایر 

کمک کرد؛ اما یکجانشینی گزینه مناسبی برای آنها نیست.
وی به نقش عشایر در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: 
در صورتی که سیاست های کشور به سمت یکجانشینی عشایر 

پیش رود، صنعت دامداری با بحران روبه رو خواهد شد.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس خبــرگان رهبری، برخاف 
برخی که چرای دام ها را عامل تخریــب مراتع می دانند، چرای 
مراتع را به عنوان نوعی هرس علوفه و گیاهان باعث رشــد بهتر 
مراتع دانست. طباطبایی نژاد با بیان اینکه برای حمایت از حقوق 
دامداران، باید بر نحوه اعطای مجوز چرای دام در مراتع نظارت 
بیشتری صورت گیرد، خاطرنشــان کرد: عدم نظارت دقیق بر 
مجوزهای صادر شده، زمینه سوءاســتفاده از دامداران حقیقی 
را فراهم کرده است. وی اظهار داشت: افرادی که روزی صاحب 
دام بوده اند، چرا اقدام به دریافت مجــوز می کنند و پس از آن با 
اجاره مجوز خود، مبالغ سنگینی از دامداران بابت چرای هر دام 

دریافت می کنند؟
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان تاکید کرد: باید قوانین به 
گونه ای باشد که مجوز چرای دام تا زمانی اعتبار داشته باشد که 

آن شخص صاحب دام است و پس از آن باطل شود.
طباطبایی نژاد خاطرنشــان کرد: اگر قوانین حاکــم بر موجر و 
مستاجر بر این مجوزها نیز تســری یابد، اجاره دادن مورد اجاره 

تخلف است و باعث بطان قرارداد اولیه می گردد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: همزمان بــا دهه والیــت )از عید قربان 
تا عید غدیر خم( ویژه برنامه هایی باعنــوان والیت علوی اکمال 
دین نبوی، در بقاع متبرکه سراسر استان در حال برگزاری است. 
همچنین به مناســبت عید بزرگ والیت، مراســم جشــن غدیر 
خم نیز به صورت ویژه در جوار 173 بقعه متبرکه اســتان برگزار 
می شود. حجت االســام و المسلمین حســن امیری بیان کرد: 
مراسم شب و روز عید غدیر در جوار حرم مطهر 146 بقعه متبرکه 
استان برگزار می شــود و همچنین خادمان حرم حضرت علی)ع( 
از نجف اشرف، در قالب قافله هایی نیز با پرچم حرم مطهر حضرت 
امیر المومنین علــی)ع( در جــوار بقاع متبرکه اســتان حضور 

خواهند داشت. 
وی گفت: همایش بانوان والئی با حضــور بانوان محجبه در جوار 
حرم مطهر 42 امامــزاده برگزار می شــود و 43 بقعه متبرکه نیز 

میزبانی مراسم تجلیل از سادات خادم را عهده دار هستند.
امیــری ادامــه داد: قرائــت میثاق نامــه در جــوار 94 امامزاده 
جلیل القدر و مراســم عقد اخوت در جوار حــرم مطهر 75 بقعه 
متبرکه انجام می شود؛ همچنین در 50 نقطه استان ایستگاه های 
»همه واقف باشیم« برپا خواهد بود و 53 بقعه متبرکه نیز مجری 
خیمه های معرفت هستند که در آنها غرفه هایی مانند پاسخگویی 
به مسائل شرعی، مشــاوره خانواده و غرفه هایی برای کودکان و 
نوجوانان دایر اســت. وی بیان کــرد: کتاب هــای حوالی ظهر و 
خطبه های غدیر نیز برای برگزاری مســابقاتی به مناســبت عید 
بزرگ غدیر خم در بقاع متبرکه بین تمامی زائران توزیع می شود 
که عاقه مندان می توانند با تهیه این کتب، در مســابقه غدیر خم 

شرکت کرده و از جوایز نفیس آن بهره مند شوند.

مديرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان: 

عاشورا نتیجه فراموشی غدير بود

امام جمعه اصفهان:

 يکجانشینی عشاير، دامداری را
با بحران روبه رو می کند

معاون اداره کل اوقاف مطرح کرد:

 حضور خادمان حرم امام علی)ع(
در اصفهان 

پیشنهاد  سردبیر:
حضور خادمان حرم امام علی)ع( در اصفهان

ویژه برنامه جنگ شبانه ناژوان ویژه عید غدیر، روز جمعه دوم مهرماه ساعت 20 
در محل گردهمایی ناژوان ویژه عموم شهروندان برگزار می شود.

 رییس مجموعه تفریحی فرهنگی نــاژوان، با بیان این مطلــب گفت: این ویژه 
 برنامه از سوی مدیریت تفریحی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
برنامه ریزی شده که با حضور هنرمندان اصفهانی در بخش های متنوع تفریحی 

و مهیج برگزار می شود.
مهدی امینی اظهار داشــت: قرائت قرآن و اجرای ســرود جمهوری اســامی، 
اجــرای اســتندآپ کمــدی، نمایش طنــز، آکروبات، اجــرای مســابقه ویژه 
عموم شــهروندان حاضر در برنامه، اجرای موســیقی ســنتی و پاپ به صورت 
 زنده و بخــش کودکانه، از جمله قســمت های ویــژه برنامه »جنگ شــبانه«

 است. 

مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد اصفهان، در نشست خبری 
پنجمین کنگره فرهنگ و هنر روستا و عشــایر ویژه جنوب و جنوب شرق کشور، 
اظهار کرد: اســتان های فارس، یزد، اصفهــان، کهگیلویــه و بویراحمد، کرمان، 
هرمزگان، مناطق شرق و جنوب کرمان، در این کنگره به میزبانی اصفهان حضور 
دارند. حجت االسام رمضان علی معتمدی افزود: ائمه جماعات و مدیر کانون های 
فرهنگی هنری مساجد این اســتان ها در پنجمین کنگره فرهنگ و هنر با عنوان 
نخبگان فرهنگی و هنری روستائیان و عشایر شرکت خواهند داشت که از دوم مهر 

ماه در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان برگزار خواهد شد.
حجت االســام معتمدی تصریح کرد: وی با بیان اینکه استان اصفهان بیشترین 
تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد را در کشور دارد، اذعان کرد: هزار و 707 

کانون فرهنگی هنری تا پایان سال 94 در مساجد استان راه اندازی شد.

راه اندازی 1800 کانون فرهنگی در مساجد استان اصفهانبرگزاری »جنگ شبانه ناژوان« ويژه عید غدير

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای استان اصفهان 
گفت: اخطار به مشــترکین پرمصرف، از جمله راهکارهای 
مقابله با مصرف بی رویه آب است؛ بدین ترتیب در پنج ماهه 
نخست سال جاری، به منظور مصرف بهینه آب و جلوگیری 
از مصــرف غیرمتعارف، به مشــترکین پرمصــرف اخطار 
داده شــد. رضا رضایی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان 
مردادماه، 3میلیون و 263 هزار قبض آب بها صادر گردید 
که از این رقم، 144هــزار و 542 اخطاریه به مشــترکین 
پرمصرف در اصفهان ارسال شد که این امر تاثیر بسزایی در 

کنترل مصرف صحیح آب داشته است.
وی پایــش مشــترکین پرمصــرف را ضروری دانســت و 
خاطرنشــان ســاخت: درچند ســال اخیر، آبفای استان 
اصفهان به منظور ترویــج مصرف بهینه آب میان اقشــار 
جامعه، پایش مشترکین پرمصرف را دردستور کار قرار داد؛ 
این درحالی است که الگوی مصرف خانگی برای مشترکین 
مســکونی، ماهانه به ازای هر واحد، 18 تــا 20 مترمکعب 

تعریف شده است.
رضایی گفت: در ابتدا برای مشــترکین پرمصرف، اخطاریه 
روی قبوض آب بها درج می شــود و در صورت عدم رعایت 
در دوره بعد، طی نامه ای هشــدار آمیز، کاهش مصارف به 

مشترکین اباغ می شود.

رییس کمیسیون فرهنگی شــورای اسامی شهر اصفهان، 
در حاشــیه حضور در آخرین جلســه از ویژه برنامه پاتوق 
خانواده در باغ نور اصفهان، با اشاره به کیفیت برگزاری این 
جلسات اظهار داشت: بسیار سبب خرسندی است که جمع 
کثیری از خانواده هــا در باغ نور گرد هم آمــده و پیرامون 
مباحث خانواده راهنمایی می شــوند. اصغــر آذربایجانی 
با اشــاره به رویکرد مدیریت شــهری برای رفع مشکات 
مختلف افزود: یکی از رویکردهای اصلی در فضای فرهنگی 
شورای اســامی شــهر و شــهرداری اصفهان، به مباحث 
خانواده اختصــاص دارد؛ زیرا خانواده یکی از ســتون های 
بنیادین شــکل گیری جامعه ما به شــمار مــی رود. وی با 
اشــاره به نقش بســیار جدی خانواده ها در نظام اجتماعی 
و شــهری گفت: خانواده به طور قطع می تواند به هندســه 
حرکت فرهنگی در حال اجرای شــهر کمک کند و با توجه 
به این موضوع، یکی از مسائل مهم مدنظر ما، توسعه مراکز 
خانوادگی و پردیس هــای فرهنگی، تفریحــی با موضوع 

خانواده شهری است.
آذربایجانــی با بیــان اینکه ایــن پردیس ها قرار اســت با 
محوریت خانواده در چهار نقطه شــهری کلنگ زنی شود، 
ادامه داد: نخســتین پردیس خانــواده در منطقه 12، طی 

چند ماه آینده کلنگ زنی می شود.

 صدور 1۴۴ هزار اخطاريه
به مشترکین پرمصرف آب

کلنگ زنی نخستین پرديس 
خانواده در منطقه 12 اصفهان

شوراخبرآبفا

استمرار ويژه برنامه های شب های 
رويايی، در شهر روياها

 ايجــاد ناوگان حمــل و نقل
ويژه دانش آموزان

مدیر عامل شــرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگــی و ورزشــی ســپاهان اظهارکــرد: ادامــه 
ویژه برنامه های شــب های رویایی در روزهای بسیار 
مبارک قربان تا غدیر و دهــه والیت ویژه عموم مردم، 

در شهر رویاها در حال برگزاری است.
مسعود حســین میرزایی تاکید کرد: از آنجا که تفریح 
سالم و نشاط اجتماعی، یک عنصر مهم فرهنگی برای 
خانواده ها به حســاب می آید، فراهم آوردن زمینه و 
راهکارهایی مناســب برای تفریحات سالم همه اقشار 
جامعه، مــی توانــد در مرتفع کردن این نیــاز مهم و 

حیاتی کارساز باشد.
مدیر عامل شــرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشــی ســپاهان تاکید کرد: در راستای 
تحقق شــعار »همه باید تفریح کنند«، این شــرکت 
تاش می کند تــا تفریح عادالنه ای را بــرای مردم به 
ارمغــان آورد. وی در ادامه، به اجــرای طرحی تحت 
عنوان »طرح حمایتی تفریح ســالم خانواده« در این 
شرکت با حمایت شــهردار اصفهان اشاره کرد و گفت: 
در نقطه شــروع این طرح، خانواده ها مدنظر هستند و 
برای اینکه این طرح قابلیت اجرایی داشــته باشد، با 

نهادها وارد تعامل شده ایم.

سرپرست معاونت عمرانی اســتانداری اصفهان، در مراسم 
آغاز به کار فعالیت ســتاد مهر در گلستان شهدای اصفهان 
درخصوص اقدامات انجام شــده در آستانه سال تحصیلی 
جدید اظهار داشــت: تاش شــده تا امســال به موضوع 
ترافیک اصفهــان با همکاری پلیس راهــور، دانش آموزان 
و مدیران شــهرداری به گونه ای توجه شــود که نسبت به 
سال های گذشته از سطح کیفی بســیار باالیی برخوردار 
باشــد. محمدعلی طرفه افزود: فرمانداری اصفهان نیز در 
تاش است تا مشکات مربوط به سازمان های تاکسیرانی 
و اتوبوسرانی را برای شروع ســال تحصیلی برطرف کند تا 
مشــکلی درخصوص این موضوع در شروع سال تحصیلی 

جدید به وجود نیاید.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان، با اشاره به 
ادای دین به شــهدای دفاع مقدس در آغاز فعالیت ستاد 
مهر گفت: ادای دین به شــهدا برعهده ماست و بر همین 

اساس باید رفاه هر چه بیشتر شهروندان را فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: تاکید شــده اســت که ناوگان مخصوص 
بــرای دانش آموزان ایجــاد شــود و امیدوار هســتیم با 
ایجاد تجهیزات مناســب در تاکســیرانی و اتوبوســرانی، 
ســرویس دهی به شــهروندان اصفهانی با کیفیت بسیار 

خوبی انجام شود.

