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مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اصفهــان گفت: 
مســئوالن هیئات مذهبی، در امر به معروف و نهی از 
منکر، از روش صحیح اســتفاده کنند. حجت االسام 
اروجی صبــح پنجشــنبه در همایش عاشــورائیان 
شهرستان نطنز که در آســتان امامزاده سید احمد)ع( 

برگزار شده بود، در جمع مسئولین هیئات مذهبی، با 
اشــاره به اهمیت امر به معروف و نهــی از منکر اظهار 
داشــت: تاثیر این فریضه بزرگ در گرو روش صحیح 
اجرای ایــن مهــم اســت. وی تصریح داشــت: امام 

حسین)ع( در راه امر به معروف و نهی از منکر...

پیشکسوت فوتبال ذوب آهن گفت: شاید پیشنهادی از تیم های دیگر 
به دست گل محمدی رسیده و باعث شده او تمرکزش را از دست بدهد.

رســول کربکندی ، در خصوص دیــدار تیم فوتبــال ذوب آهن مقابل 
استقال تهران اظهار داشت: به نظرم ذوب آهن بازی بدی...

در معامات آخرین روز از هفته گذشــته بازارهای مالی اصفهان، قیمت 
دالر در برابر ریزش مقاومت کرد و حجم معامــات بورس به نصف روز 
قبل کاهش یافت.  بازارهای مالی در آخرین روز کاری هفته گذشته، به 

دلیل قرار گرفتن بین دو تعطیلی، روزی کم رمق را تجربه کرده...

مديرکل تبليغات اسالمی استان اصفهان:

مسئوالن هیئات مذهبی، در امر به معروف
از روش صحیح استفاده کنند

در نشست »به پاس خدمت« مطرح شد:

 بسته تشویقی ساخت و ساز،حمله به رکود است
حسن روحانی در نشست خبری نيويورک:

13

کربکندی:

امیدوارم پیشنهاد ازتیم های دیگر، 
»یحیی« را هوایی نکرده باشد

تحوالت بازارهای مالی نيمه تعطيل اصفهان در آخر هفته ای که گذشت؛

شایعات تکراری
درباره ذوب آهن
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پیشنهاد سردبیر: 
جنگلی از موشک آماده کرده ایم

واکنش

ســردار »حســین ســامی« جانشــین فرمانــده کل 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی که به منظــور تبیین 
توانمندی های نیروی مســلح در گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو ســیما حضور یافته بود گفت: دفاع مقدس یکی از 
پدیده های شگرف و جزو استثنایی ترین واقعیت های تاریخ 
بشر است و شــاید بعد از واقعه عظیم عاشورا، صحنه ای به 
شــگفت انگیزی دوران دفاع مقدس وجود نداشته باشد به 
دلیل آنکه ایــن نابرابر ترین جنگ تاریخ بین یک کشــور و 

یک ائتاف جهانی بود.
در ادامه اهم سخنان سامی را می خوانید؛

  سیســتم ها، ســاح ها و جنگ افزارها در اثنای جنگ 
ساخته شد عاوه بر اینکه ما بسیاری از ساح ها و تجهیزات 
مثل تانک ها و توپ هــا را از خود عراقی ها می گرفتیم و در 
عملیات های بعد آنها را سازماندهی و به کار می گرفتیم اما 
خوداتکایی؛ یعنی اتکای صرف به ظرفیت های بومی از رموز 

موفقیت ما در دوران دفاع مقدس بود.

  اگر براســاس نســبت موازنه قدرت، راجع بــه تفکرات 
کاســیک بخواهیم نتیجه این جنگ را ارزیابی کنیم، این 
جنگ می بایســت در همان روز های اول بــه نفع مهاجم 
تمام می شــد، اما این طوالنی تریــن و نابرابر ترین جنگ 
قرن بیســت و یکم ســرانجام با تحمیل اراده سیاسی ملت 
ایران، ابتکار عمل راهبردی حضرت امــام)ره( ، فداکاری و 
سلحشــوری نیروهای مسلح و بســیج مردمی یک افتخار 

جاودان ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ باقی ماند .
  امروز ضرورت خود اتکایی و اســتقال در توسعه قدرت 
دفاعی ما بیش از هر زمان دیگری احســاس می شــود، به 
فضل الهی این واقعیت، به شــکلی کاما باور پذیر، واقعی، 
محســوس، قابل ارزیابی و پذیرفته شــده در افکار عمومی 
جهان و نزد همه صاحبــان قدرت ظاهری بــه عنوان یک 

حقیقت مسلم پذیرفته شده است.
  امروز در تولید، توسعه و گســترش همه جنگ افزارها و 
سیســتم های دفاعی و بازدارنده کاما براساس ظرفیت ها 
و استعدادهای داخلی در طراحی، تامین مواد اولیه، فرآیند 
ساخت، بهینه سازی و به کارگیری، کاما خوداتکا، مستقل 

و توانمند هستیم.

  امروز در حوزه پهپادها که یکی از پیچیده ترین نمادهای 
فناوری هــای مدرن هســتند در لبــه تکنولــوژی مدرن 
قرار داریم و با قــدرت های بزرگی چون آمریکا، روســیه و 
چین برابری مــی کنیم و بعضی از این قــدرت ها، خواهان 

دستاوردهای دفاعی و فناورانه ما در این حوزه هستند.
  وقتی پهپادی قادر اســت ســه هزار کیلومتــر دورتر از 
مرزهای جغرافیایی ما عملیات پردازی انجام دهد و تصاویر 
دلخواه ما را ضبط و ارســال کند و در همــان عمق نیز قادر 
به انجام عملیات نظامی و پرتاب راکد و موشــک است که 
این فناوری کاما توســط مهندســان ما طراحی و ساخته 
شده نشــان دهنده یکی از نمادها و برجستگی های شکوه 

خوداتکایی ماست.
  عاوه بر این فناوری قادر هســتیم موشک هایی با دقت 
کاما نقطه زن تولید انبوه کنیم و آنهــا را در فضاهایی که 
قابلیت تهدید منافع حیاتی دشمنان ما را دارند، بکارگیریم.

  امروز در کشــور ما جنگلی از موشــک هــا در تونل ها، 
ســیلوها و نیازهای مخصوص آماده پرتاب به هر ســمت و 
هدف دلخواه هستند و پدافند هوایی ما نیز امروز ما را حتی 
از سیســتم های اس ۳۰۰ کاما بی نیاز کــرده و ورود این 

سامانه به کشــور به دلیل عقد قراردادی بوده که چند سال 
قبل بسته شده بود وگرنه سیستم های صیاد، رعد، طبس و 
سوم خرداد آماده هستند که کاما جایگزین سیستم های 

مشابه خودشان در کشورهای پیشرفته شوند.
  بدون اتکا به هیچ کشــور و قدرتی تمام تسلیحات مورد 
نیازمان را می ســازیم و بهینه ســازی می کنیــم. آمریکا 
برای ترساندن کشــورهای دیگر از پتانســیل ارعاب خود 
اســتفاده می کنــد و یا از 
ابتدا همواره برای حل 
مســائل سیاســی از 
قــدرت نظامی بهره 

می گیرد.

در حاشیه

سردار سالمی: 

جنگلی از موشک آماده کرده ایم

ویژهیادداشت

با مسئوالن

آیت ا...کاظم صدیقی-
خطیب موقت تهران

عالء الدین بروجردی-
رییس کمیسیون

امنیت ملی مجلس

دریابان شمخانی-
دبیر شورای

عالی امنیت ملی

ملت ایران نشــان داده اند 
اهل تجــاوز به کشــوری 
نیســتند و ایــران لنگــر 
ثبات در منطقه است، اگر 
کشــوری به ما تجاوز کند 
باید بداند که دســتی برتر، 
نیرویی باالتــر و اقتداری 
عمیق تــر از دوران دفــاع 
مقــدس در انتظــار آنها 
خواهــد بــود و جوابی که 

ایران به متجاوز می دهد پشیمان کننده  است.

رهبر معظم انقاب اسامی، به  مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از 
شهیدان و ایثارگران، پیامی صادر کردند.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری، متن این پیام 
که همزمان با مراســم غبار روبی، عطرافشــانی و گلباران مزار شهیدان در 
 سراسر کشور از سوی حجت االسام و المسلمین شهیدی محاتی نماینده 
ولی فقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای 

تهران قرائت شد؛ به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

خداوند عزیز و رحیم را ســپاس که در دوران ما، معنــی و مضمون واالی 
شهادت را، تجسم بخشــید و دل های پاک و روشنی را مشتاق آن ساخت. 
این نورافکن های فروزان، اکنون فضای زندگی را با معنویت خود روشــن 
ســاخته اند. چشــم های بینا و دل های بیدار از آن بهره می برند و ذخیره 
معنوی که جان مایه  حرکت به سوی تمدن نوین اسامی است، روز به روز 
افزایش می یابد و زندگی را روح و طراوت می بخشــد. سام خدا و اولیای او 
بر این جان های تابناک که هم زندگی و هم مرگشــان مایه  اعتای جامعه 

اسامی است، و همواره چنین باد ان شاء ا....
سیدعلی خامنه ای
یکم مهرماه ۱۳۹۵

به طور حتــم دولتمردان 
رسیدن  برای  کشــورمان 
به حــق مســلم مــردم 
کشــورمان، اقدامات الزم 
را انجــام خواهنــد داد. در 
فرآیند برجام، آنچه مسلم 
و مشخص شــده این است 
که آمریــکا متخلف بزرگ 
اجرای برجام معرفی شده 
و سیاست ایران احقاق حق 

کشور در برنامه هسته ای خواهد بود.

رفتاردولــت ســعودی و 
از  نکــردن  عذرخواهــی 
و  داغــدار  خانواده هــای 
بی توجهی به شناســایی و 
معرفی افراد خاطی در بروز 
این فاجعه، ظــن دخالت 
حاکمیــت  از  عناصــری 
عربستان در این رخداد را 
افزایش می دهد. عربستان 
شــریک راهبردی غرب و 

اسراییل در منطقه بوده و عامت سوال بزرگی بر ادعاها و شعارهای 
دروغین آمریکا در زمینه  حقوق بشر است.

در ادامه گزیده ای از سخنان روحانی را می خوانید:
  برخی از کشورها حتی با پیچ و مهره غنی سازی هسته ای ما 
هم موافق نبودند؛ اما توانستیم جهان را به این اذعان برسانیم 
که غنی ســازی حق ایران اســت و  امروز هم این مسیر را در 

نطنز، فردو و اراک ادامه می دهیم.
  موضوع تحریم، از ابتــدا یک ابزار غلط و نادرســت بود که 
بعضی ها به کار گرفته بودنــد و به ضرر همه بود. دو موضوع در 
تحریم بسیار اهمیت داشــت. یکی انرژی و مسئله نفت و گاز 
و دیگری روابط بانکی. در مســئله انرژی بعد از اجرایی شدن 
برجام تحریم ها به طور کامل برداشــته شــده و ایران فعالیت 
عادی خود را انجام می دهد؛ اما در مسئله روابط بانکی ما هنوز 
مشکاتی داریم که طرف مقابل باید به طور صد درصد و کامل 

در این زمینه به تعهدات خود عمل کند.
  در ایــران مثل همه جوامــع دموکراتیک بــه طور طبیعی 
اختاف نظر وجود دارد. دولت هم موافقان فراوانی دارد و هم 
منتقد و مخالف دارد که این طبیعت یک جامعه آزاد است و ما 
از این نظر هیچ گله ای نداریم؛ اما اگر موردی از دســتگیری ها 

در ایران بوده باید توسط قوه قضاییه مورد محاکمه قرار بگیرد 
و اگر در مرحله دادســرا جرمی برای آنها در حد کیفرخواست 
به اثبات برسد و پرونده به دادگاه برود به طور طبیعی روال آن 

پیگیری می شود.
  من به عنوان رییس جمهور تاشم بر این است که در ایران، 
همچنین در بخش قوه قضاییه و در بخش های امنیتی قانون 
به خوبی اجرا شود و این مسئولیت من است. مخصوصا درباره 
اجرای قانون اساسی که مسئولیت اجرا و حفظ قانون اساسی 
صرفا به عهده رییس جمهور است و رییس جمهور در قبال آن 
مسئولیت دارد. من طبق وظایف خودم مسائل را دنبال کردم 
و می کنم البته این به معنای آن نیســت که هــر بار من اقدام 
می کنم آن اقدامات اعام شــود و در رسانه ها مورد بحث قرار 

گیرد.
  گله ای که مــا از ایاالت متحــده آمریکا در نحــوه اجرای 
برجام داریم، در طول 8 ماه گذشــته این است که در اجرای 
تعهدات خود در برخی از موارد، ما شــاهد تاخیر هستیم و در 
برخی از موارد هم شــاهد اهمال و همچنین نبود شــفافیت 

هستیم. مثا طبق برجام پس از اجرایی شدن آن باید فروش 
هواپیماهای مسافربری به ایران آزاد باشد و تحریم و ممنوعیت 
در این زمینه برداشــته شــود. معنای این آن بود که از همان 
روز اول همه مجوزها برای فروش هواپیما داده شــود، اما شما 
می بینید در این روزهای اخیر اســت کــه خبرهایی راجع به 
فروش هواپیماهایی مثل ایرباس و بویینگ اعام می شود، گله 
ما از تاخیر اســت چون از زمانی که برجام امضا شــد تا زمانی 
که اجرایی شــد فرصت کافی برای تدوین همه آیین نامه ها و 

مقررات در هر دو طرف داشتیم.
  ما به همــه تعهداتمان عمــل کردیم؛ اما طــرف مقابل ما 
مثل این موردی که گفتم تاخیــر دارد، البته طرف مقابلی که 
می گویم عمدتا ایاالت متحده آمریکاســت و بقیه کشــورها 
تاش می کنند که برجام اجرایی و عملیاتی شود. آمریکایی ها 
در مسئله بانک ها طبق آنچه بانک های بزرگ به ما می گویند 
به صورت شــفاف صحبت نمی کنند که یک بــار به صراحت 
بگویند شما آزاد هســتید که با ایران کار کنید و مانعی پیش 
روی شما نیســت. گاهی با لحنی صحبت می کنند که طرف 
را دچار شــک و تردید می کنند. مثا می گوینــد بله تحریم 
برداشته شده ولی تحریم هســته ای برداشته شده و حواستان 
باشد که تحریم های اولیه هســت و باید آنها را مراعات کنید. 
یا بانک های بزرگ را نسبت به شدت عمل خزانه داری آمریکا 
می ترســانند. این موردی است که ما نســبت به آن اعتراض 
داریم. ساز و کاری برای این اعتراض وجود دارد که ما مراحل 