حمل و نقل

خبر

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، 
درخصوص پیشــگیري از خوردگي لوله هاي مدفون 
گاز، استفاده از سیستم حفاظت کاتدي به همراه انواع 
پوشش صورت می گیرد. در این شــرکت برای انجام 
حفاظت کاتدیک، بیش از 14هزار و 48کیلومتر شبکه 
مدفون فلزی زیرزمینی و 360 ایســتگاه CPS وجود 
دارد که هر ایســتگاه، در زمینی به مســاحت حداقل  
25 متر مربع  برای ایستگاه چاهی احداث و فعال شده 
اســت. در فرآیند حفاظت کاتدی، با کاتد کردن سازه 

)لوله(، مي توان از خوردگي آن جلوگیري نمود.
در نوع ایســتگاه حفاظت کاتدی با بستر چاهی، ابتدا 
یک چاه عمیق حفر و ســتون آبی به طــول 30 متر 
ایجاد می شود، ســپس تعداد 6 تا 8 آند به وسیله کابل 
و طناب هــای مخصوص در ارتفاع اســتاندارد در این 
ســتون آب قرار می گیرند و کابل آندهــا به خروجی 
مثبت دســتگاه ترانس رکتی فایر  متصل می شوند. از 
این دســتگاه، جریان مورد نیاز ازمحیط خاک به سازه 

منتقل می شود.
بدیهي است اســتفاده از روش هاي حفاظت از زنگ و 
خوردگی، مستلزم صرف هزینه هاي اقتصادي زیادی 
است؛ ولي با یک بررســي کارشناسي مي توان نتیجه 
گرفت که صــرف هزینه هــاي اولیه جهت پوشــش 
دادن سازه و نصب سیســتم حفاظت کاتدي، نه تنها 
از خطرات جانبي در آینده جلوگیــري مي کند، بلکه 
هزینه هاي مربــوط به تعویض قطعــات، تعمیرات و 
جبران خســارات و زیان هــاي وارده را کاهش داده و 
هزینه هاي الزم جهت نصب چنین سیستم هایي را از 

نظر اقتصادي توجیه پذیرتر مي سازد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، درخصوص 
هزینه احداث ایســتگاه های حفاظــت از زنگ، بیان 
داشــت: مهم ترین هزینه به ویژه در شهرهای بزرگ، 
تحصیل اراضی مناســب جهت احداث ایستگاه است 
که در اغلب موارد، مراحل توافق با شهرداری یا مالک 
خصوصی جهت تحصیل آن  بســیار مشکل و طوالنی 
است. ســید مصطفی علوی افزود: از آنجا که تحصیل 
زمین مطابق نقشه های اســتاندارد با مساحت حدود 
25 متر مربع، هزینه های زیادی را در پی داشــته، از 
ســال 1391 بررســی های الزم روی طــرح احداث 
ایســتگاه های حفاظــت کاتدی کابینتــی چاهی در 
دستور کار واحد مهندســی-طراحی برق و حفاظت از 

زنگ قرار گرفت.

در شرکت گاز استان اصفهان صورت گرفت؛

بهره برداری از نخستین ايستگاه 
حفاظت کاتدی کابینتی 

جعفر عســگری در نشســت خبری بــا اصحاب رســانه به 
مناســبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: صمیمیت میان 
رزمندگان، یکی از ویژگی های 8 سال دفاع مقدس و انسجام 

و وحدت جامعه ویژگی دیگر این دوران است.
وی افزود: شــجاعت، صداقت، توکل برخــدا، کار برای خدا، 
خودباوری و والیت مداری، از دیگر ویژگی هایی است که در 
دوران دفاع مقدس متبلور شد. در این دوران، مردم به فرمان 
امام خمینی)ره( در جبهه ها حضور داشــته و از میهن خود 

دفاع کردند.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان، 
با انتقاد از عدم برنامه ریزی و سازماندهی صحیح در تدوین 
برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: فعالیت های متعددی در 
سراسر استان انجام می شود؛ اما باید بازخورد این فعالیت ها 
را سنجید و ارزیابی کرد. در زمانی که تمام کفر به ارزش های 
ما حمله ور شده، الزم است با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
آینده جامعه را بیمه کرد. وی ادامه داد: دشمن بسیج شده تا 
شعله انقاب را خاموش کند؛ اما دوران دفاع مقدس، روحیه 
انقابی در جامعه را شــعله ور کرد. ما هنگامی می توانیم در 
مقابل مستکبران بایستیم که روحیه انقابی داشته باشیم و 

دســت یابی به این روحیه، با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
امکان پذیر است.  

عســگری نقش اســتان اصفهان در دفاع مقدس را بی نظیر 
دانســت و افزود: نباید این نقش در اصفهان محصور شــود؛ 
چراکه اصفهان از نظر فرهنگــی، علمی و صنعتی حرف اول 
را در کشــور می زند و الزم اســت مطالبات اصفهان، توسط 
رسانه ها پیگیری شود. با نگاهی به مشاهیر و شهدای بزرگ 
این استان باید پرسید که چرا یک اثر فاخر و ارزشمند درباره 
این شخصیت ها به ویژه شهید بهشتی، ساخته و حق استان 
اصفهان در حوزه ایثار و شــهادت ادا نشــده است. وی ادامه 
داد: نشستی در چهلستون برگزار شد و ساخت یک مجموعه 
تلویزیونی فاخر، برگرفته از شــخصیت ها و شهدای شاخص 
اســتان کلید خورد که در مدت 5 ســال با حمایت اســتان 
ساخته شود. امیدوار هســتیم تا با اجرای برنامه ها، عاوه بر 
جذب مخاطب، در معرفی استان اصفهان در کشور نیز تاش 
شود و با معرفی شخصیت های این استان، فرهنگ غنی ایثار 

و شهادت گسترش یابد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان، با 
اشــاره به برخی افراد گمنام که در دفاع مقدس نقش زیادی 

داشتند، گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران به جای منزوی 
بودن باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاثیرگذار باشند. 
وی خاطرنشــان کرد: مجموعه هایی که بایــد از برنامه های 
هفته دفاع مقدس، حمایت جدی داشــته باشــند، حمایت 
نکرده اند و حجــم برنامه هــای دفاع مقــدس در اصفهان، 
شایسته این اســتان نیســت؛ همچنین حمایت الزم از این 
ستاد صورت نگرفته و فقط سپاه، بسیج و ارتش باید برنامه ها 

را اجرا کنند.
رییس کمیته اطاع رســانی ســتاد گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس استان اصفهان در این نشســت اظهار داشت: تولید 
5 هزار دقیقــه برنامه در حوزه صدا ،ســیما، تامین، پخش و 
واحد خبر، با هدف انتقال فرهنگ دفاع مقدس توســط صدا 
و ســیمای مرکز اصفهان در دســتور کار قــرار دارد. بهروز 
فرهمند با اشــاره به ویژگی برنامه های امســال صدا و سیما 
در هفته دفــاع مقدس افــزود: تدوین برنامه هــا برای تمام 
سطوح سنی، حضور تمام اقشــار مردم در برنامه ها، بررسی 
حضور فعــال زنان، خواهــران و مادران شــهدا و همچنین 
فرماندهان رزمنــدگان و جهادگران در برنامه ها، اســتفاده 
از نیروهای خاق و مبتکر برای تولیــد برنامه های جذاب و 
پخش نماهنگ های جذاب و دیدنــی، از جمله ویژگی های 
برنامه های تولید شده اســت. وی گفت: 800 دقیقه برنامه 
رادیویی همچون ویژه برنامه های شــب های روشن، برنامه 
قاف عشــق، ســام اصفهان، تاب مهتاب و یادگار ماندگار و 
یک هــزار و 500 دقیقه برنامــه تلویزیونی بــا برنامه هایی 
همچون حماســه پایداری، پاک افتخــار، اینجا اصفهان و 

اصفهان امروز در نظر گرفته شده است.
رییس کمیته اطاع رسانی ســتاد گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس اســتان اصفهان تصریح کرد: فیلم های ســینمایی 
بر اســاس درخواســت مخاطبان در باکس تماشاخانه فیلم 
ســینمایی با موضــوع دفاع مقــدس، پخش مســتندها و 
نماهنگ های جذاب و برنامه های کــودک و نوجوان، پخش 
سریال های خاطره انگیز دفاع مقدس، پخش برنامه جادوی 
تصویر شــامل پشــت صحنه فیلم های ســینمایی و برنامه  
قالب های ماندگار ویژه عکاســان جنگ و طنز »خورجین«، 
از دیگر برنامه های صدا و سیمای مرکز اصفهان به مناسبت 

هفته دفاع مقدس است.
معاون فرهنگی، اجتماعی بنیاد شــهید اصفهــان، در این 
نشســت با گرامیداشت یاد و خاطره شــهدا به ویژه 23هزار 
شــهید اســتان اصفهان اظهار داشــت: برخی از ایثارگران 
قســمتی از منزل خود را به ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
اختصاص دادند و در این راســتا تاش می کنند و ما حداقل  

خدمات را به این قشر از جامعه ارائه می دهیم.

ريیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان خبر داد:

جمع آوری ۱۴ هزار وصیت نامه از شهدای اصفهان

تولید 5 هزار 
دقیقه برنامه در 

حوزه صدا، سیما، 
تامین، پخش و 

واحد خبر، با هدف 
انتقال فرهنگ 

دفاع مقدس 
توسط صدا و 
سیمای مرکز 

اصفهان در دستور 
کار قرار دارد

ريیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان، ازجمع آوری 1۴ هزار وصیت نامه از شهدای اين 
استان خبرداد.
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پیشنهاد سردبیر: 
هر دو حرکت بهداد خطا بود

صفحه رسمی فیفا در اینســتاگرام، عکس هایی از دربی پایتخت 
را منتشــر کرد و نوشــت: یکی از بهترین رقابت ها در آسیا دربی 
تهران بین پرسپولیس و استقالل است که رقابت سختی به شمار 
می رود. هشتاد و سومین مسابقه این دو تیم روز جمعه با تساوی 

بدون گل به پایان رسید.

پوشش دربی پایتخت ایران 
در اینستاگرام فیفا

فوتبال جهان

 لوئیس ســوارز، مهاجم بارســلونا مدعی شــد کــه لگانس او و
 هم تیمی هایش را شگفت زده کرد.

دو تیم لگانس و بارسلونا شنبه شب به مصاف یکدیگر رفتند که 
بارسا موفق شد 5-1 این تیم را شکست دهد. با این حال سوارز 

مدعی شد که حریف با بازی خوبش بارسا را شگفت زده کرد.
 او گفت:»ما انسان هستیم و بدن هایمان به استراحت نیاز دارد. 
من تعویض شدنم را متوجه می شــوم و همین طور بازیکنی که 

جای من به میدان می رود. 
خوشــحالم که هر ســه نفر خط حمله گلزنی کردنــد زیرا این 
موضــوع به تیم کمــک می کند. حریــف بازی خوبــی از خود 
به نمایش گذاشــت و یارگیری خوبی داشــت. گرفتن 3 امتیاز، 
حیاتی بود. بازی ما ریتم خوبی داشــت. پس از شکست مقابل 
آالوس، به بهترین شکل برای بازی آماده شدیم زیرا بازی بعدی 

ما مقابل حریف مدعی، اتلتیکو است.«

منچسترسیتی توانســت با نتیجه 4 بر صفر بورنموث را شکست 
داده و در صدر جــدول باقی بماند. گواردیــوال در خصوص این 
بازی گفت: »تا این هفته، بونمــوث بهترین رقیبی بود که مقابل 
آن بازی کردیم. آنها می توانستند مشکالت بیشتری برای ما به 

وجود بیاورند. 
بورنموث برای نتیجه گرفتن آماده بود و فشــار بــی امان ما در 
نیمه اول تاثیری نداشــت. ما خوب کار کردیم و توانستیم از ضد 
حمالت اســتفاده زیادی ببریم. عملکرد حریف مرا تحت تاثیر 
قرار داد، آنها نمی خواســتند مانند دیگران از تــوپ های بلند 

استفاده کنند.«

دیگو ســیمئونه، ســرمربی اتلتیکو مادرید، معتقد است آنتوان 
گریزمان به دلیل نمایش های چند مــاه اخیرش، باید به عنوان 
جدی ترین نامزد دریافت توپ طال شناخته شود.گریزمان روند 
خوب گلزنی هایش در ســال 2016 را با زدن دو گل در پیروزی 
5-0 تیمش مقابل اســپورتینگ گیخون ادامه داد و ســیمئونه 
معتقد است که شاگرد فرانسوی اش می تواند امسال به دوقطب 

کریس رونالدو و لیونل مسی در مراسم توپ طال پایان بدهد.
او به خبرنگاران گفت:به نظر من، در یک سال گذشته، گریزمان 

بهترین بازیکن اروپا بود. 
در مورد چیزی که می گویم تردیدی ندارم. او به دو فینال لیگ 
قهرمانان و یورو 2016 رســید و گل های زیادی به ثمر رساند. 
او در اللیگا هم گل هــای زیادی زد. ثباتــش، او را قوی تر کرد.

امیدوارم بتواند برنده توپ طال شود. در فرم فوق العاه ای است و 
اگر به همین روند ادامه بدهد، بهتر هم می شود.

ســیمئونه همچنین در مورد نمایش تیمش که بــا چهارمین 
کلین شــیت پیاپی در همه رقابت ها همراه بود، گفت:واقعیت 
این اســت که مــا از نمایش جمعــی تیم راضی هســتیم. آنها 
همانطور که نیاز داشــتیم، بازی را شــروع کردند و با حمالت 

پرتعدادشان، حریف را غافلگیر نمودند.

  چلسی برای جذب بن دیویس، مدافع ولزی تاتنهام در زمستان 
حاضر به پرداخت 20 میلیون پوند شده است.این بازیکن اخیرا 
قرارداد خود را با تاتنهام تا ســال 2019 تمدید کرده اما چلسی 
به توصیه سرمربی اش، کونته مشکلی برای پرداخت 20 میلیون 

پوند رقم فسخ قرارداد او ندارد.
 پیش از این تالش چلســی برای خرید 2 هم پســت دیویس به 

نام های گیبسون و کین نتیجه ای نداشت.

  رییس سابق باشــگاه اینترمیالن تیم محبوبش را مورد انتقاد 
قرار داد. ماســیمو موراتــی، به انتقــاد از عملکــرد نرآتزوری 
پرداخت. او گفت: انــگار در بازی بــا هاپوئل بیرشــاو در حال 
انجام یک جلسه تمرینی بودیم! شــما با این شیوه در بازی های 
بین المللی نتیجه ای نمی گیرید.در  تیم هیچ اشــتیاق و شــور 

همکاری خاصی ندیدم. 
 بازیکنان باید وقتی توپ را از دســت می دهند ناراحت باشند و
  از به دســت آوردن توپ خوشــحال شــوند. قصــد توصیه و

 نصیحت را ندارم اما هر تیمی با داشــتن کمی شور و قلبی برای 
جنگیدن، قدم های رو به جلویی برمی دارد. اینتر فعلی انگار قلب 

ندارد.
 او درباره اخراج احتمالی دی بوئر از نیمکت اینتر گفت: نمی دانم 
قرار اســت در باشــگاه چه اتفاقاتی رخ دهد امــا در مالقات با 
دی بوئر، او را یک انســان خوب و مربی موفــق دیدیم. او تجربه 
زیادی دارد. فرانک تازه به تیم آمده و نیازمند فرصت بیشــتری 

است. فکر نمی کنم تغییر سرمربی اوضاع را بهتر کند.