آن را طی کردیم و در حال طی کردن آن هستیم.
  برخی کشــورها مثل عربستان اشتباه محاســبه دارند، به 
هر حال 2 سال بمباران یمن برای آنها هیچ خاصیتی نداشته 
و برای مردم مظلوم یمن خســارت بار و خون بار بوده اســت. 
می بینید روزانه با بمباران هایی کــه در یمن صورت می گیرد 
صدها کودک و زن کشته می شوند و تمام زیرساخت های این 

کشور از بین می رود. 
این مسیر نادرســتی اســت که برخی از کشــورها از جمله 
عربستان سعودی انتخاب کرده اند. خواست ما این است که در 
حالی که منطقه ما که از ناامنی ها لبریز شده و کشورهایی در 
حال نابودی کامل هستند، همه کشورهای جهان، دولت هایی 
را کــه به اختافــات منطقه ای دامــن می زنند و متاســفانه 
کشورهای همسایه را بمباران و به تروریست ها کمک می کنند 
تحت فشــار جدی قرار دهند. ســازمان ملل و شورای امنیت 
در این زمینه باید به نقش و مســئولیت خود عمل کنند تا ما 
بتوانیم از این معضل بزرگی که منطقه ما با آن مواجه شــده 

عبور کنیم.
  همه باید توجه کنیم که اختیارات کشــور عربستان نسبت 

به مسئله حج یک اختیار نامحدود نیســت. عربستان باید به 
مســئولیت خود در این زمینه عمل کند. این یک گناه بزرگ 
از لحاظ دینی و اشتباه بزرگ از لحاظ سیاسی است. این زیرپا 
گذاشــتن مقررات دینی و مذهبی و روابط حسن همجواری 
اســت که عربســتان آن را زیر پا می گذارد و مــا امیدواریم 
عربستان در مسیر درست خود قرار گیرد. کاری که در این دو 
سه سال اخیر در عربستان شاهد بودیم تکرارش می تواند برای 

کل منطقه فاجعه بار و برای خود عربستان خطرناک باشد.
  دســت اندازی آمریکا، بــه اموال ایــران بود. چــون برای 
آمریکایی هــا کاری که انجام دادند بســیار خطرناک اســت 
و اموالی که به بانک مرکــزی ایران تعلــق دارد به بهانه های 
واهی تصرف کرده اند و یک مسئله بســیار عجیبی در حقوق 
آمریکا اتفاق افتاده و آن این اســت که کنگره به طور مستقیم 
در یک مورد دادگاهی وارد شــده و قانون گذرانده اســت. در 
کمتر کشــوری که تفکیک قوا را پذیرفته اند ســراغ داریم که 
قوه مقننــه بیایــد و در رای دادگاه مداخله کند. این بســیار 
کار عجیبــی بود که در آمریــکا صورت گرفــت؛ البته ما این 
دســت اندازی آمریکا به اموال ایران را به عنــوان یک دزدی 
بین المللی محکوم می کنیم و در دادگاه الهه شکایت برده ایم 
و حتما این شکایت را دنبال می کنیم و آمریکا را در این دادگاه 
محکوم خواهیم کــرد و این پول را با ســودش از آمریکا پس 

خواهیم گرفت.
  آمریکا کار بسیار نادرســتی در این زمینه انجام داده است. 
چون در مسائل بانکی و اسناد و اوراق بهاداری که در دنیا وجود 
دارد و در بانک های مختلف مورد معامله قرار می گیرد، اگر بنا 
باشد کشوری بخواهد با دادگاه ها و مقررات داخلی خود با این 
مســئله برخورد کند ناامنی بزرگی در مسائل بانکی به وجود 

می آید.
  اگر کشــوری به برجام عمل نکند از حیثیت برجام کاسته 
نمی شود بلکه از حیثیت آن کشــور کاسته می شود. برجام به 
نفع منطقه ما و ثبات منطقه ماســت. در مســئله هسته ای ما 
را متهم کرده بودند که دروغ می گوییم ولی ثابت شــد ایران 
راســت می گوید و آنها که ایــن ادعا را مطــرح کردند دروغ 

می گویند.
  ما همیشه در خلیج فارس با نیروهای آمریکایی مشکاتی 
داشــته ایم و مربوط به االن نیســت. گاهی وقت ها این موارد 
پیش می آید و همه باید تاش کنیم به اینگونه مشکات دامن 
زده نشود. هر کشوری فضای اختصاصی دارد که در آن فضا اگر 
هواپیمایی بخواهد عبور کند مجــوز می خواهد و اگر هواپیما 
جنگی باشد معلوم است که کشــور باید از خود به خوبی دفاع 

کند. ما هم از فضای خودمان به خوبی دفاع می کنیم.

گله ای که ما از ایاالت 
متحده آمریکا در نحوه 

اجرای برجام داریم، 
در طول 8 ماه گذشته 
این است که در اجرای 
تعهدات خود در برخی 

از موارد، ما شاهد تاخیر 
هستیم و در برخی از 

موارد هم شاهد اهمال و 
همچنین نبود شفافیت 

هستیم

حسن روحانی در نشست خبری نیویورک:

برخی از کشورها حتی با پیچ و مهره غنی سازی هسته ای ما هم موافق نبودند

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پنجشنبه شب در نشست خبری پایان سفر خود به نیویورک در جمع 
خبرنگاران رسانه های بین المللی گفت: یکی از نکاتی که سه سال پیش در سفرم به نیویورک به آن اشاره کردم 
اهمیت مبارزه با خشونت و افراطی گری و تروریسم بود  و اینکه منطقه ما با معضل بی ثباتی مواجه شده است. 
خاورمیانه بسیار مهم اســت و بی ثباتی نمی تواند بر منطقه محصور بماند و به دیگر نقاط سرایت خواهد کرد 

همان طور که دیدیم تروریسم، مرزی نمی شناسد.

امیر موسوی -
جانشین رییس ستاد 

کل نیروهای مسلح 
مــا  دشــمنان  امــروز 
عالم  راهزنــان  دزدترین 
هســتند و به همین دلیل 
مــدام به دنبــال تضعیف 
قدرت دفاعی و توقف رشد 
قدرت دفاعی ما هســتند 
ولی ما برخــاف میل آنها 
مبتنی بر جهــاد کبیر با 
عدم تبعیت از دشمن روز 
به روز بر قــدرت دفاعی و 

تهاجمی خود خواهیم افزود.

پیام رهبر معظم انقالب
به  مناسبت هفته دفاع مقدس

به گــزارش ایلنا ســعد حریــری در مقالــه ای در 
نیویورک تایمز مدعی شــد که ایران می خواهد چهار 
 پایتخت عربی )بیــروت، بغداد، صنعا و دمشــق( را

کنترل کند.
نخست وزیر ســابق لبنان، حزب ا... را برای خراب تر 
کردن مشــکل پناهنده ها از زمان جنگ جهانی دوم 
مقصر دانست و از ایران خواســت از دخالت در امور 

اعراب دست بردارد.
او این مقاله را با ســوء قصد نســبت به پدرش، رفیق 
حریری، نخســت وزیر ســابق لبنان در بمب گذاری 
سال 2۰۰۵ آغاز کرده و مدعی شــده حزب ا... عامل 
این مســئله بوده و گفته اگر این امر ثابت شود؛ یعنی 

ایران آنها را تامین کرده است.
سعد حریری با بیان اینکه لبنان بعد از جنگ داخلی 
ســعی کرد اقتصادش را بازســازی کند و عربستان 
سعودی نیز برای بازســازی لبنان ۱/۵ میلیارد دالر 
کمک مالی کرد، مدعی شــده که کمک های ایران به 

لبنان، در جهت منافع حزب ا... بوده است.
حریری همچنین مدعی شد که ایران باید کمک های 
اعراب به ســرکردگی عربســتان ســعودی را برای 
عادی سازی روابط کشورهای عربی و همسایگانشان 

را بپذیرد.

روزنامه »اســراییل هیوم« ضمن خواستار شدن حذف 
اعتقادات اسامی از جمله شهادت طلبی از کتب درسی 
در ایران، ادعا کرد درغیر این صورت شمارش معکوس 
اولین جنگ اتمی آغاز می شــود.روزنامه صهیونیستی 
»اسراییل امروز« در یادداشــتی به قلم »یورام اتینگر« 
به بررســی موضوعات آموزش داده شده در کتاب های 
درسی مدارس جمهوری اســامی ایران از جمله آرمان 
شــهادت طلبی و همچنین توافق هســته ای پرداخته 
و خواســتار رخ دادن تغییرات اساســی در کتاب های 
درسی شــد.در ابتدای این یادداشت با اشــاره به اینکه 
حتی بعد از حصول توافق هسته ای ایران با شش قدرت 
جهانی از جمله ایاالت متحده )برجام(، بازهم آمریکا را 
»شیطان بزرگ« می خوانند، آمده اســت اما آمریکا به 
برجام با چشم توافقی برای همزیســتی مسالمت آمیز 

می نگرد
نویسنده این یادداشت ادعا کرد: »ارتباط برنامه درسی 
روحانیــون ایران و اســتراتژی برتــری جویانه جهانی 
آنها، کنگره آمریکا را بر آن داشــته تا جلسات استماع 
متعددی را حــول شــرایط پایبند بــودن )آمریکا( به 
توافق هســته ای تا زمانی که ایران کتاب های درســی 

ضدآمریکایی خود را تغییر نداده، برگزار کند«.

ادعای مضحک نخست وزیر 
سابق لبنان علیه ایران

پیش شرط خنده دار یک  
صهیونیست برای اجرای برجام!

هاشمی
در سالمت کامل است

اشغال دو جزیره ایران
توسط امارات

رییس دفتر رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
شایعه بیماری آیت ا... هاشمی رفسنجانی را تکذیب 
کــرد و درباره دیدارهــای انتخاباتــی وی که برخی 

رسانه ها از آن خبر داده اند نیز توضیحاتی ارائه کرد. 
محمد هاشــمی در گفت و گو با خبرنگار »تابناک« 
درباره اخباری که مبنی بر بیماری و بســتری شدن 
آیت ا... هاشــمی رفســنجانی در بیمارستان منتشر 
شــده اســت، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد 
و آقای هاشــمی هم اکنون در صحت و ســامت در 
منزلشــان هســتند.  وی با بیان اینکه رییس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هیچ مشــکلی که ناشــی 
از بیماری باشــد و منجر به بســتری شدن وی شود، 
ندارد، افزود: معموال روزهای تعطیل که می شــود، 
دســت شــبکه های اجتماعی و برخی ســایت ها از 
مطلب خالی اســت؛ بنابراین چنین شایعاتی درست 
می کنند.رییــس دفتــر رییس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام درباره انتشــار برخــی اخبار مبنی بر 
برگزاری دیدارهــای انتخاباتی آیت ا... هاشــمی با 
اصاح طلبان یا برخی گروه های سیاســی دیگر نیز 
تصریح کرد: آقای هاشــمی اخیرا دیدار انتخاباتی با 
اصاح طلبان یا دیگر گروه های سیاسی نداشته اند و 

فعا هم چنین دیداری در برنامه هایشان نیست.

منصور حقیقت پور با اشــاره به اظهــارات مضحک 
ولیعهد عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان 
ملل مبنی بر ضرورت واگذاری جزایر سه گانه از سوی 
ایران به امارات اظهار کرد: بدون تردید ســن ولیعهد 
عربستان به او اجازه نمی دهد که پیرامون تاریخچه و 
پیشینه جزایر سه گانه و تعلق این جزایر به سرزمین 
ایران  نکته ای بداند و ســخنان او الف و گزافی بیش 
نیســت.وی در ادامه با اشــاره به اشــغال دو جزیره 
ایرانی از سوی امارات متحده عربی گفت: کشورهای 
مرتجع عربی که با سردمداری حاکمان سعودی مدام 
به صورت دروغین بــر تعلق جزایر ســه گانه ایرانی 
به امارات ســخن ســرایی می کنند باید بدانند که 
دو جزیره ایرانی به نام های »آریانــا« و »زرکوه« در 
اشغال امارات اســت و اینکه ما در این زمینه صبوری 
می کنیم و حرفی نمی زنیم دلیل نمی شــود که آنها 
گستاخی پیشه کنند. نایب رییس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس نهم شورای اســامی با اشاره به روند رو 
به افول سیاســی و اقتصادی رژیم مرتجع ســعودی 
بیان کرد: بی تردید رفتارهای خودسرانه سعودی ها 
موجبــات فروپاشــی و اضمحــال آنهــا را فراهم 
می آورد و قطع به یقین تاریخ، صدای شکسته شدن 

استخوان های اراذل حاکم بر حجاز را خواهد شنید.
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اخباريادداشت

آرامش طال به هم ريخت!

بانک مرکزی ابالغ کرد؛

ضوابط جديد جوايز سپرده های 
قرض الحسنه

آخوندی: تنها، مسائل تجاری باقی مانده است؛

تمام سدها برای ورود هواپیما 
به ايران شکسته شد

همزمان با اجرای طرح ذخیره عملیاتی؛

فروش تخفیفی برق به برخی 
مشترکان آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:
منتظر نباشید؛ خودرو ارزان نمی شود

در حالی که بازار طال و سکه شــرایط آرامی را طی هفته جاری 
پشت سر می گذاشــت، به یک باره روز چهارشنبه هفته گذشته 

با افزایش هشت دالری قیمت جهانی هر اونس طال روبه رو شد.
در این باره محمد کشتی آرای، رییس اتحادیه فروشندگان طال 
وجواهر، با اشــاره به اینکه برخالف مناسبت عید غدیر خم طی 
هفته گذشــته، به منظور خرید و فروش ســکه و طال، هیجانی 
در بازار ایجاد نشــد، اظهار کرد: در طول هفته بازار سکه و طال 
کامال ثبات داشــت؛ اما به یک باره روز چهارشنبه تحت الشعاع 
اعالم شــاخص های اقتصادی آمریکا قرار گرفت تــا با افزایش 
هشت دالری هر اونس طالی جهانی و نیز افزایش ۳۵۰۰تومانی 

قیمت سکه روبه رو شویم.
وی ادامه داد: طی دو هفته گذشته، دو عید سعید قربان و غدیر 
خم را پشت سر گذاشــتیم؛ اما میزان تقاضا از بازار برای خرید و 
فروش طال و سکه افزایش نیافت و اعیاد نیز هیچگونه تاثیری در 
رونق فروش نداشتند. طی یک تا دو سال گذشته نیز شرایط به 
همین منوال بوده و رکود اقتصــادی، مانع از ایجاد هیجان الزم 

در بازار شده است.
رییس اتحادیه فروشــندگان طال وجواهر با بیان اینکه درحال 
حاضر دادوستدها عادی و قیمت ها نیز شرایط متعادلی را پشت 
سر می گذارد، گفت: قیمت سکه نیز همراه با قیمت جهانی طال 
از نرخ اضافی برخوردار نیســت و به نظر می رســد شرایط بازار 

مساعد بوده و با گرانی قیمت روبه رو نیستیم.