سوارز: لگانس مارا شگفت زده کرد

کنایه گواردیوال به مورینیو 

سیمئونه: امیدوارم گریزمان بتواند 
برنده توپ طال شود

 چلسی با 20 میلیون پوند
 به دنبال بازیکن ولزی

موراتی: اینتر قلب ندارد

فضای مجازی

.
هافبک تیم تراکتورســازی اعتقــاد دارد در هفته های گذشــته 
نتوانسته با شــرایط تبریز خو بگیرد؛ اما رفته رفته شرایطش بهتر 

می شود.
علیرضا رمضانی درباره بازی نکردنش در 6 هفته ابتدایی لیگ برتر 
گفت: این مسئله صالحدید کادرفنی است و من به نظر امیر خان 
احترام می گــذارم. او گردن من خیلی حــق دارد و هر تصمیمی 

بگیرد اطاعت می کنم. 
البته خودم هم شرایط ایده آلی نداشتم. نمی دانم چرا اما از زمانی 
که به تبریز آمدم، نتوانستم مثل گذشته تمرین کنم و خوب باشم. 
کم کم در تبریز جا مــی افتم، اکنون شــرایطم از نظر بدنی بهتر 
است. تالشم را بیشتر می کنم تا همانی شوم که همه انتظار دارند 

و بتوانم نظر کادرفنی را جلب کنم.

همانی می شوم که همه انتظار دارندقوچان نژاد: حضورم در فوتبال عاشقانه استاسماعیلی در لیست انتظار کی روش

بهمن  گلبارنژاد دوچرخه سوار ایرانی پس از سقوط در مسابقه 
تایم تریل به علت شدت جراحات وارده درگذشت.

این خبر تلخ در شرایطی منتشر شد که با توجه به موفقیت های 
کاروان پارالیمپیک ایران و رسیدن به ایام عید غدیر، رسانه های 
اعزامی به ریو ســعی کردند این خبر تلخ را کمــی مالیم تر به 
اطالع مردم برسانند. با این حال خبر منتشــره به اندازه کافی 

تلخ و گزنده بود و جامعه ورزش ایران را به بهت فرو برد.
اخبــار و واکنش های مختلفــی درباره این مــرگ غیرمترقبه 

منتشر شده و در صفحات اجتماعی قرار گرفته است. 
اخباری که برخی از آنها به ناامنی در جاده های پرپیچ و خم ریو 
اشاره می کند. روزنامه انگلیســی دیلی میل با انتشار خبر فوت 
دوچرخه سوار 4۸ ســاله ایرانی، حوادث مشابه جاده مسابقات 

تایم تریل را مورد بررسی قرار داده است.
 گلبارنژاد در ســاعت 10:40 صبح در شرایطی که در گروه اول 
دوچرخه ســواران قرار داشت، دچار حادثه شــد و بالفاصله به 

بیمارستانی در منطقه بارا انتقال یافت. 
به نوشــته دیلی میل با فوت ناگهانی گلبارنژاد خانواده او از این 

موضوع مطلع شدند و سپس این خبر عمومی شد.
در حال حاضر ســوژه مهم، بررسی اتفاقاتی اســت که در این 

منطقه از جاده دوچرخه سواری رخ داده است. 
در این مسابقات دو ورزشکار اوکراینی و استرالیایی نیز تصادف 
شدیدی با یکدیگر داشتند و یک دوچرخه سوار هلندی نیز قبال 

به شدت در این جاده مصدوم شده بود.
 این جاده همان جاده ای اســت که پیش از ایــن قادر میزبانی 

دوچرخه سوار ایرانی هم در آن سقوط کرده بود.
 یک روزنامه نگار ایرانی مقیم اروپا در صفحه تلگرام خود مکالمه 
پیامکی گلبارنژاد و قاسمی، دوست دوچرخه سوارش را منتشر 
کرد که در آن او از شــرایط خطرناک جــاده صحبت کرده و در 

انتهای پیام خود نوشته است: خدا کند کشته ندهیم!
یک پیش بینی عجیب که متاسفانه به حقیقت پیوست و جامعه 
ورزشی ایران را ســیاهپوش کرد،اتفاقی که  برای نخستین بار 
اســت که در بازی های پارالمپیک رخ د اد و این در حالی است 
که به گفته مســئوالن برگزاری بازی ها  تمامــی موارد ایمنی 

برای این مسابقات در نظر گرفته شده بود.

قاب روز خارج از گود

ملی پوش ایرانی تیم هیرنوین هلند ضمن عاشقانه 
خواندن حضــورش در فوتبال از بــازی در زمین 

چمن های مصنوعی هلند انتقاد کرد.
 در حالی تیــم هیرنوین در هفته ششــم اردویژه 
هلند با نتیجه 3 بــر صفر در زمین تیــم رودا به 
پیروزی رســید  که ایــن بــازی در زمین چمن 
مصنوعی باشــگاه رودا برگزار شــد و این مسئله 
انتقاد بسیاری از بازیکنان تیم هیرنوین را به همراه 
داشــت. رضا قوچان نژاد نیز پس از پیروزی مقابل 
رودا، پیرامون بــازی در چمــن مصنوعی گفت: 
شــخصا فکر می کنم این آن چیزی نیســت که 

بازیکنان فوتبال بخواهند.

قوچان نژاد افزود: زمین چمن طبیعی قســمتی 
از فوتبال اســت و بازیکنان اینگونه قادر به درک 
احساس  این بازی هستند. همیشه طرفدار فوتبال 
در چمــن طبیعی بودم و حضــورم در این ورزش 

عاشقانه است. 

فرشید اسماعیلی پدیده جدید استقاللی هاست. این بازیکن در فصل 
جدید توانســته بازی های خوبی برای آبی ها انجــام دهد و حاال این 
ســوال از پرویز مظلومی پیش می آید که چرا در فصل گذشته از این 
بازیکن زیاد استفاده نکرد؟ فرشــید از جمله بازیکنانی است که حاال 

حتی ادعای پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران را دارد.
 شــایعه شــده که او در اردوی بعدی ایران حاضر خواهــد بود؛ اما 
خبرهای تازه حکایــت از آن دارد که فرشــید وارد لیســت انتظار 
کارلوس کی روش شــده و در آینــده ای نزدیــک و در صورت تداوم 
بازی های خوبش، به تیم ملی دعوت می شــود. کی روش همیشــه 
درباره بازیکنان جوان به همین شــکل عمل می کنــد. او مدتی این 
بازیکنان را زیر نظر می گیرد و در صورتی که عملکرد خوبشان ادامه 

داشته باشد آنها را در لیست خود قرار می دهد.

پیش بینی مرگ در جاده های ریو؛

پیامک عجیب گلبارنژاد قبل از حادثه
بازگشت قوی ترین مرد جهان به ایران

در پارالمپیک ریو به وطن بازگشت.سیامند رحمان پس از قهرمانی و رکوردشکنی 

 اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی طی هفته جاری باید 
با برگزاری نشستی ویژه، تکلیف مدیرفنی و سرمربی تیم های 
ملی را روشن کنند تا برنامه های پس از المپیک ریو نیز به طور 
رسمی آغاز و اجرایی شــود. فدراسیون کشتی چندی پیش 
شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی را با انتخاب اعضای جدید 
با تغییرات نســبتا بزرگی روبه رو ســاخت و در واقع ساختار 
جدید و متنوعی به این مجموعــه تصمیم گیرنده داد. حال با 
توجه به این تغییرات، اهالی کشــتی در انتظار آن هستند تا 
شوراهای فنی به زودی تشکیل جلسه داده و تکلیف بسیاری 
از ابهامات و انتصابات در تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی را 
روشــن کنند؛ البته در این بین، اعضای شورای فنی کشتی 
فرنگی، مســئولیت سخت و ســنگین تری نسبت به کشتی 
آزاد دارند؛ چراکه انتخاب جانشــین مناسبی برای محمد بنا 
که فعال قید همکاری با کشتی فرنگی را زده، آن هم  از جمع 
معدود گزینه های موجود، کار چندان ساده ای نیست. به ویژه 
آنکه محمد بنا در طول دوران حضورش در عرصه ملی به جز 
نتیجه ضعیفی که در المپیک ریو کسب شد، همواره با نتایج 

قابل قبول و مطلوبی همراه بوده است.
بدین ترتیب شــورای فنی باید به زودی با تشکیل جلسه ای 
ویژه از بین گزینه هایی همچون جمشید خیرآبادی و حسن 
رنگرز و چند مربی دیگر، ســرمربی تیم ملی را انتخاب کند. 
این در حالی اســت که برخی از اهالی کشــتی همچنان بر 
گزینه حفظ و ابقای محمد بنا پافشاری می کنند و معتقدند 
او می تواند با اختیاراتی محدودتــر از قبل و با توجه به فرآیند 
انتخابی تیم ملی، همچنان در رأس تیم بزرگساالن به کارش 
ادامه دهد. هر چند محمد بنا بارهــا در عمل ثابت کرده باید 
خودش تصمیم گیرنده اول و آخر باشد که این موضوع چندان 
مورد نظر و میل فدراســیون و اعضای شــورای فنی نیست.

عالوه بر پیچیدگی هــای انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی 
کشــتی فرنگی باید به بحث مدیرفنی این تیم نیز اشاره کرد. 
با کمال تعجب این انتخاب هم با توجه به گزینه های محدود، 
دست کمی از گزینش سرمربی ندارد و شورای فنی را با چالش 
زیادی همراه کرده است؛ اما بر خالف شرایطی که در کشتی 
فرنگی حکم فرماست، شــورای فنی کشتی آزاد، کار چندان 
سختی ندارد؛ چراکه برای انتخاب سرمربی جدید و جانشین 
رسول خادم و حتی انتخاب مدیرفنی تیم های ملی، دغدغه 
زیادی ندارد. تعداد گزینه های ســرمربیگری رده های سنی 
مختلف در کشــتی آزاد و حتی نفراتی که برای مدیریت فنی 
تیم ملی بزرگساالن در نظر اعضای شورای فنی هستند، آنقدر 
پرتعداد و متنوع هســتند که می توان بــا کمی بحث و جدل 
فنی، بهترین و شایســته ترین نفرات را برای سرمربیگری و 

مدیریت فنی تیم ملی انتخاب کرد.

تغییر و تحوالت در راه است؛

راه کشتی آزاد، هموارتر از فرنگی

منهای فوتبال

بهادر موالیی وزنه برداری که تصور می شد یکی از مسافران ایران 
به ریو باشد، از لیســت تیم ملی وزنه برداری خط خورد تا شانس 
حضور در المپیک را از دســت بدهد. همان روزی که بهادر خط 
خورد، او به همراه پدربزرگ، پدر و برادرش به سمت زادگاهش 
حرکت کرد که در جاده هراز با تصادفی شدید، پدر بزرگ او جان 
خود را از دست داد و خود بهادر هم به شدت آسیب دید. بهادر از 
همان زمان در بیمارستان بستری است و امید زیادی برای اینکه 

او بتواند به زودی به روی تخته برگردد وجود ندارد. 
آسیب دیدگی بهادر دقیقا از جاهایی اســت که در وزنه برداری 
بیشترین فشار روی آن قسمت های بدن وارد می شود و به همین 
دلیل بهادر باید مدتی طوالنی اســتراحت کند تا دوباره بتواند 
وزنه بزند. بهادر موالیی در گفت و گو با خبر آنالین  به افشا گری 

دست زده ، ماحصل گفت و گو  او در زیر می آید. 
از روز انتخابــی المپیک شــروع کنیــم. آن روز چه 
اتفاق هایی رخ داد که شورای فنی تو را خط زد؟از هفته آخر 

اردوی کالی چای یک سری باند بازی و اتفاق ها در تیم رخ داد. 
دوستان سناریویی آماده کردند تا افراد مورد نظر خودشان را به 

المپیک ببرند و این اتفاق ها تا دقیقه 90 رخ داد. 
دوستان ســناریو را چنان چیدند که زمانی برای اعتراض نباشد 
و تیم برای مراسم بدرقه برود. مربیان چندین رکوردگیری بین 
اعضای تیم گذاشــتند که در هیچ کدام بهداد ســلیمی حضور 
نداشت و تنها بهانه آنها این بود که بهداد ســه ماه دیرتر از بقیه 
وارد تیم شده اســت. کیانوش هم خودش تمرین می کرد و به 
کسی کاری نداشت و سهراب مرادی هم آماده بود و حرف هایی 

برای زدن داشت. 
دوستان روی من، علی هاشمی و محمدرضا براری زوم کردند. در 
کالی چای علی هاشمی وزنه های خوبی نتوانست بزند اما ایوب 
یوسفی خوب کار کرد ولی یوسفی را خط زدند و هاشمی دوباره 
به اردو دعوت شد. بعد از کالی چای به تهران آمدیم و به ما گفتن 
سه روز )شنبه، دوشــنبه و چهارشــنبه( در هفته رکورد گیری 

می کنیم. ما روز چهارشنبه هفته قبلش وزنه زدیم و من و براری 
هر چه وزنه زدیم افتاد که بعد از تمرین سرمربی تیم گفت شما 
دوتا نمره منفــی گرفتید. علی هاشــمی 215 در دوضرب زد و 
خوب تمرین کرد؛ اما شما یک نمره منفی گرفتید. ما گفتیم مگر 
امروز حساب می شــود و گفتن بله امروز هم جزو رکورد گیری 

محسوب می شود.
یعنی چنــد روز قبــل از روزهای اعالم شــده برای 
رکوردگیری ؟دقیقا. مــا اصال در جریان نبودیــم به ما نگفته 
بودند. روز شنبه برای رکوردگیری آمدم و من 440 کیلو مجموع 
زدم، براری هم خوب بود اما علی هاشــمی وزنــه هایش افتاد. 
دوشــنبه ما تمرینات ســنگینی انجام دادیم و حرکت دوضرب 
سرپا زدیم که فشار زیادی به ما آمد. روز چهارشنبه رکوردگیری 
شروع شــد و من و محمدرضا براری بدترین روز دوران ورزشی 

خودمان را سپری می کردیم. 
یک هفته با استرس و خستگی به رکوردگیری رسیده بودیم. آن 
روز من وزنه های خوبی زدم ولی بعد از حرکت یک ضرب، رییس 
فدراســیون به نزد من آمد و گفت یک ضرب کم زدی. به مرادی 

گفتم من بدنم خسته است و روز خوبی نداشتم.
 من در حرکت اول 1۸۸ کیلوگــرم را زدم و می خواهم 192 را 
بزنم ســرمربی تیم به من مــی گوید بهادر صبــر کن کیانوش 
می خواهد بیاید بهادر صبر کن ســهراب می آیــد و..... چند بار 
موقع وزنه زدن من را متوقف کردند و این کار برای وزنه بردار سم 
است. من بدنم سرد شــده بود و پس از 10 دقیقه من پشت وزنه 
رفتم و در یک ضرب، وزنه را انداختم و آقایان معترض شدند که 

چرا یک ضرب را کم زدی.
در دوضرب چطور؟آنجا وزنه هــای خوبی زدی؟ تو در 
مسابقات جهانی و آسیایی نشــان دادی که دو ضرب 
زن هســتی! دقیقا. من در دوضرب خیلی خــوب کار کردم و 
نمی خواســتم بهانه دست کســی بدهم. من در دو ضرب 190، 
220، 230 و 252 را زدم. خودتان دیدید که وزنه باالی 250 را 

در المپیک فقط دو نفر زدند. یکی 251 زد و دیگری 25۸. 
در آن رکوردگیری بهداد حضور داشت؟بله.

چه وزنه هایی زد؟210  یک ضرب و 225 دوضرب.
فکر نمی کنی اگر تو و بهداد با هم به المپیک می رفتید 
حداقل یک نقره را می گرفتید؟صددرصد خیلی خوب بود. 
بهداد در یک ضرب به من کمک می کرد و من هم در دو ضرب. 
ما دوتا اگر می رفتیم نقره و برنز را می گرفتیم. ما هیج کدام  طال 

بگیر نبودیم ولی می توانستیم نقره و برنز را بگیریم.
آن حرکت بهداد به نظرت خطا بود؟ هــر دو حرکت بهداد 
خطا بــود.در 2012 هم وزنــه زدنش خطا بــود. آقای نصیری 
در لیگ و انتخابی بارها به مربیــان و داوران گفت این نوع وزنه 
زدن خطاست و شــما نباید این را از بهداد قبول کنید اما کسی 
گوش نداد. دیدید که در المپیک قبول نکردند. سایت فدراسیون 
جهانی پس از این بازی ها حرکت بهداد را آنالیز کرد و نشان داد 
که خطا بود. دوســتان االن بهداد را گذاشــتند جلو و خودشان 
را پشت او قایم کردند. آنها در المپیک اشــتباهات خنده داری 
داشتند. یک وزنه براری را ســوزاندند و اصال مشخص نشد چه 

اتفاقی رخ داد.

افشاگری بهادر موالیی:

هر دو حرکت بهداد خطا بود

مربیان چندین 
رکوردگیری 

بین اعضای تیم 
گذاشتند که در 
هیچ کدام بهداد 

سلیمی حضور 
نداشت و تنها 

بهانه آنها این بود 
که بهداد سه ماه 

دیرتر از بقیه وارد 
تیم شده است
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احمد نوراللهی، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که مدت هاست از نیمکت نشینی 
در پرســپولیس ناراضی اســت، به صورت جدی قصد جدایی موقت از این تیم 
را دارد.شنیده می شــود این بازیکن که دوران خدمت مقدس سربازی را هنوز 
پشت سر نگذاشــته، مذاکراتی با تیم فوتبال تراکتورسازی داشته ولی سرمربی 
پرســپولیس به جدایی این بازیکن رضایت نداده اســت.پس از جدایی ساسان 
انصاری از پرسپولیس، برانکو قصد ندارد نیمکت خود را بیش از این خالی کند. 
وی با توجه به تعداد زیاد ملی پوشان این تیم و همچنین حضور در 3 جام مختلف 
و فشردگی بازی ها به مسئوالن این باشــگاه اعالم کرده به تمام بازیکنانش نیاز 
دارد. شنیده می شود، سرمربی پرسپولیس رضایت به جدایی نوراللهی را مشروط 
به جذب یک بازیکن جانشــین برای او کرده اســت. بازیکن مورد نظر برانکو، 
سروش رفیعی است که دوران خدمت مقدس ســربازی او در نیم فصل به پایان 

می رسد و به عنوان بازیکن آزاد می تواند به هر تیمی که می خواهد برود.

پیوستن علیرضا بیرانوند از نفت تهران به پرسپولیس در زمان خودش 
سر وصدای زیادی درســت کرد. باشــگاه نفت مدعی بود بیرانوند به 
صورت یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد کرده و نمی تواند به پرسپولیس 
برود؛ اما سازمان لیگ این انتقال را تایید کرد. از آن روز به بعد بیرانوند 
دائما در تالش است که مطالباتش را از باشگاه نفت و مدیران جدیدش 
بگیرد؛ ولی موفق نشــده اســت. بیرانوند گفت:20 روز قبل آقای تاج 
نامه ای را به باشــگاه نفت ارســال کرد که در آن تاکید شده بود باید 
ظرف مدت 20 روز تمام مطالبات بازیکنان فصل قبل پرداخت شود. در 
همان نامه قید شده بود اگر ظرف مدت تعیین شده مطالبات بازیکنان 
پرداخت نشد، این باشگاه دیگر نمی تواند در لیگ برتر بازی کند. من از 
آقای تاج می خواهم سر حرفی که زده اند بایستد و اجازه ندهد تا زمانی 

که نفت مطالبات بازیکنانش را بپردازد در لیگ برتر بازی کند. 

ستاره 
ساز جدایی کوک کرد

آقای تاج 
جلوی نفت را بگیرید
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روان شناسی شخصیت 

داستانحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
نادر هم رفت و برنگشت
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دانستنی ها

آیا می دانید تنها شاه دل در میان شاه های پاسور، سبیل ندارد.
آیا می دانید زهره تنها سیاره ای است كه در جهت عقربه های ساعت به 

دور خودش می چرخد.
آیا می دانید بیشتر گرد و غبار موجود در منزل از پوست مرده ای است 

كه از بدن شما می ریزد.
آیا می دانید مروارید در سركه حل می شود.

آیا می دانید باال بردن گاو از پله ها امكان پذیر است ،اما پایین آوردنش 
از پله امكان ندارد.

آیا می دانید كواك اردك تنها صدایی اســت كه بازتــاب ندارد و هیچ 
كسی هم دلیل آن را نمی داند.

آیا می دانید مسواك باید حداقل ۲ متر با دستشویی فاصله داشته باشد.
آیا می دانید عقربه بزرگ ســاعت با ســرعت ۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ مایل بر 

ساعت حركت می كند.
آیا می دانید تا قبل از سال ۱۹۸۲ چیزی به اســم نوشابه رژیمی وجود 

نداشت.
آیا می دانید بعضی از قالیچه های ایرانی ۵۰۰ ســال طول می كشد تا از 

بین بروند.
آیا می دانید هر ساله در شب هالووین بیشتر از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر 

شیرینی فروخته می شود.
آیا می دانید برای اینكه ۷۰۰ گرم به وزن شــما اضافه شود باید ۹ كیلو 

سیب زمینی بخورید.
آیا می دانید كالبد شكافی انسان های جدید بسیار بیشتر از انسان های 

قدیمی طول می كشد.
آیا می دانید شــیرینی تنها مزه ای اســت كه جنین در رحم مادر هم 

می فهمد.

مثبت اندیشی

افكار از چنان قدرتی برخوردارند كه می توانند ســازنده یا ویرانگر باشند؛ 
بنابراین باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم كه افكار خود را هوشــمندانه 
كنترل كنیم تا در زندگی به موفقیت ها و كامیابی های بزرگی دست یابیم. 
)افكار ما را ضمیر ناخودآگاه ما باور می كند چون ما باور داریم به آنچه فكر 

می كنیم، منفی یا مثبت.(
۷- هر روز صبــح كه ازخواب بــر می خیزید با نگاه كــردن به منظره یک 
تابلوی نقاشی زیبا و یا اســما ا... ، روز خود را با نشــاط و خوش بینی آغاز 
كرده و با ذكر عبارات تاكیــدی مثبت، صبحتان را با انــرژی مثبت آغاز 

كنید.
۸- از افراد منفی نگر یا موقعیت هایی كه باعث ایجاد افكار ناخوشــایند و 
 منفی می شوند دوری و یا ســعی كنیم كمتر با  آنها برخورد داشته باشیم.

 هر قدر از زندگی شكوه و گله كنیم و یا شــكوه و گله بشنویم، مغز جذب 
می كند و در زندگی حقیقی ما شكل می گیرد )ذهن نیمه هوشیار یا ضمیر 
ناخودآگاه با شــنیدن، دیدن و حس كردن یا تغییر، احساسات ما را حس 
و باور می كند(، مغز ما تشعشــعات یا انرژی های منفی را به عالم هســتی 

می فرستد و همسو یا همجنس جذب می كند.
۹- به مشكالت به عنوان محكی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه كنیم و 
هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نكنیم، زیرا مشكالت فقط به اندازه ای مهم 

هستند كه ما آنها را مهم می پنداریم یا مشكل فكر می كنیم. 
۱۰- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فكر كرده و 

سعی كنیم آنها را تكرار كنیم.

اگر چــه ترانه دیلن، ده ســال پس از آن بیــرون آمد كه 
بیل پورتر با مراجعه به در منــازل این و آن و فروش لوازم 
خانگی به موفقیتی افسانه ای دســت یافت، اما شاید شعر 
آن می توانســت كامال وصف حال وضعیت بدی باشد كه 
گریبانگیــر بیل بود. گویــا این اشــعار تصویرگر ظلمتی 
 اســت كه با آفتاب خیره كننده ظهرهای ارگان، مغایرت 

دارد. 
در حقیقت، در چشم بســیاری از مشــتریانی كه شاهد 
تالش های اولیه بیل بودند كه می بایســت به طور معمول 
روزانه مســیری پانزده كیلومتری را طی می كرد، احتماال 
راه خطیری كــه در پیش گرفته بود بی حاصل انگاشــته 

می شد. 
موفقیت بیل پوتر قبل از آن حاصل شــد كه معروف شود؛ 
پیش تر از آنكه او در فیلم تلویزیونی مشهور »در به در« اثر 
ویلیام ه.میسی كه در ژوئیه ۲۰۰۲ به بازیگر و نویسنده آن 
هم جایزه» امی« اعطا شــد، به تصویر كشیده شود؛ قبل 
از آنكه در كتاب ده درس كه ازبیل پورتر آموختم نوشــته 
شــلی بردی كه در همان سال منتشر شــد، شرح حال او 
نوشته شــود و حتی پیش از آنكه برای اولین بار در مجله 
خبری تلویزیونی ۲۰/۲۰ در سال ۱۹۹۸ مورد تحسین و 
كانون توجه قرار بگیرد. در واقع،  به نظر می رسد موفقیت 
بیل پورتــر در ظلمات محض شــروع شــد؛یعنی وقتی 

جوان تر بود و از قعر ظلمت ،فروشندگی می كرد!
مغز بیل پورتر هنگام تولد آســیب دیده بود، زیرا پزشكان 
هنگام زایمان برای بیرون آوردن او از فورسپس، استفاده 
كرده بودنــد. در نگاه اول، مــردم با چهــره ناهنجار بیل 
 روبه رو می شــدند كه احتماال تاثیر اولیه ناخوشــایندی

 بر جا می گذاشت. 
گوش هایش  آویــزان، صورتش مچاله، دســت و بازوی 
چپش فلج، قامتش خمیده و كــج و گام هایش كند بود. 

ظاهرا او خیلی زود هر بیننده ای را پس می زد.
از نظر هر بیننده عادی، مردی كه بــا قیافه ای ناهنجار به 
قصد فروشندگی به در منزل این و آن می رود، به اصطالح 
ول معطل اســت! در زیر آفتاب ســوزان ظهرهای ارگان، 
این مرد عالوه بر بار گران نقص جسمی می بایست مشكل 
گفتاری خود را هم بر دوش بكشــد، چون نمی توانســت 

واضح صحبت كند. 
همچنان كه در فیلم تلویزیونی میســی، مادر بیل خطاب 
به او می گوید: » برای اینكه مردم به ظاهر تو عادت كنند 

باید یک دقیقه به آنها وقت بدهی.«
با وجود این مشــكالت، بیــل هیچ وقت بــا حقه و دغل 
كاالهایش را به مشتریان قالب نمی كرد. او فروشنده بود، 
نه كالهبردار! اما، توضیح درباره كاالهــا با آن زبان الكن، 

كاری بس دشوار بود.