میزان پاداش پرداختی به هر یــک از کارکنان از محل هزینه های 
جوایز و تبلیغات ســپرده های قرض الحســنه پس انداز، نباید از 
متوســط حقوق و مزایای مســتمر ماهیانه دریافتی وی در سال 
گذشته بیشتر باشــد. پیرو بخشنامه شــماره ۵۸۸۸۱ /۹۰ مورخ 
۱۷ /۳ /۱۳۹۰، موضــوع ابــالغ دســتورالعمل اعطــای جوایز به 
سپرده های قرض الحســنه پس انداز)ریالیـ  ارزی(، شورای پول 
و اعتبار در یک هزار و دویســت و بیست و ســومین  جلسه مورخ 
۱۶ /۶ /۱۳۹۵ مقــرر کرد یک تبصره به شــرح ذیل بــه ماده ) ۴ ( 

دستورالعمل الحاق شود:
تبصره: در هر حال، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان 
موضوع بند )پ( ایــن ماده نباید از متوســط حقــوق و مزایای 
مستمر ماهیانه دریافتی وی در ســال مالی گذشته بیشتر باشد. 
بر اســاس ضوابط مقرر در این دســتورالعمل، به منظور جذب و 
تجهیز ســپرده های قرض الحســنه پس انداز، موسسات اعتباری 
می توانند به اعطای جوایز به ســپرده های قرض الحسنه پس انداز 
از طریق قرعه کشــی مبادرت کنند.  شــایان ذکر است بر اساس 
ماده ۳ دستورالعمل اعطای جوایز به ســپرده های قرض الحسنه 
پس انداز)ریالــی-ارزی(، حداکثر مبلغی که در هر دوره توســط 
هر موسســه اعتباری می تواند برای اعطای جوایــز به صاحبان 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد، معادل ٢درصد 

متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره است.
همچنین براســاس ماده ۴ این دســتورالعمل، موسسه اعتباری 
در هر ســال می تواند حداکثر به میزان ۱۰درصد از بودجه جوایز 
ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه، امور فرهنگی، 
مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقای فرهنگ بانکداری اسالمی، 

امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد:
الف- حداکثر ٢درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز 

سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛
ب- حداکثــر ۵ درصد جهت امور عام المنفعــه به منظور مصرف 
در امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و با اولویت مناطق 

محروم کشور؛
پ- حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری.

معاون توانیر، با اشــاره به پرداخت پاداش به مشــترکان همکار با 
طرح ذخیره عملیاتی صنعت برق، گفــت: پرداخت این پاداش در 

قالب فروش تخفیفی برق از شهریور ماه امسال انجام می شود.
محمود رضا حقی فام با بیان اینکه اجــرای طرح ذخیره عملیاتی، 
یکی از طرح هایی بود که با هماهنگی ایجاد شده بین دیسپاچینگ 
ملی و مجموعــه توزیع، بار برخی مشــترکان صنعتی که از قبل با 
وزارت نیرو قــرارداد منعقد کردند، با هماهنگــی خود صنایع، به 
ساعات غیرپیک منتقل شد، گفت: مولدهای مشترکان خود تامین 

نیز برای تامین برق در تابستان به کمک صنعت برق آمدند.
این مقام مســئول، با اعالم اینکه با موافقــت وزارت نیرو، قیمت 
خرید هر کیلووات ســاعت انرژی برق تولید مولدهای مشــترکان 
خودتامیــن، از ۹۰۰ ریــال به ۱۵۰۰ ریال رســید کــه به دنبال 
این تصمیــم، جهش بزرگی ایجاد شــده و تعداد بیشــتری مولد 
خودتامین در زمان پیک بار وارد مدار شدند، تصریح کرد: با اجرای 
این برنامه و با کمــک و هماهنگی صنایع، توانســتیم زمان پیک 

استان های مختلف را برای مشترکان دیماندی تغییر دهیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: مجموع اقدام های انجام گرفته 
منجر به کاهش حدود ۴ هزار مگاواتی پیک به صورت غیرهمزمان 
و کاهش ۳۰۰۰ مگاواتی به صورت همزمان در پیک بار شــد.  وی 
با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در عبور از پیک امســال، اظهار 
داشت: اگر این اتفاقات نمی افتاد، ظرفیت تولید برق جوابگوی نیاز 

مصرف نبود و پایداری شبکه با مشکالت جدی مواجه می شد.
حقی فام با بیان اینکه امســال برای اولین بار ذخیــره نیروگاهی 
کشور در طول تابستان همواره بیشتر از ۵۰۰ مگاوات بوده و قطعی 
برق ناشــی از کمبود تولید برق در شبکه نســبت به سال گذشته 
به صورت قابل توجهی کمتر شده اســت، تبیین کرد: بروز قطعی 
برق به صورت پراکنــده و محدود، به دلیل مســائل فنی بوده که 
طبعا اجتناب ناپذیر اســت.  وی همچنین با تشریح نحوه پرداخت 
پاداش های همکاری مشــترکان صنعتی و کشاورزی توضیح داد: 
پاداش های همکاری به صورت تخفیف در قبوض برق مشــترکان 
اعمال می شود. این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای طرح ذخیره 
عملیاتی، تعمیر و تعطیالت مشــترکان صنعتی و طرح مشترکان 
کشاورزی در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور انجام شده است، 
تاکید کرد: برای مشــترکانی که از ابتدای طرح با توانیر همکاری 
کردند، مبلغ تخفیف در قبوض شــهریور و برای مشــترکانی که 
در ماه های بعد همکاری داشــته اند، در قبوض دوره بعدی اعمال 

می شود.

در معامالت آخریــن روز از هفته گذشــته بازارهای مالی 
اصفهان، قیمت دالر در برابر ریــزش مقاومت کرد و حجم 

معامالت بورس به نصف روز قبل کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان، بازارهای مالی در 
آخرین روز کاری هفته گذشــته، به دلیل قرار گرفتن بین 
دو تعطیلی، روزی کم رمق را تجربه کرده و حجم معامالت 

پایین بوده و تحرکات کمی به خود دیدند.
مهم ترین خبرهــای اقتصادی در ایــن روز، به تالش برای 
نهایی کــردن قراردادهای ایربــاس و بویینگ، رقابت های 
انتخاباتی در آمریکا و کاهش قیمت جهانی نفت اختصاص 

داشت و در این بی خبری، بازارها نیز تحرکی از خود نشان 
ندادند. شاخص کل بورس اندکی رشد کرد، دالر ثابت ماند 

و قیمت سکه نیز با رشد مواجه شد.
طرح مجدد شايعات تکراری در ذوب آهن

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، موضوعی 
است که در دو ســال اخیر بارها برای ذوب آهن مطرح  شده 
و هر بار موجب ایجاد نوســان های قابل  توجهی در قیمت 
این نماد فوالدی شده اســت. این افزایش سرمایه که مدت  
زمان طوالنی است که از ســوی ذوب آهن در حال پیگیری 
اســت، در آخرین اقدامات صورت گرفته به سازمان بورس 

پیشنهاد شده و در انتظار نظر حســابرس و سازمان بورس 
است؛ در همین راستا، دیروز مجددا تایید افزایش سرمایه 
ذوب توسط سازمان بورس در بازار پیچید و موجب افزایش 
تقاضا و قیمت در این نماد شــد. در ســایر نمادهای گروه 
فلزی از جمله فوالد مبارکه اتفاق خاصی مشــاهده نشد و 
حجم معامالت این نماد به دو میلیون ســهم تقلیل یافت 
که سهم حقیقی ها در آن ۱/۸میلیون ســهم بود. در سایر 
گروه ها نیز وضعیت بازار، وضعیتــی خنثی و رکودی بود و 
حجم معامالت در گروه های خودرویی، پاالیشــی و معدنی 
با کاهش مواجه شــد؛ با این  حال به لطف معامالت بلوکی 
در هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس، شاخص کل با ۱۱۴ 
واحد رشد مواجه شــد.  بیشــترین حجم معامالت، از آن 
ذوب آهن بود و ارزش معامالت دو بــازار بورس و فرابورس 

به ۱۶۰میلیارد تومان رسید که نســبت به  روز کاری قبل، 
۵۰درصد کاهش را نشان می داد.

 مقاومت دالر در برابر ريزش
قیمت دالر در روزهای اخیر با وجود کاهش حجم معامالت 
و کاهش تردد حقیقی های خرد به بــازار، در برابر ریزش ها 
مقاومت کرده و روندی محکم تر نســبت به دوره های قبل 
صعود از خود نشان داده اســت؛ چراکه در دوره های قبلی 
صعود، رشد قیمت ها تنها به دو یا سه روز محدود می شد و 
در روزهای بعد، بانک مرکزی با عرضه های سنگین، قیمت 
را به سمت پایین متمایل می کرد. اما این بار در بازار، شاهد 
مقاومت قیمــت در برابر ریزش ها هســتیم و در معامالت 
پنجشنبه، قیمت دالر در ۳ هزار و ۵۷۰ تومان مورد معامله 

قرار گرفت و قیمت یورو، ۴ هزار تومان اعالم شد.

تحوالت بازارهای مالی نیمه تعطیل اصفهان در آخر هفته ای که گذشت؛

شايعات تکراری درباره ذوب آهن

بحــث توقــف خــط تولیــد و لــزوم ورود و تولید 
جایگزین های مناســب برای پــژو ۴۰۵ و پراید، در 
حالی مطرح می شود که به عقیده برخی کارشناسان، 
جایگزینی برای ایــن دو خودرو در حــال حاضر در 

صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد.
چالش خودروهای زير30 میلیون تومان

میرخانی رشتی با بیان اینکه ما هنوز جایگزینی برای 
پراید و پژو نداریم، گفت: در ایــن خصوص ابتدا باید 
محصولی جدید به تیراژ باال برســد که پژو و پراید را 
خارج کنیم. دلیل اینکه چرا این دو محصول همچنان 
تولید می شــوند، این اســت که باید یــک جایگزین 
داشته باشند. مثال وقتی شــما ٢۰۰هزار دستگاه پژو 
و پراید تولید می کنید، باید یک جایگزین مناســب 
داشته باشــید و به میزان ٢۰۰هزار دســتگاه تولید 

کنید تا کم کم جایگزین محصول قدیمی شود.
اگر نتوانیــم محصول جدیــد را به تیــراژ خودروی 
قدیمی برسانیم، جایگزینی هم صورت نمی  گیرد. این 
درحالی است که حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون 
صنایــع و معــادن مجلــس، از ورود قریب الوقــوع 
خودروهــای زیر ۳۰ میلیــون تومان به بــازار ایران 
خبر می دهــد و می گوید: »براســاس مذاکرات بین 
خودروســازان داخلی و برخی خودروسازان خارجی 
در آینده نه چندان دور در رده قیمتی زیر ۳۰ میلیون 
تومان، شــاهد خودروهای بــه روز در بــازار داخلی 
خواهیم بود؛ اما زمان، برند و خودروســاز داخلی آن 
هنوز مشخص نیست.«  این نماینده مجلس با انتقاد 
از کیفیت و فنــاوری خودروهای پرایــد و پژو۴۰۵، 
آنها را از رده خارج، توصیف و اظهــار کرد: »کیفیت 
و فنــاوری پراید و پژو، مربوط به ۳۰ ســال قبل بوده 
و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. قطعا باید خودروهای 
به روز و در توان مالی طبقات متوســط در دســترس 

مردم قرار گیرد.«
درخصوص اینکــه آیــا ورود خودروهای بــه روز و 
زیر۳۰میلیــون تومــان، در قراردادهــای اخیــر با 
شرکت های فرانسوی پیش بینی شده یا شرکت های 
خودروساز جدید قرار اســت این کار را انجام دهند، 
رضا نورقلی پور، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: »بعید می دانم خودروســازان اروپایی 
چنین خودروهایی را در خطوط تولید داشته باشند. 
شــاید چینی ها در این محدوده قیمت خودرو داشته 

باشند؛ اما اروپایی ها خیر!«

 جانشین »پرايد« و »پژو«
از شرق می آيد؟

ويژه

غالمحسین قاسمیان گفت:»اگر مردم می خواهند 
خــودرو بخرند، مطلع باشــند که قرار نیســت 
خودروهای داخلی يا خارجی ارزان تر شــوند.« در 
اوایل سال جاری، کارشناســان پیش بینی می کردند که 
بازار خودرو از رکود خارج  شده  و بازار رونق پیدا  می کند؛ 
اما آنچه در بازار خودرو مشاهده شد، خالف پیش بینی ها 
بود. بازار خودرو همانند دوسال گذشــته در رکود به سر 
می برد. یکــی از دالیل رکود طوالنی بازار این اســت که 

قیمت خودرو ها متناسب با  قدرت خرید مردم نیست.
 این روزها خبرهایی منتشر می شود مبنی بر اینکه سال 
آینده تنوع خودروها در بــازار افزایش پیدا می کند و این 
موضوع موجب می شــود که تولیــدات داخلی متنوع تر  

شــوند.خیلی ها پیش بینی می کنند با ایجاد 
تنوع بیشتر در بازار، مشتریان بیشتری 

به ســمت خرید خودرو متمایل 
خواهند شد.

قاسمیان،  غالمحسین 
ییــس  ر

اتحادیه خودروسازان در گفت و گو با خبرآنالین، با اشاره 
به وضعیت بازار داخلی خودرو گفت:»بــا توجه به پایان 
یافتن تابستان و باقی ماندن بازار خودرو در رکود، اگرچه 
خرید و فــروش خودرو کم و بیش صــورت می گیرد، اما 
پیش بینی نمی شــود که در آینده، بــازار خودرو از رکود 

خارج شود.«
وی با اشــاره بــه ورود خودروهای جدید به بــازار اظهار 
داشــت:»باید کیفیت خودروهای داخلی را بــاال برد تا 
بتوانیم با خودروهای خارجی رقابت داشته باشیم. در غیر  

این  صورت اگر بخواهیم با این وضعیت جلو برویم که 
کیفیت تولید خودروهایمان مشکل داشته باشد، 

طبعا آنها بــازار را از دســت خواهند 

داد.«
قاســمیان افزود:»اما پیشــنهاد می کنیم کــه اگر مردم 
می خواهند خودرو بخرند، به این دلیــل که خودروهای 
داخلی و خارجــی ارزان تر نمی شــوند، تصمیم خود را 
اجرایی کنند؛ البته ســعی کنند از نمایشــگاه هایی که 
دارای پروانه کســب هســتند، خرید کنند. چــون بارها 
 دیده شــده خرید از روزنامه یا سایت ها با مشکل برخورد

کرده اســت.« با پایان یافتــن فصل تابســتان، در حال 
حاضر ســمند اس ای ٢۸میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، دنا 
۴۵ میلیــون و ۸۰۰هزار تومان، پژو پــارس ۳۶میلیون و 
۷۰۰هزار تومان، پژو٢۰۶ تیپ٢، ۳۴میلیون و ۹۰۰هزار 
تومان، رنو تنــدر ۳۹میلیون و رنو کپچــر ۱۱۴میلیون 

تومان به فروش می رسد.