در واقع، كار بیل از هر لحاظ برای فردی چون او دشوار به 
نظر می رسید و اشتیاق، شــهامت، فكر، سماجت و عشق 

را طلب می كرد. 
تصور كنید هر روز ســاعت چهار و نیم بامداد بیدار شوید 
و پنج ســاعت بعد از آن را برای آماده شدن كاری صرف 
كنید؛ البته، مــواردی از قبیل گره زدن كراوات، بســتن 
دكمه یقه یا بستن بند كفش ها را اصال به حساب نیاورید، 
زیرا این كارها از حد توانتان خارج اســت. دســتان بیل 

نمی توانست سریع تر از این عمل كند. 
تمام تالش بیل در این مدت صرف این  می شد كه به موقع 
به اتوبوس برســد، تعیین كند كه برای فروش آن روز به 
چه نقاطی ســر بزند و خودش را به مكان هایی برساند كه 
از كمک های دوستانه برای آن بهره مند شود. از آنجا كه او 
تنها زندگی می كرد، مجبور بود از كسبه محلی و آشنایان 
برای بســتن بند كفش ها، دكمه های پیراهن و آستین و 

گره كراواتش كمک بگیرد.
البته طبع بلند او مانع می شــد كه مدیون دوستانش شود 
و برای جبران محبت كسانی كه به او كمک می كردند، با 

لطیفه های خود آنها را به وجد می آورد.
بیل مردم را از صمیم قلب دوســت داشــت و این مطلب 
به خوبــی در روابط گــرم او با مردم و وقت و تالشــی كه 
صرف گفت وگوهای روحیه بخش و صمیمانه خود با آنها 

می كرد مشهود بود.
 رفتار او در قبال مشــتریان، دوستان و كســانی كه به او 
كمک می كردند و اشــخاصی هم كه برایشان كار می كرد 

همین طور بود.

در قبایل آفریقا به ویژه در كنیا، هنوز هم عادت دارند جهت 
زیبایی، به گوش های خود یک وزنه فلزی سنگین، دانه های 
شیشــه ای یا صفحه های چوبی آویزان كنند. به طوری كه 
طول گوش های آنهــا گاهی تا ۲۰ ســانتی متر و در برخی 
تا نزدیک شانه هایشــان می رســد؛ البته چنین گوش های 
درازی هیچ استفاده ای ندارند و نسبت به بقیه چهره، حالت 

نامتناسبی را نشان می دهد.
1- گوش کوچک:

این حالت نشــانه تزلزل و احســاس ناامنی در افراد است. 
این افراد می دانند كه چه می خواهند و معموال سختكوش 
و كاركن هســتند. بین آنچه كه می خواهنــد و آنچه كه به 

دست می آورند همیشه فاصله است.
2- گوش بزرگ: 

این افراد معموال انعطــاف پذیر نبوده و به ســختی آرام و 
بی خیال می شــوند. اگر گوش بزرگ در چهره های كوچک 
باشد نشــانه فقدان اصالت و دارای شخصیت سطحی می 

باشــد.این افراد خوش اقبال هســتند، زیرا دیگران دوست 
دارند به آنها كمک كنند. اگــر حلقه های داخلی و خارجی 
كامل و مشخص باشــند، آنها به هر موضوعی كه بپردازند 
 و تكیه كنند موفق می شــوند و در شغلشــان پیشــرفت 
می كننــد. اگر فقط حلقه های خارجی مشــخص باشــد، 
موفقیت چشــمگیری در امــور مختلف ندارنــد. اگر فقط 
حلقه های داخلی مشــخص باشــد، تاب و تــوان  خوبی 
دارند و در هر كاری موفق می شــوند. در زندگی و شغل به 

پیشرفت های قابل توجهی می رسند.
3- گوش پرمو:

این افراد معموال وسواســی و نكته بین بوده و وقت زیادی 
را برای چیزهای بی اهمیت تلــف می كنند. معموال از نظر 
شغلی در جایگاهی كه متناسب با استعدادشان باشد، قرار 

نگرفته اند.
4- گوش پهن:

این افراد بخت خــوب، ارتباط خانوادگــی صحیح و كامل 

دارند. معموال بیش از ۸۰ ســال عمر می كنند. اگر گرد هم 
باشد، خوش تركیب و زیباســت كه  نشانه ثروت و مهربانی 

است.
 اگر بخش باالیی پهن تر از بخش پایینی گوش باشد، یعنی 
در موضع خاصی فرد ممتاز است و در كل باهوش و زیرك 

است.
5- گوش برجسته:

افرادی كه گوش های برجســته دارند و مقدار برجســتگی 
گوششان هم كم باشد، باید برای موفقیت در زندگی تالش 

كنند. آنها افرادی مهربان و دوستدار مردم هستند.
6- گوش مربع:

حالت خوبی است و نشانه هوش و ذكاوت باالست. معموال 
افراد ثروتمندی هستند.

7- گوش دراز:
این افراد، با محبت هستند و دوســت دارند به مردم كمک 

كنند.

راهکارهای کلیدی برای رسیدن به اعتماد به نفس

قبل از شروع هر تمرین باید بدانیم و باور داشته باشیم در 
وجود ما اعتماد به نفس هست و ما می خواهیم و می توانیم 

آن را نشان دهیم.
۱- هر روز كه از خواب بیدار می شویم همراه با یک تبسم 
لطیف نفس عمیقی بكشیم و بگوییم امروز قشنگ ترین 
روز زندگی من اســت. بلند شــویم و روبه روی آینه قرار 
بگیریم و به خود عــرض ادب كنیم حتمــا همراه با یک 
لبخند نرم و زیبا و به خود بگوییــم »تو زیباترین خلقت 

خدایی و من تو را خیلی دوست دارم.« 
۲- به وضعیــت ظاهری خــود توجه كنیم؛ بــا ظاهری 
آراســته، چهره ای خندان و بویی خــوش به زیبایی خود 
بیفزاییم و بدانیم خداوند زیباســت و زیبایی ها را دوست 

دارد.
3- همیشــه خداونــد را به خاطر هــر آنچه بــه ما داده 
شكرگزار باشــیم. بدانیم هر آنچه خداوند به ما بخشیده، 

رحمت بوده و اگر نداده حتما حكمت است.
4- لیســتی از توانایی ها و ناتوانایی های خود تهیه كنیم، 
آنگاه به خوبی می بینیم كه توانایی هایمان بر ناتوانایی ها 
غلبه می كنند. اگر این چنین نشــد لیست را دوباره مرور 
كنید و مطمئن باشــید كه تعدادی از توانایی های خود را 

یادداشت نكرده اید.

- طوری زندگی كنید كــه از فروختن طوطی خانواده 
به خبرچین شهر، شرمنده نشوید. 

- اگر غرور نبود چشــم هایمان به جــای لب هایمان 
سخن نمی گفتند و ما كالم محبت را در میان نگاه های 

گاه و بی گاهمان جست وجو نمی كردیم. 
- انسان دیوانه است! او نمی تواند یک كرم خلق كند اما 

چندین خدا خلق كرده است. 
- اینجا كه ماییم هر لبخندی خنجری است و هر كه با 

تو هم خون تر به خون ات تشنه تر. 
- خوشبختی شــكل ظاهری ایمان اســت، تا ایمان 
و امید و سختكوشی نباشــد، هیچ كاری را نمی توان 

انجام داد. 
- اگر حدس هــای جســورانه و بی پروا نبــود، هیچ 

اكتشاف بزرگی هم صورت نمی گرفت!
- اتفاقات بزرگ یــک دفعه به وقوع نمــی پیوندند؛ 
بلكه حاصل در كنار هم قــرار گرفتن اتفاقات كوچک 

هستند. 
- پیش از این می گفتم هر كس باید راهش را انتخاب 
كند، اما گفته ام ناقص بود؛ درستش این است: هر كس 

باید راهش را اختراع كند و بسازد. 

اعتماد به نفس

هایالیت

روزي خلیفه هارون الرشــید به اتفاق بهلول به 
حمام رفت . خلیفــه از روي شــوخی از بهلول 
ســوال كرد كه اگرمن غالم بــودم چقدر ارزش 

داشتم ؟
بهلول جواب داد: پنجاه دینار
خلیفه غضبناك شده و گفت :

دیوانه تنها لنگی كه به خود بسته ام پنجاه دینار 
ارزش دارد . 

بهلول جــواب داد: من هم فقــط لنگ را قیمت 
كردم  وگرنه خلیفه قیمتی ندارد.

روزي خلیفه هارون الرشید و جمعی از درباریان 
به شكار رفته بودند. 

بهلول هم با آنها بود. در شكارگاه آهویی نمودار 
شد . 

خلیفه تیري به سوي آهو انداخت؛ ولی به هدف 
نخورد. بهلول گفت: احسنت!

خلیفه غضبنــاك شــد و گفت: مرا مســخره 
می كنی؟

بهلول جواب داد: احســنت من براي آهو بود كه 
خوب فرار كرد.

آورده اند كه شخصی به نزد خلیفه هارون الرشید 
آمد و ادعاي دانستن علم نجوم كرد. 

بهلول در آن مجلس حاضر بــود و اتفاقا آن منجم 
كنار بهلول قرار گرفته بود. بهلول از او ســوال كرد: 
آیا می توانی بگویی در همســایگی تو چه كســی 

نشسته است ؟
آن مرد گفت: نمی دانم 

بهلول گفت: تو كه همســایه ات را نمی شناســی 
چطور از ستاره هاي آسمان خبر می دهی؟ آن مرد 

از حرف بهلول جا خورد و مجلس را ترك كرد.

مرد جوانی كنار نهر آب نشســته و غمگین و افسرده به 
سطح آب زل زده بود. اســتادی از آنجا می گذشت. او را 
دید و متوجه حالت پریشانش شــد و كنارش نشست. 
مرد جوان وقتی استاد را دید بی اختیار گفت: »عجیب 
آشــفته ام و همه چیز زندگی ام به هم ریخته اســت. به 
شدت نیازمند آرامش هســتم و نمی دانم این آرامش را 

كجا پیدا كنم؟«
استاد برگی از شاخه افتاده روی زمین كند و آن را داخل 
نهر آب انداخــت و گفت: »به این بــرگ نگاه كن. وقتی 
داخل آب می افتد خود را به جریان آن می سپارد و با آن 

می رود.«

سپس استاد ســنگی بزرگ را از كنار جوی آب برداشت 
و داخل نهر انداخت. سنگ به خاطر سنگینی اش داخل 
نهر فرو رفت و در عمق آن كنار بقیه سنگ ها قرار گرفت. 
اســتاد گفت: »این ســنگ را هم كه دیــدی. به خاطر 
سنگینی اش توانست بر نیروی جریان آب غلبه كند و در 
عمق نهر قرار گیرد. حال تو به من بگو آیا آرامش سنگ را 

می خواهی یا آرامش برگ را؟«
مرد جــوان مات و متحیر به اســتاد نگاه كــرد و گفت: 
»اما برگ كه آرام نیســت. او با هر افــت و خیز آب نهر، 
باال و پایین می رود و االن معلوم نیست كجاست!؟ الاقل 
ســنگ می داند كجا ایســتاده و با وجودی كه در باال و 
اطرافش آب جریــان دارد اما محكم ایســتاده و تكان 

نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح می دهم!«

اســتاد لبخندی زد و گفت: »پس چــرا از جریان های 
مخالف و نامالیمات جــاری زندگــی ات می نالی؟ اگر 
آرامش ســنگ را برگزیده ای پس تاب نامالیمات را هم 
داشته باش و محكم هر جایی كه هستی آرام و قرار خود 

را از دست مده.«
چند دقیقه كه گذشت موقع خداحافظی، مرد جوان از 
استاد پرسید: »شما اگر جای من بودید آرامش سنگ را 

انتخاب می كردید یا آرامش برگ را؟«
استاد گفت: »من در تمام زندگی ام، با اطمینان به خالق 
رودخانه هســتی، خودم را به جریان زندگی سپرده ام و 
چون می دانم در آغوش رودخانه ای هستم كه همه ذرات 
آن نشــان از حضور یار دارد از افــت و خیزهایش هرگز 

دل آشوب نمی شوم. من آرامش برگ را می پسندم.«

سنگ یا برگ !بهلول و منجمشکار رفتن بهلول و هارونحمام رفتن بهلول و هارون

شخصیت شناسی و نوع حالت گوش ها

چگونه مثبت بیندیشیم؟)2(

فروشندگی از قعر ظلمت! )قسمت اول(

 مورد استفاده: در مورد افرادی كه خیلی به خودشان و توانایی هایشان 
اطمینان دارند به كار می رود.

در حدود چند صد ســال پیش سلســله ای به نام افشــاریه در ایران 
حكومت می كردند. این سلســله نامش را از بنیان گذار خود نادرشاه 
افشــار گرفته بود. نادر بعد از همراه ســاختن ایرانیان بــا خودش، با 
همسایگان شرقی اش وارد جنگ شــد و توانست كشور هند را تصرف 
كند.  در پی این جنگ ثروت بی نظیری در قالب طال و الماس وارد ایران 
شــد. این جنگ های طوالنی و پیروزی های پی در پی در طول سال ها 

باعث غرور و خودبزرگ بینی نادر شد. 
او كم كم به اطرافیان و نزدیكانش شــک كرد. نــادر فكر می كرد همه 
می خواهنــد او را از بین ببرنــد. از این جهت روز به روز ظلم و ســتم 
بیشتری به مردم روا می داشت و آنها را بیشتر اذیت می كرد و بیشتر از 

قبل باعث نارضایتی مردم از خودش می شد. 
یكی از ایــن گروه های ناراضــی قزلباش ها )ســربازان تــرك زبان 
 ســپاه صفویان( بودند كه گاهی شــورش هایی را در مناطق مختلف

 ایران ترتیب می دادند. هر بار نادرشــاه ســپاهی را مأمور ســركوب 
 این شــورش ها می كــرد تــا اینكه یكــی از ایــن دفعات كــه خبر
  شورش قزلباش ها به نادرشــاه داده شــد، نادر با عصبانیت  فریاد زد:

 »فردا به این قزلباش های یاغی می فهمانم مخالفت با من یعنی چی؟ 
 آنقدر از آنها را خواهم كشــت تا از سرشــان تپه ای درســت شود كه

 از باالی آن شهر مشــهد )پایتخت ایران در دوره  افشاریه( قابل دیدن 
باشد. 

همان روز نادر با سپاهیانش به قصد غرب ایران راهی شدند و به سرعت 
حركت كردند و تا شب به شهر قوچان رسیدند همه خسته بودند و نیاز 
به استراحت داشتند. نادرشاه دستور توقف و استراحت سپاه را داد. آن 
شب یكی از فرماندهان سپاه نادرشاه با فرزند او بحثی كرد و او را مغلوب 
ساخت كه به مزاق نادر خوش نیامد. نادر گفت: فردا صبح به حساب هر 

دوی شما می رسم. 
فرمانده كه می دانست نادر چگونه به حسابش خواهد رسید و مطمئنا 
او را می كشد. وقتی نادر در چادرش به خواب رفت. آهسته آهسته وارد 
چادرش شد و با یک ضربه شمشیر او را به قتل رساند، درواقع در پایان 

نادر رفت و برنگشت.

- انســان های صادق بــه صداقت حرف هیچ كس شــک 
نمی كنند و حرف همه را باور دارند

 انسان های دروغگو تقریبا حرف هیچ كس را باور ندارند و 
معتقدند كه همه دروغ می گویند.

 انسان های امیدوار همواره در حال امیدوار كردن دیگران 
هستند

 انسان های نا امید همیشه آیه یأس می خوانند.
 انسان های حسود همیشــه فكر می كنند كه همه به آنها 

حسادت می كنند. 
 انسان های شریف همه را شرافتمند می دانند.

 انسان های بزرگوار بیشــترین كالمشان، تشكر از دیگران 
است.

- دو سطل یكدیگر را در ته چاهی مالقات می كنند.
یكی از آنها بســیار عبوس و پژمرده دل و دیگری شادمان 

بود
به همین خاطر سطل دوم برای ابراز همدردی از او پرسید:

»ببینم چته،چرا ناراحتی؟« ســطل عبوس و دلگیر پاسخ 
داد:

»آنقدر منو ته چاه انداختند و باال كشیدند كه دیگر خسته 
شده ام.

می دونی پر بودن اصال برام مهم نیست،همیشــه خالی به 
اینجا بر می گردم.«

سطل دومی خنده اش می گیرد و خنده كنان می گوید:
 »تو چرا این طــوری فكر مــی كنی؟من همیشــه خالی
  اینجا مــی آیم و پــر بر مــی گردم.مطمئن هســتم اگر

 تو هم مثل من فكر می كردی می توانستی شادتر زندگی 
كنی!«

در دنیا هیچ چیز به خودی خود دارای معنا نیست.
 احساســات، رفتــار و واكنــش های مــا نســبت به هر 
 چیزی بســتگی بــه نحــوه ادراك و تصور مــا از آن چیز

 دارد.

زندگی زیباستنادر هم رفت و برنگشت
کاریکاتوردل نوشتهضرب المثل
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بیست و پنجم شــهریور ســال جاری یک خانواده تهرانی خبر 
 گمشدن مشــکوک دختر بچه شــان را به نام » کیانا « 7 ساله 
به ماموران آگاهی نیشــابور اطالع دادند. پــدر کیانا به ماموران 
 آگاهی گفت: برای ســر زدن به خانواده ام به همراه یک پســر 
 و دو دخترم به نیشابور ســفر کردیم. بعد از اینکه به مالقات پدر 
 و مادرم رفتم به اصــرار آنها شــب را در خانه پــدرم به همراه 
خانواده ام خوابیدیم. صبــح فردای آن روز کــه از خواب بیدار 
 شدم متوجه غیبت دختر کوچک ترم به نام کیانا شدم و در خانه 
به دنبال او گشــتم که دیدم درب خانه باز اســت سریعا از خانه 
 خارج شــدم، اما هرکجــا را که گشــتم اثری از دختــرم نبود.

تصمیم گرفتم موضوع را به ماموران اطالع بدهم.
بعد از اینکه پدر کیانا خبر گمشدن فرزندش را به ماموران اطالع 
داد موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان قرار گرفت. در 
بررسی های پلیسی ماموران به سرنخ هایی دست پیدا می کنند 
که نشان می داد شوهر عمه این کودک او را ربوده و متهم م . 37 

ساله را به عنوان مظنون اصلی این پرونده دستگیر کردند.
متهم در خصوص این پرونــده اظهار بی اطالعــی کرد و منکر 
هرگونه ارتباطی با این پرونده شد، اما وقتی که در مقابل دالیل و 

مدارک پلیس قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود.
متهم که دارای 2 فرزند پسر است در اعترافات خود به ماموران 
آگاهی گفت: چند وقتی بود با پدر کیانا ســر موضوعی اختالف 
 داشــتیم، اما این اختالف ما در حدی نبود که بخواهم دســت 

به چنین کاری بزنم، نمی دانم چرا این جنایت را کرده ام.
متهم در ادامه افزود: زمانی که متوجه شــدم آنها به نیشــابور 
سفر کردند خواستم به آنها سر بزنم که دیر وقت شده بود و فکر 
شیطانی به سرم زد. شب حادثه از طریق درختی که جلوی خانه 
 پدر زنم بود به پشــت بام رفتم و وارد خانه شــدم که دیدم کیانا 
در گوشــه ای از اتاق خوابیده اســت، او را خیلی آرام در آغوش 
گرفتم و با هم ســوار بــر موتور به خانــه ام رفتیم کــه پس از 
آزارواذیت کیانا از ترس اینکه رازم فاش شــود با چادر همسرم 
 او را خفه کردم و جسد کیانا را داخل باغ پدر کودک در روستای 

» صومه « زیر چند سنگ بزرگ دفن کردم.
با کشف شــدن جســد و انتقال به پزشــکی قانونی، دادستان 
نیشابور قاضی اکبری مقدم دستور بازسازی صحنه را صادر کرد 
و بعد از بازســاری صحنه توسط شــوهر عمه کیانا، متهم با قرار 

صادره روانه زندان شد.
تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد...

آزار و اذیت و قتل دختر بچه 7 ساله 
توسط شوهر عمه

 مادر ســـتایش هــر روز در انتظار دیدن دخترش اســت 
و از دادگاه می خواهد که قانون اجرا شــود تا حقی پایمال 

نشود.
» صفیه قریشــی « مادر ســتایش گفت: ما ملــت ایران 
و قانون را همــراه و طرفدار خود می دانیــم. به خدا توکل 
داریم. این مدت خیلی برای ما سخت گذشت، اما می دانیم 
همه مردم خــوب ایران طرفــدار حق وعدالت هســتند. 
وقتی خبر قتل ســتایش به گوش مردم رسید، ملت ایران 
با ما خواهر شــدند. مادر شــدند. برادر شــدند. همه با ما 
همدردی کردند و ما تشــکر می کنیم از ملت ایران. انتظار 
داریم همان طوری که دادستان جرم های قاتل دخترم را 
درجلسه دادگاه برشــمرد، برای هر کدام حکم مخصوص 
به خودش نیز صــادر و قانون اجرا شــود. باورکنید تا االن 
چند نفر گفته اند که می توانیم پناهندگی بگیریم و به یک 
کشور غربی برویم، اما دنبال این نیستیم که بگوییم، چون 
غریبه هستیم و ایرانی نیســتیم، این اتفاق افتاد. ما دنبال 

این نیستیم که بین ایرانی و افغانســتانی یا شیعه و سنی 
اختالف بیندازیــم. از همه هموطنان افغانســتانی ام هم 

می خواهم که به خاطر ستایش غیرقانونی عمل نکنند. 
ما راضی به این نیســتیم که قتل ســتایش به پای مردم 
ایران گذاشته شــود. برای ما که مادر و پدر ستایش بودیم 
 خیلی سخت است. اما این اتفاق ملت ایران و افغانستان را 
 به هم وصل کرد. بــرای همین امیدوارم کــه دادگاه هم 

با رای عادالنه، این وحدت را بیشتر کند.
مادر داغدار در ادامه گفت: با اینکه انجمن صلح بارها از من 
خواهش کرد که در دادگاه حاضر نشــوم، اما قبول نکردم، 
چون باید بدانم چه بالیی ســر ســتایش من آمده است، 
برای همین در دادگاه حاضر شــدم. خودم را برای شنیدن 
 واقعیت آمــاده کرده بودم، اما نتوانســتم طاقــت بیاورم 

و از روی صندلی افتادم و از هوش رفتم.
صفیه قریشــی افزود: هر صبح که از خواب بیدار می شوم، 
می گویم خدایا ســتایش من کجاست؟ او دلواپس مدرسه 

رفتنش بــود. می گفت ســال دیگه که مدرســه می روم، 
زنگ های تفریح مدرســه بیا که تنها نباشم. االن من درد 

بزرگی دارم، اما به خودم می گویم که تقدیر الهی بود. 
اگر قرص اعصاب نباشــد، خواب به چشــمان ما نمی آید. 
شــب و روز را گم کرده ام. حال پدر ستایش هم بدتر از من 
است؛ دیگر او ســر ســاعت هفت غروب به خانه نمی آید. 
 نمی تواند که بیاید. ســاعت برگشــتنش به خانه را تغییر 
داده است، بلکه شــیرین زبانی های ســتایش را فراموش 
کند. اما فراموشش نمی شــود. ستایش هر وقت که پدرش 

از سرکار بر می گشت، بدو بدو به استقبالش می رفت. 
حاال دیگر کســی به اســتقبالش نمــی رود. از خدا صبر 
خواسته ام. اما نمی دانم پدر ستایش که کل ماجرای کشته 

شدن او را در دادگاه شنید، چطور می تواند تحمل کند!
 صفیه قریشی با اشــاره به ســفر اخیر خود و خانواده اش 
 به مشــهد مقــدس گفــت: بعــد از اینکه به دوســتانم 
در » انجمن صلح عادالنه « گفتم، ستایش را خواب دیدم 
که از من می خواســت به زیارت امام غریب، امام رضا)ع( 
بروم و دعا کنم، پیگیری کردنــد و روابط عمومی مجلس 
شورای اسالمی ایران هم بانی سفر زیارتی ما شد. این سفر 
حال ما را خوب کرده بود و تصمیم گرفته بودم که از هفته 
دیگر با معلــم خصوصی که انجمن برایــم در نظر گرفته، 
درس بخوانم و خاطرات ســتایش و خیلی چیزهای دیگر 
را بنویسم. چون امیدوار شــده بودم به زندگی بعد از اینکه 
 با امام رضا)ع( درد دل کردم. چون در این ســفر هر کدام 
از ایرانی هایی که متوجه می شدند خانواده ستایش هستیم 
با ما همدردی می کردند و از ما می خواســتند که از خون 
دخترمان نگذریم. اما در دادگاه از شدت غصه برای دخترم 
بیهوش شــدم. االن فقط می خواهیم که قانون اجرا شود. 
تا مادر و پدرها حواس شــان جمع باشد که بچه های شان 
 چه کار می کننــد تا قاتــل ســتایش درس عبرتی برای 
پدر و مادرهایی باشد که به بچه های شان یاد نمی دهند از 
چشم های شــان مراقبت کنند و هر چیزی را نگاه نکنند. 
بچه های شــان را کنتــرل نمی کنند و اجــازه می دهند 
مشروب بخورند. سرشــان بیخود توی اینترنت باشد. بچه 
من قربانی بی اعتقادی شــد. اگر قاتل ســتایش درســت 
زندگی می کرد، مشــروب نمی خورد و از اینترنت درست 

استفاده می کرد، االن دخترم زنده بود.
مادر ستایش خاطرنشــان کرد: 14 سال است که به ایران 
 آمده ایــم و با اینکه کندن چاه کار خیلی ســختی اســت 
 و آقای قریشــی با این شــغل زندگی ما را می چرخاند، اما 
تا قبل از این، از زندگی راضی بودیم. االن هم خدا را شــکر 
می کنیم برای امنیتی که در کشــور ایران داریم و اتفاقی 
که بــرای دخترمان افتاد را بــه پای دولــت و ملت ایران 
نگذاشته ایم. گناه آن را از جانب یک نفر می دانیم، اما پدر 
و مادر آن پسر هم بی تقصیر نیستند. فرزندشان را درست 
تربیت نکردند، کنترل نکردند، هــر چند او دیگر بچه نبود 
و درســت و غلط کارش را می فهمید، یک جوان 17 ساله 
دیگر بچه نیست که عاقبت کارش را نفهمد. عقلش ناقص 

باشد و بگوید که نفهمیدم و اشــتباه کردم. جنایتی که او 
 انجام داده اســت کوچک نیســت که متوجه نبوده باشد 
چه کار می کند. او مرتکب جرم بزرگی شده و برای همین 
است که انتظار داریم قانون رعایت شود و عدالت اجرا شود 

تا شاید جلوی جنایت های دیگر گرفته شود.
عاطفه تلقانی - نایب رییس » انجمــن صلح عادالنه برای 
همه « - درباره چگونگی آشــنایی اش با خانواده ستایش 
قریشــی گفت: از طریق برخی دوســتان افغانســتانی ام 
شــنیدم که پدر ستایش با همســرش دچار اختالف های 
شــدید شــده اســت. از خانواده اش بریده اســت و دیگر 
به خانه نمــی رود. راســتش را بخواهید خیلی ترســیدم 
 که مبــادا شــایعات حقیقــت داشــته باشــد. بنابراین 
پــس ازهماهنگی هــای الزم و در تعطیالت عیــد فطر با 
 چند نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن به رســم ســنت 
 ایرانی _ اســالمی و برای از عزا درآوردن خانواده ستایش 
به منزل شــان رفتیم تا از ایشــان دعوت کنیــم با  وجود 
مصیبت بزرگــی که متحمل شــده اند بــه زندگی دیگر 
فرزندان شان فکر کنند. مادر ستایش مدت ها بود که دچار 
افسردگی شدید شده بود و با کسی حرف نمی زد. بنابراین 
احتمال می دادیم که برخورد بدی با ما داشــته باشد. اما 
او لب به سخن گشود و ســکوت چند ماهه اش را شکست. 
خوشبختانه خیلی زود با هم دوســت شدیم و چند ماهی 
اســت که ارتباط و رفاقت عمیق و تنگاتنگی بین ما شکل 
گرفته اســت. این فعال تاکید کرد: اکنون وضعیت روحی 
خانواده قریشی بسیار بحرانی اســت، به خصوص با آنچه 
در دادگاه شــنیدند. انتظار عجیبی است اگر کسی انتظار 
مصالحه داشته باشد. باید منتظر حکم صادره دادگاه ماند. 
 اجرا شدن یا نشدن حکم قصاص به عهده خانواده قریشی 
و یک تصمیم کامال شخصی برای ایشــان است. پیشنهاد 

دیه و پول به این خانواده اصال کار شایسته ای نیست.
وی در پایان تاکید کرد: یادمان باشــد که خانواده قریشی 
در پی تسویه حســاب و انتقام نیســتند. اما من به عنوان 
یک شــهروند ایرانی از برخی مســئوالن و دستگاه هایی 
که وظیفه حمایتی قربانیان خشــونت را بــر عهده دارند، 
 گله مند هســتم. متاســفانه خانواده قربانیان خشــونت 
از حمایت مناسبی برخوردار نیستند. این وظیفه سازمان 
بهزیستی اســت که ابعاد مادی و معنوی این خانواده ها را 
 در نظر داشته باشد و به آن رســیدگی کند. آقای قریشی 
 از طریــق حفر چاه هــای عمیــق، روزی خانــواده اش را 
سر ســفره می آورد، اما دیگر صالح نیســت که او به این 
 کار ادامه دهد. به خصوص از زمانی کــه حقیقت ماجرا را 
در دادگاه علنی ستایش شنید. در جلسه دادگاه شانه های 
او می لرزیــد هنگام شــنیدن آنچــه بر ســتایش رفت، 
اشــک های او در حالی جاری شــد که بــه گفته خودش 
هیچ کسی طی این پنج ماهی که از قتل ستایش گذشته، 
قطره ای اشــک از چشــمان او را ندیده بود. نــه در زمان 
تحویل گرفتن جسد ســتایش گریســته بود و نه هنگام 

خاکسپاری ستایش. اما او در جلسه دادگاه گریست.