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه مجوز جدید صادر شده 
از سوی خزانه داری آمریکا، تمام سدهای موجود بر سر راه 
ورود هواپیماهــای جدید به ایران را شکســت، اظهار کرد: 
با اجرایی شــدن این توافق، هواپیماهای جدیــد در پاییز 
امسال وارد ناوگان می شــوند و تمام شــرکت های ایرانی 
می توانند مذاکرات خود را به شــکل مستقیم با طرف های 

خارجی ادامــه دهند.  عباس آخوندی دربــاره تعداد دقیق 
هواپیماهایی که در جریان مجوز جدیــد اوفک وارد ایران 
می شــوند، اظهار کرد: طبق توافق اولیه ای کــه با ایرباس 
داشــته ایم، از ســال ٢۰۱۶ باید ۸ فروند هواپیما به ایران 
تحویل و مابقــی در جریــان توافقی ۸ ســاله وارد ناوگان 
می شــدند. براین اســاس امیدواریم تا پیش از پایان سال 
جاری میالدی، نخستین هواپیماها به ایران ایر تحویل شود. 
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه براســاس مجوز جدید، 
ورود هواپیماهای ایربــاس و بویینگ به ایران بدون برخورد 
با مشکل، اجرایی  خواهد شد، تاکید کرد: این مجوز نه تنها 
برای توافق های صورت گرفته میان ایران ایر و این شرکت ها 

قابل اجراســت که حتی در این راســتا، تمام شرکت های 
هواپیمایی ایرانی مجوز آن را خواهند داشــت که مذاکرات 
خود را نهایی کرده و بــرای ورود هواپیماهای جدید اقدام 
کنند. آخوندی با اشاره به اینکه اجرای این توافق ها پس از 
حدود ۴۰ سال، اجازه خرید مســتقیم از بویینگ و ایرباس 
را به ایــران می دهد، اظهار کرد: این موضــوع به معنای آن 
خواهد بود که ما می توانیم پس از حــدود ۴ دهه، بار دیگر 
ســهم خود را از بازار جهانی پس بگیریم. ایران ایر در سال 
۱۳۴۵، بخشــی از بازار جهانی را در اختیار داشــت و حاال 
زمان آن رســیده که ما ســهم خود را از بازار ۴۰۰ میلیون 

نفری مسافران هوایی در منطقه پس بگیریم.

اگر قصد خريد داريد، بخوانید؛

منتظر نباشید؛ خودرو ارزان نمی شود

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان گفت: 
با انتزاع راهداری از اداره کل راه و شهرســازی، تعداد 
نیروی انسانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

اصفهان ۱۰برابر )۹۵۰ نفر( می شود.
داریوش امانــی، از برنامه ریزی و تــالش برای افزایش 
ایمنی و رفع نقاط حادثه خیــز جاده های اصفهان خبر 
داد و افزود: امیدواریم بــا ادغام راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در پوشش یک اداره کل، شاهد افزایش ایمنی 
راه های استان باشــیم؛ البته هر ادغام، گرفتاری های 
خاص خود را دارد و دراین راســتا باید از موازی کاری 
پرهیز و در راســتای افزایش بهره وری تالش شــود. 
وی با بیان اینکه بــا انتزاع راهــداری از اداره کل راه و 
شهرســازی، تعداد نیروی انســانی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای اصفهان ۱۰ برابــر )۹۵۰ نفر( 
می شــود، اظهار داشــت: در استان مشــکل کمبود 
ماشین آالت راهداری نداشته و ۶۱۰ دستگاه سنگین و 
نیمه سنگین در اختیار داریم؛ ولی عمر این دستگاه ها 
٢۰ ساله اســت که باید جوان سازی شوند و درمجموع 
می توان گفت ۳۰ دســتگاه راهداری اســتان فرسوده 

است.

حجت االسالم ناصر موســوی الرگانی درباره موضوع 
حقوق های نجومی اظهار داشت: موضوع حقوق های 
نجومی یکی از مسائل مهمی است که طی ۱۰۰ روز 
گذشته در صدر اخبارها قرار داشت و وزیر اقتصاد در 
جلسه کمیســیون تلفیق در این باره گفت نخستین 
کســی که حقوق های نجومی را تذکــر داد، نماینده 

فالورجان بود.
وی افزود: حدود ٢ ســال پیش اطالع پیدا کردم در 
یکی از شــرکت های بیمه ای، مدیرعامــل و اعضای 
هیئت مدیره، وام های ۵۰۰ میلیــون تومانی با صفر 
درصد ســود دریافت کردند. من در آن زمان، از وزیر 
اقتصاد ســوال کردم و پس از ارائه اســناد و مدارک، 
وزیر مربوطه پذیرفت؛ اما مســئوالن و بــزرگان، به 
واسطه شــرایط جامعه، اجازه طرح سوال در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی را ندادند. نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شــورای اسالمی گفت: به دلیل 
اینکه با این حقوق ها برخــورد الزم صورت نگرفت، 
در ادامه تعــداد زیادی از این فرصت اســتفاده کرده 
و بیش از ۹۵۰ نفر از حقوق نجومی استفاده کرده اند 

که تنها با ۱۳یا ۱۴ نفر از این افراد برخورد شد.

با انتزاع راهداری از اداره راه و شهرسازی؛

افزايش تعداد نیروی 
انسانی اداره حمل و نقل

موسوی الرگانی:

اولین بار
من تذکر دادم

پارلمانمالیاتخبر
معاون سازمان امور مالیاتی خبرداد:

تحقق ۹0درصدی 
درآمدهای مالیاتی

ريیس اتحاديه گوشت اصفهان:

اتحاديه،پاسخگوی گرانی 
گوشت در اصفهان نیست

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت: در ۶ ماه نخســت امســال، ۹۰ درصد پیش بینی 
وصول درآمدهای مالیاتی در کشــور محقق شــد. نادر 
جنتی گفت: برای امســال، وصول ۸۷۰ هــزار میلیارد 
ریال درآمدهای مســتقیم و ارزش افــزوده مالیات در 
کشور پیش بینی شده است؛ این در حالی است که میزان 
مالیات وصول نشده در کشور، ناشی از شرایط اقتصادی 
کشــور اســت. معاون مالیات های مســتقیم سازمان 
امور مالیاتی افــزود: امیدواریم در نیمه دوم امســال، با 
کمک فعــاالن اقتصادی و مردم، تمامــی میزان مالیات 
پیش بینی شــده وصول شــود؛ البته اکثر شرکت های 
تولیدی کشــور، اظهارنامه های خود را با میزان کمتر و 
با زیان اعــالم کردند. وی با بیان اینکه ســهم مالیات در 
تولید ناخالص در دنیا ٢۰ درصد اســت، ادامه داد: سهم 
مالیات در تولید ناخالص کشور به نسبت دنیا فاصله دارد؛ 
به نحوی که سهم مالیات در تولید ناخالص کشور، حدود 
۷ درصد است که در برنامه ششم توسعه باید به ۱۰درصد 
برســد. تنها راه نجات اقتصاد کشــور، جایگزین کردن 

درآمدهای مالیاتی به جای سرمایه های نفتی است.

رییس اتحادیه گوشــت اصفهان، از کمبود دام ســبک در 
اصفهان خبر داد و گفــت: وظیفه اتحادیه، صــدور پروانه 
بوده و اینکه چه ارگانی باید جواب مــردم در زمینه گرانی 
گوشــت را بدهد، مربوط به ما نیســت. رضا انصــاری، با 
اشــاره به قیمت صعودی گوشت اظهار داشــت: اتحادیه 
نمی تواند قیمت گذاری کند و برخی از دست اندرکاران در 

قیمت گذاری ها دخیل هستند. 
وی با اشاره به قیمت گذاری گوشــت توسط فروشندگان 
افزود: اتحادیه می تواند قیمت گذاری کند؛ اما فروشــنده 
گوشــت باید فاکتور خرید داشته باشــد و ۸ درصد بر آن 

اضافه کند.
رییس اتحادیه گوشــت اصفهان بیان کرد: به سبب اینکه 
برخی فروشــندگان با قیمت باالتری گوشت را خریداری 
می کنند، با قیمت بیشــتری نیز این محصول را به دست 

مردم می رسانند. 
وی قیمت فعلی گوشــت را در اصفهان بین ۳۰ تا ۳٢ هزار 
تومان دانست و خاطرنشان کرد: قیمت گوشت در شهرهای 
مختلف، متفاوت بــوده و در حال حاضــر در اصفهان بین 

۳۰تا۳٢هزار تومان است. 

بازار
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پیشنهاد  سردبیر:
محیط بانان جلیقه های ضد گلوله  بر تن  می کنند

حیات وحشيادداشت

پايش حیات وحش پارک ملی 
سیاهکوه

بیانیه سازمان حفاظت محیط زيست به 
مناسبت هفته دفاع مقدس 

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست:

محیط بانان جلیقه های ضد گلوله 
بر تن  می کنند

پایش وضعیت حیــات وحش پــارک ملی ســیاهکوه در محل 
 آبشــخورها ، بررســی وضعیت حیات وحش ســیاهکوه از نظر 
شاخص های جمعیتی و وضعیت فیزیکی و جسمی حیات وحش، 

بیماری ها و ... در قالب پایش کومه ای انجام پذیرفت. 
در این پایش 9 آبشخور توســط افراد خبره مورد پایش مستقیم 
قرار گرفت. کلیه مشاهدات گونه های برجسته به همراه وضعیت 

ظاهری و عالیم قابل رؤیت ثبت شد.
طی این بررســی مشخص شد به دلیل شــدت خشکسالی سال 
جاری و گذشته شاخص های زادآوری علف خواران وحشی پارک 
کاهش جدی داشته اســت به گونه ای که عمدتا زادآوری صورت 

نگرفته یا زاده های سال جدید بقا پیدا نکرده اند.
 از ســوی دیگر به نظر می رســد موضوع مهاجــرت قوچ و میش 
و پراکنش گونه های برجسته پارک به مناطق اطراف بسیار جدی 
بوده و ضرورت دارد توزیع علوفه کــه به صورت محدود در بعضی 
از قسمت های پارک صورت می گرفت با جدیت بیشتری دنبال 

شود.
در این پایش عالیمی از بیماری های حیات وحش مشاهده نشد. 
اگرچه بعضــی از گله های حیات وحش از لحاظ جســمانی الغر 

بودند که مؤید شدت خشکسالی و کم غذایی در پارک است.
بر اساس گزارش سایت سازمان حفاظت محیط زیست، نتایج این 
پایش، نحوه ادامه مدیریت پارک و احیانا تغذیه دستی به منظور 

عبور از بحران سال جاری را مشخص خواهد کرد.
ضمن اینکه ارایه نتایج آن به سازمان مرکزی موجب خواهد شد 
تصمیم گیری های کالن مدیریتی بــرای تکمیل زنجیره غذایی 
 پــارک و احیانا پــروژه هایی نظیــر معرفی پلنگ و... ســریع تر 

صورت گیرد.

 همزمــان با فرا رســیدن هفتــه دفــاع مقدس روابــط عمومي 
و امور رسانه بیانیه اي منتشرکرد.

در ایــن بیانیه آمده اســت: هفته دفــاع مقدس فرصت بســیار 
گرانبهایي براي بازشناســي حماســه عظیمي اســت که با ایثار، 
فداکاري و سلحشوري فرزندان برومند و معنوي امام راحل افسانه 
شــکت ناپذیر و ســلطه گري قدرت هاي جهاني به ویژه آمریکا 
جنایتکار را باطل و برتري ایمان و اراده ملت نستوه و استوار ایران 

را به عنوان یکي از عبرت هاي بزرگ تاریخ معاصر اثبات کرد.
دســتاوردهاي ارزشــمند و غرورآفرین امروز جمهوري اسالمي 
ایران در حوزه گوناگون ملي،  منطقــه اي و فرامنطقه اي به ویژه 
در صحنه الهام بخش براي ملت هاي اســتکبار ستیز و حق طلب 
مرهون حماسه اي است که فرزندان رشــید و شهیدان به معراج 
رفته مــردم عزیزمان در میــدان آن نبردهاي بي نظیــر در برابر 
دشــمنان آفریده اند. در زمان کنوني به برکت ایســتادگي مردم 
مســلمان ایران در برابر ســلطه گران عطر مقاومت در میان ملل 
آزاده به خصوص بیداري جهان عرب پیچیده و جمهوري اسالمي 
 ایران به رهبــري رهبر فرزانه انقالب اســالمي حضــرت آیت ا... 
 خامنه اي قله هاي علم و فن آوري و پیشــرفت را یکي یکي فتح 

و گردنه هاي صعب آن را پشت سر مي گذارد.
 ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور ضمن گرامیداشــت 
هفته دفاع مقــدس و یــاد وخاطره امــام راحل عظیم الشــان 
 ) ره ( و شهداي هشــت ســال دفاع مقدس بیعت مجدد خود را 
با ولي امر مســلمین اعالم داشــته و پیروي از آرمان هاي مقدس 
شــهدا،  جانبازان و رزمندگان در دفاع از اســالم، قرآن و والیت را 

وظیفه همیشگي خود مي داند.

فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیســت گفــت: تمامی 
محیط   بانان کشور به جلیقه های ضد گلوله تجهیز خواهند شد.

حمید رضا خیلــدار درباره تامین تجهیزات محیط بانان سراســر 
کشــور اظهار کرد: تامین تجهیزات فردی و عملیاتی محیط بانان 
 یکــی از اولویــت های یــگان حفاظت محســوب می شــود که 
 به همین سبب مذاکراتی میان ســازمان حفاظت محیط زیست 
 و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام گرفت و تامین آن 
به طور کامل مدنظر خواهد بود. وی ادامه داد: ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور بودجه تجهیزات یگان حفاظت را بر اساس 
 توافق انجام شــده میان ســازمان محیط زیســت و وزارت دفاع 
در اختیــار این وزارتخانه می گــذارد و وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح در طول مدت پنج ســال یگان حفاظت سازمان 

محیط زیست ) محیط بانان ( را تحت پوشش قرار می دهد.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیست با بیان اینکه سقف 
مالی تجهیزات در نظر گرفته شــده در حدود150 میلیارد تومان 
 اســت، گفت: با تحویل این تجهیزات تمامی نیازهای محیط بانان 

و محیط بانی ها مرتفع خواهد شد.
خیلدار تصریح کرد: جلیقه ضد گلوله، لباس های فرم، تجهیزات 
 فردی، خودروهــای صحرایــی، موتورســیکلت هــای تندرو، 
کاســتی های ســالح گرم، فشــنگ و تمامی ملزومات مورد نیاز 
 محیط بانان بــرای دفاع از مناطــق حفاظت شــده تحویل داده 

خواهد شد.
 وی تامیــن جلیقــه ضد گلولــه بــرای محیط بانــان را از جمله 
اولویت های تامین تجهیزات  دانســت و افزود: در ماه های اخیر 
 تعدادی از محیط بانان کشــورمان شــهید یا مجروح شــدند که 
به همین ســبب حفاظــت از جــان محیط بانــان را مدنظر قرار 
 دادیــم و تمامــی محیط بانــان بایــد از جلیقه های ضــد گلوله 
در ماموریت ها اســتفاده کنند. فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
محیط زیســت تاکید کرد: تمامی ملزومــات دفاعی  محیط بانان 
برای حفاظت از محیط زیست تامین خواهد شد و آنان دغدغه ای 

از این حیث نخواهند داشت.
اليحه حمايت از محیط بانان در دست  بررسی است 

 خیلدار درباره الیحــه حمایــت از محیط بانان نیــز اظهار کرد: 
الیحه حمایت از محیط بانان به دولت تقدیم شــده و کمیسیون 

اجتماعی دولت نیز مشغول بررسی این الیحه است.