پیشنهاد سردبیر: 
با امام رضا)ع( درد دل کردم آرام گرفتم 

حادثهیادداشت

نخستین گفت و گو با مادر ستایش؛ 

با امام رضا)ع( درد دل کردم آرام گرفتم 

ابالغ رای
6/540 کالســه پرونده 950047 شــماره دادنامه: 973-95/6/13 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد سعید 
فروتن به نشانی اصفهان خ شیخ بهایی کوچه اخگر بن بست امید پالک 16، 
خوانده: امید جواد زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد سید فروتن فرزند حسین به طرفیت آقای 
امید جواد زاده فرزند اکبر به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه موتور 
سیکلت 77475- ایران 622 بانضمام هزینه دادرسی و خسارات وارده نظر 
به محتویات پرونده و قرارداد عادی مورخ 92/5/14 و اســتعالم صورت 
گرفته از پلیس راهنمایی که خوانده را مالک موتور ســیکلت معرفی نموده 
است و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 
و الیحه ای به شــعبه ارائه نکرده اســت لذا دعوی خواهان وارد تشخیص 
مســتنداً به مواد 10-219-220 قانــون مدنــی و 198 و 519 قانون آ یین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال یک دستگاه موتور سیکلت به شماره 77475- ایران 622 به 
نام خواهان و پرداخت صد و پانزده هزار ریال هزینه دادرسی و یکصد و 
بیست هزار ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد. 
م الف:18677 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)265 

کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/541 کالســه پرونده: 950396 شــماره دادنامه:871-95/5/18 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد 
مرتضوی به نشانی اصفهان ســه راه کهندژ باند کندرو به طرف چهار راه 
صارمیه  با وکالت حســین محمدیان و حمیده سلیمی به نشانی اصفهان خ 
شیخ صدوق شــمالی ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18، 
خوانده: علی عبدالی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای سید محمد مرتضوی با وکالت حسین 
محمدیان و حمیده ســلیمی به طرفیت علی عبدالی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 16926082/973263 به عهده بانک 
کشاورزی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و هزینه نشــر آگهی 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )94/5/1(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:18681 شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)325 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
6/543 کالســه پرونده:1824/94 شــماره دادنامــه:410-95/3/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجتبی 
خرمیان به نشــانی اصفهان میدان امــام علی مقابل مســجد جامع طال و 
جواهری خرمیان با وکالت زهرا کردگاری به نشانی اصفهان هشت بهشت 
شــرقی مجتمع تجاری بهشــت طبقه اول ورودی دوم، خوانده: حشــمت 
ا... معتمدی به نشانی شهرک شهید کشــوری )مجهول المکان(، خواسته: 
مطالبه دو فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای سید مجتبی خرمیان به 
طرفیت حشمت ا... معتمدی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه 
2 فقره چک به شــماره های 463921 و 463922 به عهده بانک ملی ایران، 
چهار راه کشاورزی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 
214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )9/15/ 94 
و 94/10/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:18691 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

6/544 کالســه پرونده 106/95 شــماره دادنامه: 560-95/6/7  خواهان: 
 عزیز فرخی به نشــانی تبریز جاده شــاه گلی کوی دادگستری خ صائب

پ 188 با وکالت زهرا کردگاری به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی 
مجتمع تجاری بهشــت ط اول، خواندگان: 1- سعید رحمانی مهر فروزانی 
2- مجتبی عاصمی اصفهانی هر دو به نشــانی مجهول المکان،  خواسته: 
مطالبه خسارت ناشی از تصادف، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان عزیز فرخی 
به وکالت زهــرا کردگاری به طرفیــت خواندگان 1- ســعید رحمانی مهر 
فروزانی 2- مجتبی عاصمی اصفهانی به خواســته مطالبه خسارت ناشی 
از تصادف به مبلغ 170/100/000 ریال و هزینه کارشناســی و خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به دادخواســت خواهان و نظریه کارشناسی 
محترم تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و نظریه 
کارشناس محترم در پرونده تامین دلیل مبنی بر  برآورد خسارات وارده 
به خواهان و با توجه به عدم حضور خوانــدگان با وصف ابالغ و مصون 
ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی مطروحه خواهان 
را مستنداً به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی محرز تشخیص داده و خواندگان را به صورت بالسویه به پرداخت 
مبلغ 170/100/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و پانصد هزار ریال 1/500/000 هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و سه 
میلیون و پانصد 3/050/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه لغایت اجرای حکم که محاســبه آن 
بعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان اعالم و صادر می نماید. رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

شورا می باشد و سپس به مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:18693 شــعبه 28 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )335 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

6/545 شــماره دادنامــه: 9509970351200822 شــماره پرونــده: 
 9409980351200865 شــماره بایگانــی شــعبه: 940972 خواهان ها: 
1- آقای حمید حر فرزند احمــد 2- خانم مهناز حر فرزنــد احمد 3- خانم 
مینا حر فرزند احمــد 4- خانم مژگان حر فرزند احمد 5- آقای حســن حر 
فرزند احمد با وکالت آقای یوســفعلی رســتمی فرزند علی اکبر به نشانی 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق ساختمان وکال طبقه سوم واحد 7 کدپستی 
8164766135 تلفن 09133110456 خوانــدگان: 1- آقای ولی اله نوری 
فرزند مرشــد 2- آقای ســید ضیاء الدین طباطبائی فرزند ســید کریم به 
نشانی تهران خ ســعادت آباد پل مدیریت چهار راه قدس داروخانه شبانه 
روزی ستاره، خواسته ها: 1- دستور موقت 2- ابطال سند ) موضوع سند 
مالی است( 3- خلع ید، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواســت آقایان وخانم ها حمید، حسن، مژگان، 
مینا و مهناز حر با وکالت آقای یوسفعلی رستمی به طرفیت آقایان ولی اله 
نوری و سید ضیاء الدین طباطبایی مبنی بر ابطال سند رسمی صلح شماره 
23411 مورخ 1355/5/25 دفترخانه شماره 9 شــهر ری مربوط به پالک 
ثبتی 4744/17 بخش 4 اصفهان و خلع ید از پالک موصوف با عنایت به آن 
که اواًل مالک کسی است که ملک به نام اوست ثانیًا اصل بر صحت معامالت 
است و ادعای بطالن مستلزم ارایه دلیل از ناحیه خواهان است لذا دادگاه به 
لحاظ فقد ادله اثباتی خواســته خواهانها را ثابت ندانسته و مستنداً به مواد 
223 قانون مدنی و 22 قانون ثبت اسناد و امالک حکم به بی حقی خواهان 
ها صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد.  م الف:18696 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )288 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

6/546 شــماره پرونده: 15/95 شــماره دادنامــه: 284-95/4/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین جوزی 
به نشانی اصفهان نجف آباد خ 22 بهمن شمالی کوی ش خدادادی بن بست 
گلها پ 27،  خوانده: وحید بیگی پیکانی به نشانی مجهول المکان، خواسته:  
مطالبه خســارات ناشــی از تصادف و هزینه های دادرسی، کارشناسی، 
گردشکار: قاضی شــورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی، 
اعضای شــورا کفایت و ختم بررســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواســت خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه 
مبلغ 9/700/000  ریال بابت خسارات ناشــی از تصادف به اضافه هزینه 
دادرسی و کارشناســی با توجه به نظریه کارشــناس فنی وقوع تصادف 
بین پژو 206 به شــماره 53-236 ق 66 متعلق به خواهان و سواری پیکان 
به شماره 13-149 س 48 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر 
شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین 
دلیل شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خســارات وارده بر اتومبیل 
خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 9/200/000 ریال تعیین گردیده است 
و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی شورا حاضر نشده و 
دفاعی به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 9/200/000 ریال بابت خسارات وارده و 765/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 500/000 ریال 
بابت حق الزحمه بابت بازنگری دوربین جهت احراز از صحنه تصادف در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی اســت.   م الف:18702 شعبه 16 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/547 کالســه پرونده:950236 شــماره دادنامه:764-95/4/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صدرا صامتی 
به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق ج گز کرمانی پاســاژ مهین  با وکالت امید 
دهقانی به نشانی تهران شمیرانات قشم بلوار امام خمینی پالک 1047 طبقه 
زیرزمین، خوانده: علی اصغر رستمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای صدرا صامتی با وکالت امید دهقانی به طرفیت علی اصغر رستمی به 
خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه سفته/ سفته های به شماره 
خزانه داری کل 0175353-0175355 به انضمام مطلق خســارات قانونی 
با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 قانون تجارت و مــواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/620/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/20 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست 
روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیــد نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:18708 شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/542 کالســه پرونده 95/231 شــماره دادنامــه: 584-95/6/1 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سمانه خدا 
رحمی به نشانی اصفهان خ معراج ایســتگاه امامزاده بن چمران پالک 25، 
خوانده: مهدی هادیان فعاًل مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ ده میلیون 
ریال وجه دستی به انضمام هزینه دادرسی تاخیر تادیه، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست خواهان خانم ســمانه خدا رحمی به طرفیت مهدی هادیان به 
خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه دستی به انضمام هزینه دادسری 
و تاخیر تادیه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصولی مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد مواد 198 و 522 
و 519 قانون  آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال اصل خواســته و پرداخت 620/000 ریال )ششصد 
و بیست هزار ریال( به عنوان هزینه دادرســی به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/3/8 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الــف:18690 شــعبه 22 مجتمــع شــماره یک شــورای حــل اختالف 

اصفهان)273 کلمه، 3 کادر( 
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یادداشت های
 گلبول آبی

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
نصف فنجان کره در دمای 
اتاق،نصــف فنجان شــکر 
ســفید،آرد2فنجان،کمی 

نمک
مواد الزم برای تهیه نوار 

لیمویی: 
6تخــم مــرغ در دمــای 
شــکر  فنجــان  اتــاق،3 
 ســفید،2 قـــــــــاشق 
غذا خوری پوســت لیموی 

رنده شده،1 فنجان آب لیموی تازه،1 فنجان آرد شیرینی پزی
 طرز تهیه خمیر : 

کره و شکر را با هم مخلوط و آرد و شکر را اضافه می کنیم و به خوبی هم می زنیم تا خمیری صاف 
و یکدست تبدیل شود. ورق آلومینیومی را در قالب قرار می دهیم، خمیر را در آن می ریزیم و به 
مدت یک ساعت آن را در یخچال می گذاریم و بعد ازگذشت مدت 15تا25 دقیقه در فر با دمای 
175 درجه سانتی گراد قرار می دهیم. آب لیموی تازه را می گیریم و همچنین پوستش را رنده 
می کنیم.  تمامی مواد اولیه نوار لیمویی را مخلوط می کنیم - آرد، شکر، آب لیمو، پوست لیموی 
رنده شده، تخم مرغ - و این مخلوط باید یکدست باشد.آن را روی خمیر می ریزیم و به مدت 35 
دقیقه در فر با دمای 175 درجه می گذاریم، بعــد از اینکه نوار لیمویی پخت آن را در دمای اتاق 

قرار می دهیم تا خنک شود و سپس با پودر قند آن را تزیین کرده و برش می زنیم.