دانستنی ها

 طرقه یا جل نام پرنده ای اســت که شــبیه گنجشک بوده ولی 
 در ســایز بزرگ تر. بــه طرقه ، گنجشــک صحرایــی نیز گفته 
می شود. این پرنده در اســتان های مشــهد ، اصفهان و شیراز 
بیشتر از سایر مناطق دیده می شــود. جنس نر این پرنده دارای 
یک طوق مشــکی بر روی گردن اســت که آن را از جنس ماده 
 متمایــز می کند. طرقــه ها بیشــتر در مزارع و بــر روی زمین 
النه سازی می کنند و شاید همین امر باعث شده که پیدا کردن 
جوجه ها راحت باشد. برای نگهداری باید جوجه طرقه را خرید 
تا در آینده پرنده ای رام و دست آموز شود و حتی دهن قناری یا 
سهره را نیز یاد بگیرد. در اواســط تابستان شاهد این هستیم که 
پرنده فروشی ها طرقه هایی را به فروش می رسانند که برخالف 
 اینکه جوجه هستند ولی وحشــی بوده و با دیدن انسان خود را 
به قفس می کوبند که خرید این نوع طرقه هــا بی فایده بوده و 

رام نمی شوند یا خیلی طول می کشد و دهن نیز یاد نمی گیرند. 
 دانه اصلی این پرنــده در قفس تخم کتان اســت. ولی می توان 

از دانه های دیگری نظیر شاهدانه به مقدار کم استفاده کرد.
 کاهو، کلــم، ســیب و... نیز غــذای طرقه را در قفس تشــکیل 
می دهند. قفس طرقه به صورت گرد است و برای تزیین بیشتر، 

یک آیینه و یک زنگوله در آن قرار می دهند.

زاغ سرده ای از پرندگان در خانواده کالغیان است. 
 این ســرده دو گونه زاغ نوک زرد و زاغ نوک سرخ را در بر می گیرد که 

در مناطق کوهستانی جنوب آسیا و شمال آفریقا سکونت دارند.
بدن زاغ به رنگ سیاه و پاهای آن سرخ رنگ است. تک همسرند و زوج 
تا آخر عمر به یکدیگر وفادار می مانند. غذای اصلی آن ها بی مهرگان 
است و در کنار آن از سبزیجات و منابع غذایی سکونتگاه های انسانی 
اســتفاده می کنند. عقاب طالیی و شــاه بوف مهم ترین دشمنان 
طبیعی این حیوان هستند و غراب معمولی هم جوجه های آن ها را 
شکار می کند. در اسپانیا زاغ های نوک ســرخ عالقه دارند تا در کنار 
اجتماعات دلیجه کوچک النه سازی کنند، چرا که حضور در کنار این 

شاهین های حشره خوار امنیت بیشتری را برای آنان فراهم می آورد.
اندازه اش40-51 سانتی متر است ؛ با پر و بال سیاه و سفید و دم دراز 
به آسانی تشخیص داده می شود. دم تکامل پیدا کرده و بلندی دارد. 

پرهای شانه، پهلوها و شکم آن سفید و بقیه پر و بالش سیاه با جالی 
آبی، سبز و ارغوانی است. جنس نر زاغی از ماده آن بزرگ تر است.

زاغی پرنده ای خجالتی اســت، اغلب به صورت دسته های کوچک 
دیده می شود که در زمســتان گله های بزرگ را تشکیل می دهند 
و در گروه های کوچک به تغذیه مشغول می شــوند و پاتوقی برای 

استراحت شبانه دارند که همگی یک جا در شب جمع می شوند!

طرقه زاغ

کارشــناس نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان همدان، گفت: مباحث خرافاتی موجود در خصوص 
کفتار به ویژه گونه ماده آن، موجب رسیده جمعیت آن به انقراض 
محلی شــده اســت. خرافات، کفتارها را به مرحله انقراض محلی 
رسانده است. علیرضا محمدی، کارشــناس نظارت بر امور حیات 
وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در خصوص 
گونه حمایت شده کفتار، اظهار داشت: کفتارها شامل دو زیر گونه 
اصلی؛ خالدار و راه راه هســتند که گونه راه راه آن متعلق به ایران 
بوده و در تمامی استان ها به ویژه استان همدان مشاهده می شوند. 

 وی گفت: کفتارها به عنوان گوشــت خواران بزرگ جثه در راس 
غذایی بوده و از مهم ترین حلقه های اصلی زنجیره غذایی به شمار 
می روند.  کارشناس نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت 

 محیط زیست اســتان همدان، بیان داشــت: از کفتارها به عنوان 
پاک کننده یا رفتگــر طبیعت یاد می شــود، چرا کــه این گونه 
الشــه های موجود در طبیعت را چه از نوع علف خوار و چه از نوع 

گوشت خوار، پاکسازی می کند. 
  محمدی ادامه داد: حــذف گونه های بیمــاز از جمعیت کل و بز، 
قوچ و میش، آهو و جبیــر و کنترل جمعیــت گونه های مختلف 
 نشــخوار کنندگان بــا توجه به ظرفیــت منطقه از دیگــر فوائد 

و ضرورت وجود کفتار است. 
  وی درباره آمــار جمعیتی ایــن گونه تصریح کــرد: آمار دقیقی 
 از کفتارها به لحاظ منزوی و حســاس بودن شان وجود ندارد ولی 
با توجه به مشاهدات محیط بانان ما در مناطق حفاظت شده و آزاد 

استان، تعدا قابل توجهی از این گونه به چشم می خورد. 

 کارشــناس نظارت بر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان همدان، تصریح کرد: پراکندگی جمعیت 
 کفتار راه راه در ســطح اســتان یکنواخت بوده و ما شاهد حضور 
 این گونه در شهرستان ها نیز هســتیم.  محمدی درباره وضعیت 
این گونه در کشــورمان بیان داشــت: با اینکه کفتار، در لیســت 
 اتحادیــه بیــن المللی حفاظــت از طبیعــت و منابــع طبیعی، 
جزو گونه های حمایت شده قرار دارد، اما به طور کلی، در کشورمان 
به غیر از دو اســتان از وضعیت خوبی برخوردار اســت.  وی افزود: 
وجود بحث خرافات در برخی اســتان ها منجر به شکار غیر مجاز 
 و بی رویه و تخریب زیســتگاه های کفتار به ویــژه گونه  ماده آن 
شــده اســت.  کارشــناس نظارت بر امور حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان همدان، تصریح کرد: دید منفی 
موجود در دو استان کشورمان، جمعیت کفتار را به مرحله انقراض 
محلی رســانده در حالی که در سایر مناطق کشــورمان به ویژه 
اســتان همدان اقدامات حفاظتی، مورد خاصی این گونه را تهدید 

نمی کند. 
 محمدی گفت: مردم باید در همه جا محیط بان باشند و بر مبنای 
 خرافات، موجبات انقــراض گونه ای را در طبیعــت فراهم نکنند 

چرا که وجود گونه ای ضرورت دارد.

خبر

خرافات، کفتارها را به مرحله انقراض محلی رساند

اخبار

قاب روز

خبر ويژه

رییس فراکســیون محیط زیســت مجلس شورای 
 اســالمی خواســتار توقــف عملیــات گازرســانی 
در دماونــد بــرای بررســی های فنــی و رعایــت 
استانداردهای زیست محیطی شد و گفت که رییس 
مجلس نیز در این موضوع دخالت نداشــته اســت. 
محمدرضا تابش با اشــاره به نامه سرگشاده نماینده 
دماوند دربــاره احتمال بروز فاجعــه طبیعی در این 
منطقه در پی گازرســانی به چند روستا در الریجان 
 و اعمال فشــار بــرای انجــام این عملیــات، گفت: 
من پیش از این هم با رییس ســازمان محیط زیست 
و وزیر نفت مکاتباتی در این رابطه داشتم و خواستار 
توقف هرگونه عملیات گازرسانی تا انجام بررسی های 
دقیق فنی و کارشناسانه شدم و همین درخواست را 

از دستگاه قضایی نیز دارم.
وی افزود: قطعا این کار باید بر مبنای بررســی های 
کارشناسی انجام شود و ضوابط فنی و استانداردهای 
زیست محیطی باید رعایت شــود بنابراین عملیات 
اجرایی تا انجام بررســی های فنی باید متوقف شود 
تا خدشــه ای به نماد عظمت طبیعت ایــران یعنی 
 دماوند وارد نشــود. ایــن نماینده مجلس با اشــاره 
به رییس مجلس در این زمینه یادآور شــد: من نظر 
آقای الریجانــی را در خصوص گازرســانی به چند 
روستا در الریجان جویا شدم و ایشــان گفت که در 
این موضوع نه دخالتی کرده اند و نه دخالت می کنند.

تابش با بیان اینکه هرگونه اقدامی که به نماد عظمت 
و شــکوه طبیعت ایران خدشــه وارد کند پذیرفته 
نیســت، تصریح کرد: مســلما نظر رییــس محترم 

مجلس و نمایندگان هم همین است. 
پرواضح اســت همکاران نماینده ما که خودشــان 
 قانونگذار هســتند بر رعایت قانــون و اعمال ضوابط 

و مقررات فنی تاکید دارند.

دماوند به عنوان نماد عظمت 
طبیعت ايران نبايد دچار 

خدشه شود

 گســترش فزاینده شهرنشــینی و زندگی مدرن، انســان را 
از طبیعت جدا کرده اســت و این وضعیت روی رشــد عاطفی 
و روحیه طبیعت دوســتی کودکان ما و نیز رفتار آنها در قبال 

محیط زیست تاثیر منفی دارد.
 بر این اســاس، ایجاد مدارس طبیعت به عنوان راهکاری برای 
نجات محیط زیست چند سال اســت در دنیا آغاز شده و ایران 
نیز اکنون با دارا بودن 18 مدرسه طبیعت در نظر دارد تا پایان 
ســال جاری این تعداد را به 24 مدرســه افزایش دهد تا گام 

مهمی در راستای آموزش و حفظ محیط زیست برداشته باشد.
ایجاد مدارس طبیعت 15 سال پیش از سوئد آغاز شد و اکنون 
در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله نروژ، فنالند، آمریکا، 
ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشــورهای آســیای جنوب شرقی 

پیگیری می شود.
انگیزه ایجادکنندگان مدارس طبیعت این اســت که با توجه 
 به گســترش شهرنشــینی و دسترسی نداشتن نســل امروز 
به طبیعت، شــرایطی را فراهم کنند که بچه ها بتوانند فرصت 

تجربه لمس طبیعت در مراحل زندگی را دوباره داشته باشند.
به باور بنیانگــذاران مدارس طبیعت، انســان هایی که تجربه 
لمس طبیعت را داشــته باشــند، می توانند عاشــق شــوند 
 و این مسئله ســبب می شود تا نگاه شــان به مواهب طبیعی، 
تنوع زیستی، بلوط ها، تاالب ها، پلنگ ها، یوزپلنگ ها، کل ها 
 و بزها مانند نگاه شــان به فضایل اخالقی معامله ناپذیر زندگی 

و مانند نگاه شان به وطن، دین و پدر و مادرشان باشد.
به گفته محمد درویش مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست، نهضت ایجاد مدارس طبیعت 

در کشــور راه افتاده است و ســال به سال شــاهد افزایش آن 
هستیم.

درویش افزود: بعــد از برگزاری دوره های آموزشــی مختلف، 
 موفق بــه ایجاد 18 مدرســه طبیعت در کشــور شــدیم که 
در اســتان های مختلف از جمله خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، مازندران، گلستان، گیالن، تهران، اصفهان، کرمانشاه، 
همدان و بوشهر راه اندازی شده اســت. وی ادامه داد: تا پایان 
سال جاری نیز یک مدرسه در شیراز، دو مدرسه در تهران، یک 
مدرسه در رشت و یک مدرسه در اهواز راه اندازی می شود که 
 با این حســاب تعداد مدارس طبیعت به 24 مدرســه افزایش 

پیدا می کند.
درویش مدرســه طبیعت را یک مکتب پرورشــی و آموزشی 
دانســت و با اشــاره به طبیعت رو به تخریب از جمله در ایران، 
گفت: به نظر می رســد راه نجات طبیعت کشور این است که 
دوباره نســلی را پرورش دهیم کــه در پیشــگاهش، پرتاب 
کردن زباله از خودرو مانند پرتاب کردن زباله در منزل باشــد 
 تا بتوانیم به کمک آن نســل بســیاری از خطاها، نابخردی ها 
 و آزمندی هایی را که نســل امــروز و دیروز مرتکب شــدند 
و وضعیت محیط زیســت را به شــرایط نگران کننده امروزی 

رسانده اند، درمان کنیم.
 وی ادامــه داد: فکر می کنیم مــی توان مــدارس طبیعت را 
به صورت تصاعد هندسی افزایش داد، معموال دو سال اول روند 
کند اســت، اما خود بچه هایی که در مدارس طبیعت هستند، 
 این روند را به ســرعت تکثیر مــی کنند، در ســال اول فقط 
دو مدرســه راه اندازی شد، ســال دوم به 7 مدرسه رسید، در 

 سال سوم به 18 مدرســه افزایش پیدا کرد و به سرعت در حال 
زیاد شدن است.

درویش گفت: مساحتی که برای مدارس طبیعت در نظر گرفته 
شــده حداقل یک هکتار به باال اســت و با توجه به محدودیت 
زمین در تهران، با ســازمان جنگل ها مراتــع و آبخیزداری و 
شــهرداری تهران وارد مذاکره شــدیم و ســازمان جنگل ها، 
موافقت اصولی خود را مبنی بر واگــذاری زمین به افرادی که 
سازمان محیط زیســت صالحیت آنها را تایید کند، برای یک 
 دوره 5 و10 ســاله اعالم کرده اســت. وی با تاکیــد بر این که 
به سرعت در حال افزایش مدارس طبیعت هستیم، افزود: این 
مدارس از سه تا 12 سالگی بچه ها را می پذیرد، طبیعتا تا هفت 
ســالگی بچه ها می توانند به صورت کامل در مدارس طبیعت 

ثبت نام کنند، در واقع می تواند جایگزین مهد کودک ها شود.
درویش ادامه داد: البته اکنون تعــداد مدارس طبیعت خیلی 
کم است و قابلیت رقابت با بیش از50 هزار مهد کودک موجود 
در کشور را ندارند، اما چون مهد کودک اصوال اجباری نیست، 
خانواده ها می توانند انتخاب کننــد، اما برنامه ما در بلندمدت 

این است که مدارس طبیعت جایگزین مهدهای کودک شود.
 مدیــر کل دفتر مشــارکت هــای مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: مدارس طبیعت معموال با مدارس دولتی 
 و غیر دولتــی دیگر قرار داد مــی بندند و دانــش آموزانی که 
برای اردو به جاهــای مختلف می روند، تفاهــم می کنند که 

اردوها در محیط های مدارس طبیعت برگزار شود.
وی گفت: تالش شده است شرایط مدارس طبیعت به شرایط 
طبیعت نزدیک باشــد، درخت به اندازه کافی داشــته باشند، 
حیوانات مختلف در آن زندگــی کنند تا بچه ها بتوانند زندگی 
 آنها را مشاهده کنند و از نزدیک با آنها آشنا شوند، امکان بازی 
با خاک داشته باشــند، برخی از تجربه های گروهی را تمرین 
کنند به عنــوان مثال با هم یک جعبه بســازند یا در درســت 
کــردن مربا همکاری کننــد. درویش تاکید کــرد: یک هدف 
ما این اســت که کودکان در مدرســه طبیعت بتوانند مهارت 
های زندگی را یاد بگیرند و فکر می کنیــم اگر این امر محقق 
 شــود و کار گروهی را یاد بگیرند، می توانیم امیدوار باشــیم 
یکــی از مهم تریــن مهارت هــای زندگی کــه حفظ حرمت 
ســرزمین، طبیعت و زیســت مندان در طبیعت است، تامین 
شــود. وی گفت: برنامه ما این اســت که همچنیــن در یک 
مقطع 10 ساله بتوانیم از طریق مدارس طبیعت حداقل200 
هزار شغل ایجاد کنیم، با توجه به اینکه هر پنج کودک به یک 
تحصیلگر نیاز دارد، ما این پیش بینی را کردیم و فکر می کنیم 
یکی از امیدبخش ترین بازارهای کار برای دوستداران، فعاالن، 
متخصصان، دانشجویان محیط زیست، سازمان های مردم نهاد 
برای جذب در این مدارس باشــد که برای آنها اشتغال و برای 

نسل آینده پایداری اکولوژیکی به همراه خواهد داشت.

مدارس طبیعت راهکاری برای آشتی با طبیعت و نجات محیط زیست

فکر می کنیم 
می توان مدارس 

طبیعت را به صورت 
تصاعد هندسی 

افزايش داد، معموال 
دو سال اول روند 

کند است، اما خود 
 بچه هايی که 

در مدارس طبیعت 
هستند، اين روند را 

 به سرعت تکثیر 
می کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
آموزش خانواده بستر توسعه كشور است

E-MAIL

مهشید 
موسویان

1- جز این اســت: تولیــد بازی رایانــه ای نجات حــاج احمد 
متوسلیان آغاز شد. 

در این بادی، شــخصیت اصلی کــه یکی از همرزمــان احمد 
متوســلیان در دوره جنگ تحمیلی اســت در حیــن عملیات 
مستشادی در ســوریه دســتگیر و تحویل رژیم صهیونیستی 
می شود. در زندان اسرائیل، شخصیت بازی متوجه حضور احمد 
متوسلیان در زندان می شــود و برای  آزادی او و خودش تالش 

می کند.
 2- از همان ســال های اولیه شــکل گیری بازی های رایانه ای 
در ایران با کمی تاخیر نســبت به کشــورهای غربی و آســیای 
شرقی، بازار این نوع سرگرمی شکل گرفت که البته صرفا فروش 

محصوالت وارداتی و خالی از بازی های داخلی بود. 
کمی پیش از دهه هشــتاد عده ای به فکر بازســازی بازی های 
 یارانــه ای افتادند که اکثر ایــن طرح ها هرگز به اتمام نرســید 
و تنها به تجربه ای بــرای آن گروه ها تبدیل شــده؛ به طور کلی 

بازسازی بازی های رایانه ای در ایران سه دوره را در بر می گیرد. 
 نســل اول که به اواخر دهــه70 و اوایل دهه80 بــر می گردد 
 و بیشــتر جنبه اثبــات توانایی داشــت. نســل دوم که قدری 
 به تجاری ســازی بازی ها در ایران توجه داشت و نسل سوم که 
از اواخر سال1390 آغاز شد و شاید بتوان با اغماض فراوان از آن 

به عنوان صنعت بازی های رایانه ای در ایران نام برد.
آثار تربیتی مثبت و منفی بازی های رایانه ای بر کســی پوشیده 
نیســت و صحبت از آن تکرار مکررات اســت و امــروز در ایران 
همگان به این نتیجه رســیده اند کــه می توان ایــن بازی ها را 
بومی ســازی و از آن برای انتقال مفاهیم ارزشمند استفاده کرد، 
اما سختی کار از همین جا آغاز می شــود: کدام یک از ارزش ها 
را می توان در قالب یک باتری رایانه ای به نســل در حال رشــد 

آموزش داد؟ 
3- بر گردیم به چند ســطرح اول این یادداشــت: حاج احمد 
متوســلیان یک انســان واقعی اســت که روزگاری بــرای این 
 وطن جنگیده و از تمام وجودش مایه گذاشــته و سرنوشــتش 

از 34 سال پیش تاکنون نامعلوم است.
امروز تعدادی جوان خوش فکر که در حســن نیــت  آنها هیچ 
شکی نیست ســعی کرده اند با طراحی یک باتری رایانه ای گرد 
فراموشی را از این واقعه پاک کنند و ضمنا به کودکان )کاربران( 

این کشور بیاموزند ایران چه قهرمانانی داشته و دارد. 
اما یک نگرانی:

 آیا با طراحی چنین بــازی، حاج احمد و حــاج احمدها تبدیل 
 بــه قهرمانان مجــازی نخواهنــد شــد؟ نکند به جــای زنده 
نگه داشتن نام و یاد این عزیزان، آنها را از دنیای واقعی دور و در 

دنیای مجازی رها کنیم؟!
نکند نســل بعد نام حاج احمد متوســلیان را از بر باشد، اما تنها 

تصورش از این نام یک بازی رایانه ای باشد و بس.
این تنها یک نگرانیست که شاید به جا نباشد. 

نگارنده مطلب از شما نظر می خواهد.

آن می كه در آنجاست 
حقیقت نه مجاز است

ویژه

تحدید حدود اختصاصی
6/439 شماره: 1395/14/272672 تحدید حدود ششدانگ بناهای تحتانی و 
فوقانی تحت پالک 233 و 234 فرعی 1 اصلی واقع در بخش 5 ثبت خوانسار 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای رجبعلی افشــاری فرزنــد صفر علی در 
جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 95/7/29 راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت، معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/7/3  م الف:181 

شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)223 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/525 شــماره صادره : 1395/43/273886 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 31/9559 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام سید 
نوراله موسوی بابوکانی فرزند ســید محمد مفروز و در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/07/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/07/03 
م الف: 19022 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)152 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

6/578 نظر به اینکه آقای سجاد تاجمیر ریاحی فرزند عباس به اتهام فروش 
مال غیر حسب شکایت آقای ابراهیم صفری فرزند غالمرضا از طرف این 
بازپرسی در پرونده کالســه 95/5733/140101/32 ک 27  تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محــل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده 174 قانون آئین دادرســی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 
 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان

 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م 
الف: 19349 شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغیه

شــماره   9510100351207539 ابالغنامــه: شــماره   6 /579
پرونده:9409980351200068 شماره بایگانی شعبه:940078 ابالغ شونده 
حقیقی: رحمت اله دهقانی فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان، مدارک 
پیوست: در خصوص تجدید نظر خواهی حمیدرضا یزدخواستی به طرفیت 
شما نسبت به دادنامه شماره 9509970351200751 صادره از این شعبه، 
به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ 
می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا بــه دادگاه تحویل دهید و اال 

پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف:19290 شعبه 
12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان   )112 کلمه، 1 کادر(

ابالغ
6/580 در پرونده کالسه 941592 د 36 این شعبه آقای احمد کلوانی جهرمی 
فرزند اسدقلی به اتهام تهدید و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک 
میلیون تومان تحت تعقیب قرار گرفته اســت با عنایت بــه مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبــرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 
30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیاب 
بعمل خواهد آمد. م الف: 19345 شــعبه 36 دادیاری مجتمع شــماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

6/581  آقای سید کاظم پاینده فرزند سید اسدا... در پرونده شماره 940278 
این شــعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر 
اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود )موضوع 
شکایت ســید مهدی رفیعایی( م الف: 19326 شــعبه 16 بازپرسی مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )85 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

6/582 شــماره درخواســت: 9510460365300033 شــماره پرونــده: 
9509980365300859 شماره بایگانی شعبه: 950869 نظر به اینکه آقای 
شاهین امامی به اتهام ضرب و جرح عمدی- تهدید- مزاحمت برای بانوان 
و فحاشی، حسب شــکایت میترا بنائیان و ســمیرا غفوری فرزند حسن و 
محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 950869 د 34 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی 
از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 19325 شعبه 34  دادیاری 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

6/583 شــماره درخواســت: 9510460365300030 شــماره پرونــده: 
9409980365300475 شــماره بایگانی شــعبه: 940482 نظــر به اینکه 
آقای جعفر رحمانی فرزند اصغــر به اتهام صدور چک بالمحل، حســب 
شــکایت مهدی حسن پور فرزند حســن از طرف این دادســرا در پرونده 
کالســه 940482 د 34 تحــت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
 معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
می گردد. م الف: 19324 شــعبه 34  دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

6/584 شــماره درخواســت: 9510460365300031 شــماره پرونــده: 
9509980365300812 شماره بایگانی شعبه: 950822 نظر به اینکه آقای 
محمود شاه سنایی فرزند رمضان به اتهام ضرب و جرح عمدی- تهدید و 
فحاشی، حسب شکایت همایون محمدی فرزند محمود از طرف این دادسرا 
در پرونده کالســه 950822 د 34 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به 

واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
پرداخت می گردد. م الف: 19323 شــعبه 34  دادیاری مجتمع شــماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

6/585 شــماره درخواســت: 9510460365300032 شــماره پرونــده: 
9509980365300857 شماره بایگانی شعبه: 950867 نظر به اینکه آقای 
حامد شیرانی فرزند علی به اتهام ضرب و جرح عمدی، حسب شکایت عباس 
شهبازی فرزند مصطفی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950867 د 
34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 19322 
شعبه 34  دادیاری مجتمع شــماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)144 کلمه، 2 کادر(
احضار 

6/586  نظر به اینکه خانم اشــرف خوش کش شــکایتی عیله آقای فیروز 
رئیسی مبنی بر استعمال مواد مخدر و ترک انفاق مطرح نموده که پرونده 
آن به کالســه  950738 د / 7 ثبت این شــعبه و وقت حضور ظرف یک ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
 های کثیراالنتشــار طبع و نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف: 19319 
شعبه 7 دادیاری مجتمع شماره چهار دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)120 کلمه، 1 کادر(
احضار 

6/587  نظر به اینکه آقای رضا نوری فرزند علی شــکایتی عیله آقای امیر 
رجبی مبنی بر ضرب و جرح با چاقو- توهیــن مطرح نموده که پرونده آن 
به کالسه  950378 د / 7 ثبت این شــعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس 
از انتشــار آگهی می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حســب 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
 های کثیراالنتشــار طبع و نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف: 19318 
شعبه 7 دادیاری مجتمع شماره چهار دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)121 کلمه، 1 کادر(
احضار 

6/588  نظر به اینکه آقای پرویز پور حقیقت شکایتی عیله آقای احمدرضا 
ســلیمانی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالســه  
950752 د / 7 ثبت این شــعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف: 19317 شعبه 7 دادیاری 
مجتمع شماره چهار دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/589 در خصوص پرونده کالسه 1158/95 خواهان علیرضا قاسمی با 
وکالت محمود عدالتی نیا دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید رضا 
نظری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/9  ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19333 
شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/590 شــماره ابالغیــه: 9510100350406815 شــماره پرونــده: 
9509980350400340 شماره بایگانی شــعبه: 950372 خواهان/ شاکی 
ابوالقاســم مروج دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم محمد چاوشــی 
زاده و مهدی ابراهیمیان به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی) موضوع 
مواد 146 و 147 قانون اجــرای احکام مدنی( تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  
ارجاع و به کالسه 9509980350400340 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/08/09 و ساعت 9/45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:19283 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/591 در خصوص پرونده کالسه 950653 خواهان آقای حمید حسینزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت آقای حمید حائری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/8/9  ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19347 
شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 

کلمه، 1 کادر(

معموال انسان های عصبی که آستانه تحمل کمتری دارند، 
با نیش و کنایه و زخم زبان زدن خود را خالی می کنند.

فاطمه عبدی روانشناس، با بیان اینکه نیش و کنایه باعث 
دور شدن اطرافیان از فردی که زخم زبان می زند، می شود 
 اظهار داشــت: این افراد احترام دیگران را حفظ نمی کنند 

و هر چه که به طبع شان خوش نیاید را پس می زنند.
 عبدی تصریح کــرد: مهار نکردن زبان ، پیامدهای بســیار 
مخربی بر شــخصیت فرد دارد، از جمله اینکه دیگران او را 
به عنوان فردی قابل اعتماد کــه بتوانند حرف های خود را 
به او بزنند قبول ندارند و همین امر سبب سرخوردگی وی 
می شود. این روانشناس با بیان اینکه میزان گوشه و کنایه 
در زنان بیشتر از مردان است، افزود: مردان عصبانیت خود 
را اغلب به صورت زور فیزیکی ابراز می کنند و به دلیل اینکه 
زن ها ضعیف تر هســتند با نیش و کنایــه و زخم زبان زدن 
خود را خالی می کنند. عبدی گفت: این افراد برای رفع این 
مشکل باید ســعی کنند با خوش بینی بیشتری با دیگران 
برخورد کنند تا آثار آن را در زندگی خویش مشاهده کنند.