در کتاب » واقعه قرآنی غدیر« به انگیزه نشان دادن قرآنی بودن 
غدیر، با تدوین صــورت کاملی از واقعه غدیر خــم، این ادعا به 
اثبات رسیده که غدیر یک ماجرای آمیخته با قرآن است و این 

در همه فراز و نشیب های ماجرا قابل اثبات است.
دوازده بخــش کتاب بر اســاس مقاطــع اصلی واقعــه غدیر 
تقســیم شــده، که از مدینه آغاز می شــود و تا مکه می رود و 
از آنجا با مراســم حج همراه می شــود. با پایان حج حرکت به 
سوی غدیر آغاز می شود و با رســیدن به سرزمین خم ، پیامبر 
 )ص( ســخنرانی مفصل خود را برگزار می کند و سپس مراسم 

سه روزه غدیر آغاز می شود.
وقایع متعددی نیز در ارتباط با غدیــر در این ایام رخ می دهد 
تا اینکه هنگام خــروج از غدیر فرا می رســد. از غدیر تا مدینه 

نیز  وقایعی اتفاق می افتد و با رســیدن به مدینــه ماجرا پایان 
نمی یابد، بلکه تا روز رحلــت پیامبر )ص( هنوز غدیر در جریان 

است و آیات قرآن را پشتیبانی می کند.
اگر نتیجه کتاب مزبور آن باشــد که غدیر و قــرآن با هم و در 
کنار یکدیگر مطرح شــده اند و باید هر یک را پشتیبان و مفسر 
یکدیگر بدانیم، تا ابــد افتخار خواهیم کرد کــه قرآن عزیز در 

آغوش غدیریان است و غدیر عزیز با اهل قرآن است.
اکنون هنگام آن رســیده است که از تفســیر قرآن به حقایق 
غدیــر، و از تایید غدیــر با حقایق قــرآن نهراســیم و در برابر 
حقیقتی که در این باره در متن تاریخ دیده می شود سر تسلیم 
فرود آوریم و تا ابد افتخار کنیم که قرآن ما با غدیر و غدیر ما با 

قرآن است.

توصیه های غذایی برای کاهش وزن )3(دسر نوار لیمویی

واقعه قرآنی غدیر

قدیم ها، یک زنبیل پالســتیکی 
بود کــه تمام مایحتــاج خانه را از 
 بازار تا آشــپزخانه می رســاند. اولین بار که اصطالح

» ســبد خرید« را در ادبیات اقتصادی شنیدم، تصور 
من از آن، آخرین زنبیل مادربزرگم بود؛ سبز-آبی با 

دیواره ای شبیه کندوی زنبور. 
مادربزرگ صبح به صبح کیف پــول کوچک و کلید 
خانه را ته زنبیل می انداخت، چادر گلدارش را ســر 
می کرد و روانه بازار می شد. در مناطق جنوبی بیشتر  
از سبدهای حصیری که از لیف خرما درست می شد، 
اســتفاده می کردند و مرســوم بود که خانم ها  آن  را 

روی سر بگذارند. 
وقتی مادر بــزرگ از بازار بر می گشــت، از همان در 
حیاط داوطلب می شــدیم زنبیل را به آشــپزخانه 
برســانیم و کشمکش شروع می شــد. عجب جنس 
خوبی داشــتند زنبیل هــا! آخ نمی گفتند و مدت ها 
منتظر می ماندیم تا مادربزرگ زنبیل نو بخرد. زنبیل 
کهنه هم به راحتی از چرخه زندگی خارج نمی شد، 
اما امروز کافی اســت سری به ســوپرمارکت محل 
بزنید و بخواهید چهارقلم جنس بخرید؛ برای حمل 
آنها حداقل دو کیســه پالســتیک دریافت خواهید 
کرد. از صاحب ســوپر مارکت بپرســید در ماه برای 
 خرید کیسه های پالســتیک چقدر هزینه می کند؟

از ســوپرمارکت های بزرگ و هایپر مارکت ها حرف 
نمی زنم، منظورم همین سوپر مارکت های متوسطی 
 اســت که در هر محله، دو ســه تایی از آنها هست و 
به طور متوســط ماهانه بیــش از 2/5میلیون تومان 

هزینه کیسه های پالستیکی می دهند. 
متقاضی کیســه های پالســتیکی زیادنــد؛ چون 
خانواده هــای ایرانــی روزانــه 60میلیون کیســه 
پالســتیکی مصرف می کنند و ایــن یعنی مصرف 
یک میلیارد و 800میلیون کیســه پالســتیکی در 
یک ماه! به حاشیه شــهرهای دور از مرکز که برویم، 
با محیط غریب و پوشــش گیاهی عجیبــی رو به رو 
می شویم. حومه این شهرها پوشــیده از کیسه های 
 پالستیکی است که به خارهای بیابان گیر کرده و تا 
500-400 ســال آینده هم میهمــان طبیعتند، اما 
اگــر خانواده های ایرانــی در روز، فقط یک کیســه 
پالســتیکی کمتر مصــرف کنند، ســاالنه حدود 
8میلیارد کیســه پالســتیکی وارد چرخه طبیعت 

نخواهد شد. 
زنبیــل، کیســه های رنگارنــگ خرید، ســبدهای 
جورواجــور و... جایگزین هــای مناســبی بــرای 

کیسه های پالستیکی هستند.

آی خونه دارو بچه دار
زنبیلو بردار و بیار

لبخندک

امراض مســری در دوران مدرسه اگر می شد 
از آنها جان ســالم بــه در بــرد آن قدرها هم 
چیز بدی نبودند! هر روشــی که منجر به خالصی از نوشــتن 
 مشــق می شــد خوب بود! اگــر ایــن را بگذاریم کنــار، همه 
 اســباب بازی هایــی کــه مریض بــه غنیمــت می بــرد و 

لوس بازی هایی که در می آورد کامال سودآور هم بود. 
گاهی عده ای بــه زور به عیادت بیمار مــی رفتند و در مواردی 
در اتــاق او اطراق می کردند. دیده شــده که عده ای بشــقاب 
ســوپ بیمار را سرکشیده و یا دســتمال طرف را کش رفته اند 
اما ویروس، موجود ذی شــعوری بود که چشم داشت و می دید 
 و اشــتباهی منتقل نمی شــد، بخصــوص ویــروس اوریون و

 آبله مرغان که ســوژه های خــود را با دقت وســواس گونه ای 
انتخاب می کردند. 

دوره بیماری که تمام می شد مریض مثل کسی که از سفر دور 
و درازی برگشته باشد شــرح لحظه به لحظه بیماری را ارائه و 
جای جوش هایی که گاه دورشــان را با خودکار خط کشــیده 
بود نشان می داد. البته در این میان ویروس آنفلوانزا هم بود که 
یک ویروس مریض محسوب می شــد که کور و بی هدف حمله 

می کرد و همه را از کار و زندگی می انداخت. 
آنفلوانزا چون ویروس آویزانی اســت و ماضی بعید هم نیســت 
و مضارع اخباری محسوب می شــود در این مجال نمی گنجد. 
نوع خاصی از بیماری های مســری هم بودند که در شــب های 
امتحان شــایع می شدند و فقط دکترهای آشــنا می توانستند 
 آنها را تشــخیص داده و گواهی ارزشــمند اســتراحت مطلق 

صادر کنند و آن ویروس ها، بهترین بودند!

نوستالژیکاتور
امراض مسری

فقط 1 بار در هفته خودتان را وزن کنید
کســانی که به طــور منظــم خــود را وزن می کننــد، در کاهــش وزن موفق تر 
هســتند، اما بیشــتر متخصصــان پیشــنهاد می کنند فقــط یک بــار در هفته 
 خود را وزن کنیــد تا به دلیل نوســان های روزانــه از ادامــه دادن رژیم منصرف 

نشوید. 
وزنتان را آهسته پایین بیاورید

اگر وزنتان را ســریع پایین بیاورید، در صورتی که در خوردن زیاده روی کنید، به 
همان سرعت به حالت اول برمی گردد، به همین دلیل متخصصان توصیه می کنند 

هفته ای نیم تا یک کیلوگرم وزن کم کنید.
در هر وعده غذایی  پروتئین بخورید

پروتئین شما را سیر نگه می دارد، بخصوص در مقایســه با زمان هایی که در وعده 
غذایی تان کربوهیدرات و چربی بیشتری وجود دارد.

 این عادت غذایی هم باعث حفظ بافت عضالنی بدن می شــود و هم به ســوختن 
چربی ها کمک می کند، بنابراین همیشه از این  مطمئن باشید که منابع پروتئینی 
مانند فرآورده های دریایی، گوشــت قرمز بدون  چربی، ســفیده تخم مرغ، ماست، 

پنیر، سویا، انواع مغزها و لوبیا در وعده اصلی یا میان وعده هایتان وجود دارد.
هرروز صبحانه بخورید

یکی از راه های موفقیت در رژیم الغری آن اســت که صبحانــه بخورید و وزن کم 
کنید. بسیاری از مطالعه ها نشان داده اند که این باور درست است. 

در واقع نخوردن صبحانه باعث می شــود احساس گرســنگی کنید و در وعده های 
بعدی مانند ناهار و شام بیشتر غذا بخورید.

ندا
شاه نوری

زاینده 
رود

برگزاری بیش از 100 جشن در مناطق 15گانه شهر اصفهان؛

چشم همه محله های اصفهان 
در دهه والیت روشن شد

مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان از برگزاری بیش از 100 
جشن و برنامه های شاد و مفرح ویژه دهه والیت با عنوان »چشم 
همه محله ها روشن«  در مناطق 15گانه شهرداری اصفهان خبر 

داد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، هادی 
 نباتی نژاد ضمــن تبریــک اعیاد قربــان و غدیــر و دهه والیت 
اظهار کرد: با هدف بزرگداشت اعیاد بزرگ مسلمانان و دهه والیت 
که از جایگاه خاصی در میان شــهروندان برخوردار است، معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان و معاونان فرهنگی مناطق 
15گانه شهرداری اصفهان، بیش از 100 جشــن  و برنامه  شاد و 

مفرح را در جای جای شهر برگزار می کنند.
وی افزود: این جشن ها با حضور گسترده شــهروندان در تمامی 
مناطق شــهر اصفهان و در کانون ها و مراکز فرهنگی مســاجد 
مناطق، پارک ها و بوستان های محلی، ورزشگاه ها، کتابخانه ها و 

در دل محالت شهر برگزار می شود.
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه امسال 
حال و هوای شهر در دهه والیت به ویژه در مناطق محروم نسبت 
به ســال های گذشــته متفاوت تر بود، ادامه داد: فضاسازی های 
صورت گرفته در تمام مناطق به مناســبت دهه والیت همچون 

نصب بنرها و لمپوســت ها، آذین بنــدی معابر و 
محالت و برگزاری جشن های مختلف حال 

و هوای خاصی مطابق با این اعیاد بزرگ 
شــیعیان )قربان و غدیر( در شهر حاکم 

کرده است. 
وی با اشــاره به برگــزاری برنامه های 
فرهنگی متنوع، شــاد و متناسب با حال 
و هوای معنوی اعیاد قربــان و غدیر در 
محالت محــروم گفت: این جشــن ها 
و برنامه ها در مســاجد، حســینیه ها، 
فرهنگســراها، معابــر و در کوچه پس 
کوچه هــای شــهر برگزار می شــود. 
نباتی نــژاد جشــن پرتــوی والیــت، 
رصد  قرآنی،  نشست های 

ستارگان، شب نشینی خانوادگی، مســابقات ورزشی جام والیت، 
پیاده روی خانوادگی، همایش دوچرخه سواری، اجرای نوازندگی 
باستانی، سفره های همدلی، شب شــعر غدیر، جشن های بزرگ 
عید غدیر، برپایی ایستگاه صلواتی، پاتوق نقد و بررسی فیلم های 
کوتاه، نمایشگاه و جشن 7 آسمان ستاره، مســابقه نقاشی ویژه 
کودکان با موضوع غدیر، نمایشــگاه طلوع والیت، حضور اتوبوس 
کودک و ســینما و ... را از جمله مهم ترین برنامه ها و جشن های 
متنوعی برشمرد که در دهه والیت در تمامی مناطق 15گانه شهر 

در حال برگزاری است.

پخش 10 شب ویژه برنامه عیدانه »اینجا اصفهان«
 از شبکه 5

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به اســتفاده از ظرفیت 
رســانه ها در اطالع رسانی جشــن های دهه والیت و فعالیت های 
مختلف شهرداری اشــاره کرد گفت: در همین راستا، ویژه برنامه 
»اینجا اصفهان« به مدت 10 شــب و با محوریت عید غدیر خم و 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس از ســیمای مرکز اصفهان به روی 

آنتن می رود.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه طی 
جلســاتی با مدیران شــبکه اصفهان به این نتیجه رســیدیم که 
ویژه برنامــه اینجا اصفهان با حضور مردم به مدت 10 شــب و در 
دو بخش از استودیو آفتاب صدا و سیما روی آنتن شبکه اصفهان 
برود، تصریح کرد: بخش اول طی چهار شــب ویــژه عید غدیر با 
مجری گری آقای امیر احمدی و با دعــوت از هنرمندان و اهالی 

فرهیخته فرهنگ و هنر اصفهان در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه، 6 شــب دوم ایــن برنامه با اجرای ســید جواد 
هاشــمی، مجری و بازیگر کشورمان پخش می شــود، افزود: این 
بخش با محوریت گرامیداشــت یاد و خاطره هشــت سال دفاع 
مقدس و با دعوت از خانواده های شــهدای مدافع حرم، جانبازان، 
هنرمندان شــاخص حوزه دفاع مقدس و شخصیت های برجسته 

این عرصه روی آنتن می رود.
نباتی نژاد، توجــه به مولفه های اقتصاد مقاومتــی و تولید ملی را 
نیز از محورهای اصلی ویژه برنامه »اینجــا اصفهان« طی 10 
شــب آینده اعالم کرد و افزود: همچنین در خالل این برنامه 
به پروژه ها و برنامه های حال حاضر شــهرداری اصفهان نیز 
پرداخته می شود تا مردم نســبت به رویدادهای شهری 
آگاهی پیدا کننــد. وی اضافه کــرد: همچنین در این 
برنامه، قرعه کشی جشنواره بزرگ خرید کاالی ایرانی 
که طی یک ماه گذشته در بازارهای روز کوثر برگزار 
شد، انجام می شود و به برگزیدگان جوایز نفیسی 
اهدا خواهد شد. گفتنی است ویژه برنامه »اینجا 
اصفهان« هر شب از ســاعت 21:15 به مدت 90 
دقیقه از شــبکه 5 
آنتن  روی  اصفهان 

می رود. 
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امام علی )علیه السالم(: 
اسالم بر پنج پایه استوار شده است : نماز ، زکات ، روزه ، حج و والیت 

و به هیچ چیز به اندازه والیت تاکید نشده است .
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