چه كسانی زخم زبان می زنند؟

روانشناسی

دبیر کمیته فرهنگ روابــط اجتماعي و خانواده شــهرداري 
 اصفهان از تابســتان به عنوان فصل پربار آموزشي خانواده ها 
یاد کرد. با پایان پیدا کردن تابســتان نشســت هاي تابستانه 
شــهري نیز پایان پیدا کرد. یکي از جشنواره هاي تابستاني که 
در قالب نشست هاي کارشناســي به آموزش روابط خانوادگي 
با محوریت زوجین مي پرداخــت » پاتوق خانواده « بود. پاتوق 
خانواده از 1۲ مرداد با هفت موضــوع به همت کمیته فرهنگ 

روابط اجتماعی و خانواده پذیراي خانواده هاي اصفهاني بود.
ســید محمد صادق ســجاد زاده، دبیر کمیته فرهنگ روابط 
اجتماعي و خانواده وابسته به سازمان رفاهي تفریحي شهرداري 

اصفهان گزارش پایاني و دستاورد این برنامه را منتشر کرد.
پاتوق خانواده نتیجه استقبال مردم بود

 ســجاد زاده ضمن ابــراز تعلق خاطر بــه ایــن برنامه گفت: 
 طي این برنامه هفت موضوع اصلي مطرح شــد که موضوعات 
تعیین کننده در روابط همســران بود. با حضور هفت اســتاد 
برگزیده و ارزشــمند کشــوري مباحث را بیــن خانواده هاي 
اصفهانــي مطرح کردیم. نشســت هــاي هفت گانــه پاتوق 
 خانــواده در محل باغ نور اصفهان، ســه شــنبه شــب ها بعد 
از نماز مغرب و عشاء برگزار شد. استقبال مردم از این هفت گانه 

بسیار چشمگیر و امیدوار کننده بود.
مدیر فرهنگسراي پرســش، اســتقبال از این برنامه را چنین 
 شرح داد: پس از فصل اول پاتوق، طي هشت نشست  در بهمن 
 و اسفند سال گذشته و سلسله نشست هاي » مثبت خانواده «

در ظهرهاي ماه مبارک رمضان امســال بعــد از نماز ظهر طي 
شانزده جلسه و بررسي صد چالش زندگي، بر آن شدیم تا این 
هفت گانه را نیز برنامه ریزي کنیم و با ایجاد یک کانال تلگرامي 
مردم را از خروجــي این برنامه آگاه کنیم. ایــن برنامه ها فقط 

مختص به شهر و استان اصفهان نبود بلکه تا آنجا که بازخوردها 
منعکس شده بود از بیشتر شهرهاي ایران پیام دریافت کردیم. 
بعضي از فایل هاي ما در کانال پاتوق خانواده بیش از پنجاه هزار 

بار دانلود شد.
آثار برنامه هاي كارشناســي در كاهش آمار طالق 

و بهبودي زندگي آشكارند
عضو هیئت علمــي دانشــگاه اصفهان در خصــوص بازدهي 
پاتوق خانواده گفت: این برنامه و به صورت کلي نشســت هاي 
 آموزشــي اثرات کوتاه مدت و بلند دارند. اثــرات کوتاه مدت 
 بر همین مخاطبین حاضر مشــهود اســت. نمونــه اش اینکه 
در مصاحبــه هــاي مردمي برخــي از زوجین اعــالم کردند 
 که دعواهاي بین شــان کمتر شــده و بیشــتر قدر یکدیگر را 
 مي دانند. اثرات بلند مدت این نشســت ها آنجا خود را نشان 
مي دهد که آمــار طالق کاهــش پیدا کند و میــزان رضایت 
 زن و شــوهر از زندگي مشــترک شــان باال رود و در اجتماع، 
خانواده هاي شــادتري را ببینیم. اثرات بلنــد مدت خود را در 
 پنج سال آینده نشــان مي دهد. به طور یقین نیز این برنامه ها 
در دراز مدت منشــا خیر و برکات اســت. باید بگویم خوردن 
 قرص مســکن هیــچ دردي را درمــان نمي کنــد؛ بلکه باید

 به ســراغ درمان رفت. درمان نیز هزینه بر و وقت گیر اســت. 
آســیب هاي اجتماعي براي درمان نیاز به وقت و صرف انرژي 
و پول دارد. براي درمان آسیب هاي اجتماعي همه باید بسیج 
شوند. سازمان بهزیستي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، 
مجموعه هاي اطالع رساني، صدا و سیما باید به موضوع خانواده 
ریشه اي و بنیادین نگاه کنند. قوه مجریه و مقننه و قضاییه باید 
به میدان بیاینــد و براي حل معضالت خانــواده ها که کم هم 
 نیست کار کنند. کشور وقتي موفق است که خانواده هاي شاد 

و زندگي هاي سالم و مثمر ثمر و پویا داشته باشد.
همه دســتگاه ها براي كمك به بهبــود زندگي 

خانواده ها بسیج شوند
دبیر کمیته فرهنــگ روابط اجتماعي و خانــواده در خصوص 
اهمیت آموزش بــه خانواده ها گفت: با آمــوزش نحوه صحیح 
برخورد همســران با یکدیگر مي توانیم از بحراني که کشور را 
به چالش کشــیده اســت و گریبان گیر خانواده ها شده است 
رهایي پیدا کنیم. بحران هایي مثل طالق هاي ســفید، طالق 
هاي عاطفي، طالق هاي توافقي، ازدواج هاي ســفید و روابط 
لجام گسیخته دختر و پسر اگر با آموزش حل نشود حتما تا10 
 سال آینده کشور را با معضل بزرگ رو به رو مي کند حتي بیشتر 
از امــروز. بدانیم که اختصــاص بودجه و صــرف هزینه براي 
خانــواده و صیانت از این واحد اجتماعــي در تصمیمات کالن 
کشوري نه تنها هزینه نیست بلکه ســرمایه است و این بودجه 
به عنوان بودجه سرمایه اي محســوب مي شود. همان طور که 
براي گرفتن گواهینامه وقت صرف مي کنیم و کالس آموزشي 
مي رویم و ۲ بار امتحان مي دهیم باید براي راندن یک زندگي 
مشــترک و ازدواج هم کالس آموزشــي برویــم و گواهینامه 
بگیریم. انتخاب همســر، ازدواج، فرزنــد آوري و تربیت فرزند 
آموزش کافي و صحیح نیاز دارد. این نشســت هــا به تنهایي 
کفایت نمي کند، باید استمرار داشــته باشد و شوراي اسالمي 
شــهر اصفهان و مجموعه هاي متولي در برنامه ریزي فرهنگي 

اجتماعي همراهي کامل داشته باشند.
مسیر توسعه كشور از رشــد و تعالي خانواده ها 

مي گذرد
سید محمد صادق سجاد زاده که دانش آموخته جامعه شناسي 
نیز هست در حوزه روانشناسي فعال است در خصوص زندگي 
خانوادگي جامعه ایران گفت: اگر به دنبال شــهر سالم، جامعه 
ســالم، توسعه و رشد کشــور هستیم، حتما مســیر آن از دل 
خانواده ها مي گذرد و الزمه شهر ســالم، خانواده سالم است. 
پیامبر اکرم نیز مي فرماید: در اســالم هیچ بنایي، نزد خداوند 
محبوب تر از ازدواج و خانواده نیســت. اگر به خانواده برسیم، 
به جاي زندان ها، دانشــگاه ها و کارگاه هاي شــهر و کشــور 
پرجمعیت مي شود وعقول شکوفا مي شوند. خانواده است که 
 محل و مکان رشــد معتاد و ســارق مي تواند باشد و نیز محل 
و مکان رشد انســان هاي متعالي و هنرمند و دانشمند و موفق 

نیز مي تواند باشد، تا چه انتخاب شود.
پاتوق خانواده ادامه دارد

ســجاد زاده ضمن ابراز خرســندي از استقبال شــهروندان 
 اصفهاني گفت: استقبال مردم به حدي بود که تالش مي کنیم

 پاتوق خانــواده را ادامه دار کنیم و در شــش ماهه دوم ســال 
با موضوعات دیگري که در حوزه روابط اجتماعي و آسیب هاي 
اجتماعي است به صورت خانواده محور برنامه هاي کارشناسي 
 اجرا کنیم. پس از پایان پیدا کردن فصــل دوم پاتوق خانواده 
و در پایان مــاه هاي قمري محــرم و صفر بنــا داریم به چهل 
 موضوع و چالــش خانوادگي تحت عنوان » چلچــراغ الفت «

بپردازیم و چلچراغ الفــت نیز مانند پاتوق خانــواده با حضور 
کارشناسان و روانشناسان برجسته به آموزش خواهد پرداخت.

 اگر به دنبال شهر 
سالم، جامعه سالم، 

توسعه و رشد 
كشور هستیم، 
 حتما مسیر آن 

از دل خانواده ها 
مي گذرد و الزمه 

 شهر سالم،
خانواده سالم است

دبیر كمیته فرهنگ روابط اجتماعي و خانواده شهرداري اصفهان:

آموزش خانواده بستر توسعه كشور است

در شرایطی که دچار شک نســبت به همسر خود شده اید، 
مراجعه به مشاور و دریافت راهکار بسیار مهم است.

 محمدرضا نظامی روانشــناس خانواده، با تاکیــد بر اینکه 
شک داشــتن به همســر خود در زندگی مشترک یک آفت 
بزرگ محسوب می شود، اظهار داشت: برای جلوگیری از این 
رفتار باید با همسر خود درباره علت تغییر رفتار صحبت کرد 
و در چنین شــرایطی از چک کردن موبایل، کیف و وسایل 

شخصی وی دوری کرد.
وی تصریح کرد: سعی کنید نسبت به گذشته توجه بیشتری 
به ظاهر و آراستگی خود داشته باشید و به همسرتان بیشتر 
توجه و مهربانی کنیــد تا او را جذب خــود کنید همچنین 
افزایش توجه شــما نســبت به خانواده تان موجب گرمی 

زندگی مشترک و ایجاد اعتماد خواهد شد.
نظامی ادامه داد: هیچ گاه ســفره دل خــود و رازهای تان را 
با دیگران از جمله دوســتان، خانواده همسر و حتی خانواده 
خودتان بازگو نکنید زیــرا با ارایه پیشــنهاد و راهکارهای 
 خود اگر چه برای کمک به شــما هم باشــد، ممکن اســت 

باعث تخریب و فروپاشی زندگی مشترک شما شود.
این روانشــناس خانواده در پایان گفت: مراجعه به مشــاور 
 بســیار مهم اســت و اگر او در رفتار همســرتان هیچ نوع 
نشانه ای از خیانت پیدا نکرد، باید مســئله را به عنوان یک 
مشــکل ذهنی در خودتان بپذیرید و بــرای درمان از یک 
روانشناس کمک بگیرید زیرا شک ، ویرانگر رابطه زناشویی 

است.

شك، عامل تخریب زندگی 
مشترک است

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت اول(

اینجانب دکتر بهرام گودرزی طاقانکی دارای پروانه مطب 
شــماره 87-27062-150 مورخ 1384/5/17 شهرســتان 
لنجان به دلیل مفقود شدن پروانه مطب مذکور، تقاضای 

صدور پروانه مطب جدید را دارم.
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
بازگشت کاله قرمزی به تلويزيون

يادداشت

 معاون هنری ســینمایی اداره ارشــاد اصفهان گفت: در هفته فیلم 
دفاع مقدس در اصفهان ۱۴ فیلم شاخص ســینمایی مرتبط با این 

حوزه در تاالر فرشچیان اصفهان اکران می شود.
حســینعلی آقاییان زاده، با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: 
در طول هفــت روز ۱۴ فیلم شــاخص دفاع مقــدس در مجموعه 
فرهنگــی هنری فرشــچیان اصفهــان اکران می شــود که حضور 
 عالقه مندان برای تماشــای ایــن فیلم ها آزاد و به صــورت رایگان 

است.
برگزاری شب خاطره با حضور هنرمندان دفاع مقدس

وی با بیــان اینکه در هفتــه فیلم دفــاع مقــدس همچنین  یک 
شــب خاطره با حضور هنرمندان ســینمای دفاع  مقــدس برگزار 
می شود، افزود: امروز، فیلم های » روز ســوم « و » چ « بر پرده تاالر 
فرشچیان خواهد رفت. معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ 
 و ارشاد اســالمی اســتان اصفهان تاکید کرد: همچنین فیلم های 
» اخراجی های ۲ « و » آژانس شیشــه ای « فردا و فیلم های » بدرود 
بغداد « و » شیار ۱۴۳ « در روز دو شنبه پنجم مهر ماه اکران می شود 
 و در آخریــن روز هفته دفاع مقدس نیز شــاهد اکــران فیلم های 
 » گیالنه « و » ســیزده، پنجاه و نــه « خواهیم بــود. وی ادامه داد: 
بدین ترتیب در طول هفته دفاع مقدس در اصفهان هر روز دو فیلم 
مرتبط با موضوع ایثار و شــهادت در ســانس های ۱٨ تا۲٠ و۲٠ تا 
۲۲ شب در مجموعه هنری سینمایی فرشــچیان واقع در پل ابوذر، 

ابتدای خیابان توحید اکران می شود.

  رییس حــوزه هنــری اصفهان گفــت: تمامی ســاختمان های 
حوزه هنری بایــد از آثار هنــری تولیدی ) هنرمنــدان، مربیان، 

هنرجویان، مدیران ( استفاده کنند.
 مهــدی احمــدی فــر، رییس حــوزه هنــری اســتان اصفهان 

صبح پنجشنبه به بازدید از بخش آموزش این سازمان پرداخت.
وی ضمن بازدید از بخش های مختلــف مجموعه فرهنگی هنری 
ســوره اصفهان ) واحد آموزش، گالری نقش خانه، استودیو صدا، 
تاالرســوره، قرض الحســنه، بازرگانی ( به گفت و گو با پرســنل 
واحدهای مختلف این ســاختمان پرداخــت و ضمن تبریک عید 
غدیر به لزوم گرامیداشــت هفته دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت: 
در بسیاری از کشورهای غربی که اعتقاد دینی اولویت آنها نیست 
شاهد توجه و احترام به سربازان جنگ جهانی دوم هستیم، ما نیز 
به عنوان مسلمان و ایرانی باید به رزمندگان اسالم احترام بگذاریم 
و حق آنها را ادا کنیم و امیــدوارم بتوانیم وظیفه مــان را در قبال 

رزمندگان دفاع مقدس به خوبی به جا آوریم.
رییس حوزه هنری استان اصفهان افزود: همدلی در میان پرسنل 
هر مجموعه کمک به جلو بردن اهداف آن مجموعه می کند و ما نیز 

باید تالش کنیم تا همدلی را در این مجموعه تقویت کنیم.
وی تاکید کرد: تمامی ساختمان های حوزه هنری باید از آثار هنری 
تولیدی ) هنرمندان، مربیان، هنرجویان، مدیران ( استفاده کنند.

احمدی فر با اشــاره به لزوم ادامه تحصیل پرسنل در حوزه هنری 
 اســتان اصفهان ادامه داد: امیدوارم در آینده پرسنل حوزه هنری 
در رشته های مورد عالقه خود و همچنین رشته های مورد نیاز این 

مجموعه به تحصیل بپردازند.

 رحمت عبدا... زاده بــه بیان آخرین وضعیت ســاخت و نمایش 
 فیلم های خود پرداخت. رحمت عبدا...  زاده، مدیر تولید ســینما 
در خصوص آخرین وضعیت » گشت ارشــاد ۲ « گفت: راف کات 
 این اثر تمام شــده و بخش صداگذاری و ســاخت موســیقی آن 
باقی مانده است و تا به امروز با کسی در این زمینه مذاکره نکردیم. 
وی دربــاره آخرین وضعیت فیلــم » آنها « بیان کــرد: این فیلم 
آماده نمایش اســت. در حال رایزنی برای حضور در جشنواره ها 
 و پخش آن هســتیم. گفتنی اســت؛ فیلم » آنها « به کارگردانی 
 احسان ســلطانیان و تهیه کنندگی مشــترک فروزان جنیران 

و داریوش باباییان است.

ريیس حوزه هنری اصفهان:

 آثار هنری تولیدی در تمام 
ساختمان های حوزه هنری بايد استفاده شود

راف کات » گشت ارشاد 2 « تمام شد

معاون هنری سینمايی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان؛

 نمايش ۱۴فیلم شاخص سینمايی 
به مناسبت هفته فیلم دفاع مقدس

ويژه

پخش اینترنتی » کاله قرمزی « منتفی شد.
چندی قبل ایرج طهماسب و حمید جبلی در صفحات اینستاگرام خود 
 اعالم کردند قصد دارند این مجموعه را از طریق تلگرام ایرج طهماســب 
به صــورت اینترنتی منتشــر کنند. پــس از چند روز ایرج طهماســب 
 اعالم کرد که اولین مجموعــه همزمان با عید غدیــر روی کانال تلگرام 
 خواهد رفت؛ اما تا واپسین دقایق سه شــنبه خبری از کاله قرمزی نبود 

تا ایرج طهماسب روی کانال خود نوشت:
درود همیشگی به مخاطبین مجموعه » کاله قرمزی « طبق وعده ای که 

دادیم تصمیم بر این گرفته شده بود که اولین قسمت مجازی مجموعه 
» کاله قرمزی «۳٠ شهریورماه از کانال تلگرام پخش شود.

 اما شــبکه در تماســی قول ادامه همــکاری و پخش ایــن مجموعه را 
 در شــبکه دوســیما یا نســیم داد و بر این منظور تصمیم بر آن شــد 
این مجموعه مجازی را در اختیار تلویزیون قرار دهیم و طبق صالحدید 

مسئوالن شبکه این مجموعه پخش شود. از تمامی شما ، سپاسگزارم.

بازگشت کاله قرمزی به تلويزيون

در شهر

سینما

 » هیهات « اولیــن فیلم چهــار اپیزودی ســینمای ایران 
 به تهیــه کنندگــی محمدرضا شــفیعی بــرای اولین بار 

در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت رونمایی می  شود.
بر همین اساس نخســتین نمایش فیلم محرم سینمای 95 
به نویسندگی و کارگردانی هادی نائیجی، دانش اقباشاوی، 
روح اله حجازی، هادی مقدم دوســت در روز اول برگزاری 
جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت، شنبه ســوم مهر ماه، 
 ســاعت ۱٨ در پردیــس ســینمایی » ملــت « روی پرده 

خواهد رفت.
همچنین جلســه نقد و بررســی این فیلم که بــا مفاهیم 
عاشــورایی و شــهدای مدافع حرم ساخته شــده با حضور 

کارگردانان و بازیگران ساعت۲٠:۳٠ برگزار می شود. 

حمید فرخ نژاد، حامد بهداد، مینا ساداتی، بابک حمیدیان، 
آال نجم، بهاران بنی احمدی، خسرو شهراز و... در این پروژه 

اپیزودیک ایفای نقش کرده اند.
این فیلم که محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج است 
با اکران در جشــنواره مقاومــت به رقابت با دیگــر آثار این 

جشنواره می پردازد.
 چاپ دوم کتاب » سرگذشــت هنر در تمدن اســالمی « نوشــته 

دکتر حسن بلخاری از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
دکتر بلخاری درباره هدف از نوشــتن این کتــاب گفت: نیت من 
 این بود که یک گزارش تاریخی را با تاکید بر موســیقی و معماری 
به عنوان مقدمه ارایه بدهم. اگر کســی بخواهد فلسفه موسیقی را 
بداند باید به سراغ ماده تاریخی آن برود. وی ادامه داد: اگر بخواهیم 
مخاطبان ما عالوه بر قشر دانشگاهی مخاطبان عام هم باشند باید 
 بیان و زبان به کار رفته ساده باشد. سرگذشــت هنر در این کتاب 
به زبانی ساده ذکر شده و مبانی عرفانی در آن دارای زبان تخصصی 
است. همچنین علت آغاز بحث من با دو رشته موسیقی و معماری 

این است که این دو رشته به منابع بیشتری احتیاج دارند.
فصل اول کتــاب به سرگذشــت موســیقی در تمدن اســالمی 

 اختصاص دارد، فصل دوم به سرگذشت معماری در تمدن اسالمی 
می پردازد و فصل سوم کتاب نیز پاسخ به یکی از استادان دانشگاه 
 هاروارد اســت. گفتنی اســت چاپ دوم کتاب » سرگذشت هنر 
در تمدن اسالمی « تولید پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی در ۱٨۳ 
صفحه  قطع وزیری در تیراژ۲5٠٠نسخه توسط سوره مهر منتشر 

شده است.

 زمان نمايش » هیهات « در 
جشنواره فیلم مقاومت مشخص شد 

»سرگذشت هنر در تمدن اسالمی« 
از ديدگاه دکتر بلخاری

نگاه روز 

۳۱ شــهریور مــاه هــر ســال در تقویــم شمســی ایــران 
آغازگــر هفته ای اســت کــه مقاومــت و شــجاعت را یادآور 
می شــود؛ هفتــه دفــاع مقــدس. جنگ فقــط بــه جبهه و 
خاکریــز و آنهایی که مشــغول جنگیــدن  هســتند محدود 
نمی مانــد؛ بلکــه تــا ســال ها بــرای آدم هایی کــه در جای 
 آرامی پشــت جبهه هــا ایســتاده بودنــد و انتظار بازگشــت 
نزدیکان شان را می کشــیدند، ادامه پیدا می کند و از دل خود، 
قصه و روایــت می آفریند؛ روایت هایی کــه خیلی هایش ارزش 
بازگو کردن را دارد. رسانه ملی هم کوشیده هرساله آثار درخور 
و قابل توجهی را با موضوع دفاع مقدس بسازد و روانه آنتن کند؛ 
 روالی که حتی در دوران تنگناها و ســختی ها هم متوقف نشده 
 و مجموعه هایــی با موضــوع دفاع مقدســی همــواره جایگاه 
و سهم خود را از آنتن سیما داشــته اند .مطلب زیر نگاهی است 
به شــاخص ترین مجموعه هایی که طی بیــش از دو دهه اخیر 
 با موضــوع دفاع مقــدس از شــبکه های گوناگــون روی آنتن 

رفته است.
گل پامچال؛ جنگ و کودکان

» گل پامچال « نام مجموعه ای بود که سال۱۳7٠ به کارگردانی 
محمدعلــی طالبــی از شــبکه اول ســیما روی آنتــن رفت؛ 
مجموعه ای که درســت در ســال های اولیه پس از پایان جنگ 
پخش می شــد و با توجه به حال و هــوای عمومی جامعه در آن 

سال ها بسیار مورد توجه واقع شد.
 ســریال روایت زندگی » لیــال «، دختربچه ای اســت که پس 
 از بمباران شدید محل زندگی و کشته شدن تمام افراد خانواده 
 و اطرافیانش بــه پیرمردی از اقــوام  ) با بازی زنــده یاد داوود 
رشیدی ( پناه می آورد و برای پیدا کردن خواهرش از جنوب به 

شمال کشور سفر می کند. 
 فاطمــه معتمدآریا، ســتاره جعفری، کیومــرث ملک مطیعی، 
رضا بابک و تانیا جوهری از جملــه بازیگران این مجموعه بودند 

که به انتخاب بینندگان در همان ســال به عنوان محبوب ترین 
سریال سال هم انتخاب شــد و موســیقی به یادماندنی و ترانه 

تیتراژ آن تا مدت ها در یاد مردم ماند.
لیلی با من است؛  جنگ و کمی هم طنز

 » لیلی با من اســت « را باید نمونه ای متفــاوت و حتی ویژه تر 
از آن، ساختارشکن، در میان دیگر مجموعه های مختلف مرتبط 
با دفاع مقدس دانست. کمال تبریزی این اثر را درست در همان 
ســال هایی ســاخت که جنگ تازه پایان پیدا کــرده، اما آثار و 
تبعاتش هنوز در جامعه قابل رویت بــود. در این فضا لیلی با من 
است، به عنوان اولین اثری مطرح شــد که می کوشید نگاهی از 
زاویه ای متفاوت به جنگ داشــته باشــد و در این راه کمی هم 

مرزبندی های مرسوم را بشکند. 
صــادق مشــکینی ) با بــازی هنرمندانــه پرویز پرســتویی ( 
فیلمبرداری بود که به واســطه ماموریتی می بایست به جبهه ها 
و جایــی در فضای پشــت خط مقــدم جبهه ها می رفــت، اما 
 مشــکل اینجا بود که او به شــدت از جنگ و مردن می ترسید 
و در عین حال دلش هم نمی خواست کسی از این ضعفش مطلع 
شــود. این کشــمکش و اتفاقات رخ داده در دل داستان، اثری 
خوش ســاخت را پدید آورد که نه تنها در سینما به خوبی دیده 
شد، بلکه نسخه تلویزیونی آن هم در چند قسمت تدارک دیده 

شده و روی آنتن رفت. 
در چشم باد؛  مرثیه ای برای وطن

 » در چشــم باد « اثر عظیم مســعود جعفری جوزانــی بود که 
در بخش های پایانی خود به جنگ تحمیلی هم اشاراتی داشت؛ 
 مجموعه ای که ســاختش به مدت پنج ســال، در چیزی بیش 
از۴٨٠ لوکیشــن و چندین شــهر مختلف فیلمبرداری شــد و 
پخش آن نهایتا از ســال ۱۳٨٨ از شبکه یک ســیما روی آنتن 

رفت. 
در چشم باد داســتان خانواده » ایرانی « بود که در مسیر تاریخ 
 معاصر ایــران به پیش می رفتنــد. در این مجموعــه » بیژن «

 با بازی پارســا پیروزفر پس از پشت سر گذاشــتن ماجراهای 
مختلف مشــغول زندگی در خارج از کشــور اســت که متوجه 
می شود همسرش در ایران هنوز زنده اســت و پسری هم دارد. 

او برای پیدا کــردن این دو نفر به ایران برمی گــردد، اما متوجه 
می شود پســرش از رزمندگان جنگ در خرمشــهر است و در 
قســمت پایانی فیلم و در تمثالی یوســف وار، درحالی پسرش 
را پیدا کــرده و در آغوش می کشــد که خود مجروح شــده و 
لحظه های پایانی زندگی اش را پشت ســر می گذارد. این واقعه 
همزمان با آزادســازی خرمشــهر است و شــادی رزمندگان از 
پیروزی شــهر در نمایی هنرمندانه با تصویر دیدار پدر و پســر 

گره می خورد.
خاک سرخ؛ خانواده ای در جنگ

 مجموعه » خاک سرخ « اولین اثر تلویزیونی ابراهیم حاتمی کیا 
 در مقام کارگــردان بود. حاتمی کیــا در خاک ســرخ روایتی 
از خانواده ای در شــروع جنــگ را برگزیــد و مجموعه ای ۱7 
قسمتی را تدارک دید که ســال ۱۳٨۱ از شبکه اول سیما روی 
آنتن رفت. خاک ســرخ داســتان دختری به نام لیال را روایت 
می کند که در سال های قبل از انقالب از خانواده اش جدا افتاده 
و در شب عروســی اش اطالعاتی از محل زندگی پدر و مادرش 
در جنوب کشــور پیدا می کند، اما سفر وی برای پیدا کردن این 
خانواده همزمان با شــروع جنگ تحمیلی می شود. نقطه اتکای 
 اصلی خاک سرخ، نمایش تصویری از روزهای اولیه شروع جنگ 
و حال و احــوال مردم شــهرهای جنوبی کشــور در آن دوران 
بود؛ مردمانی که ناگاه متوجه می شــوند که باید خانه و زندگی 
 و خاطرات شــان را رها کــرده و به جایــی دیگر پنــاه ببرند. 
تصویری قــوی، قدرتمنــد و در عین حــال دردنــاک. پرویز 
پرســتویی، مهتاب کرامتی، بهناز رضایی، حبیب رضایی، الله 
اسکندری و هما روســتا در قالب نقش هایی متفاوت در سریال 
حضور پیدا کردند و موســیقی خوب محمدرضا علیقلی هم به 

تاثیر دوچندان مجموعه افزود.
وضعیت سفید؛  زندگی در پشت خط جنگ

» وضعیــت ســفید « را به شــکل مســتقیم نمی تــوان جزو 
مجموعه های ســبک دفاع مقدسی دانســت، اما در عین حال 
دقیق ترین تصویری اســت کــه در قاب تلویزیون و ســال های 
 پس از جنگ از حال و هوای خانواده هــای ایرانی در آن دوران 
 به نمایش درآمده. وضعیت ســفید روایت خانواده هایی بود که 

در ســال های پایانی جنگ و بــه بهانه موشــکباران تهران به 
شهرهای اطراف پناه برده و در کنار هم جمع شده بودند؛ جنگی 
که در پس خصم خود موجب آشــتی یک خانواده شد و روایت 

شیرینی را از شهروندان سال های دهه6٠ تهران نمایش داد. 
وضعیت ســفید مجموعه ای پربازیگر و بــا جزییاتی دقیق بود 
که تصویری به شدت مشــابه با زندگی واقعی داشته و احتماال 
بســیاری از مخاطبانی که خــود تجربه زندگــی در آن دوران 

داشته اند را به یاد خاطرات شان انداخت. 
این مجموعه را حمید نعمت ا... با همکاری رفیق همیشگی اش، 
هادی مقدم دوســت نوشــت و کارگردانی کرد. یونس و عباس 
غزالی، افســانه بایگان، ابوالفضل پورعرب، افســانه چهره آزاد، 
علی سلیمانی، لیندا کیانی، شهین تســلیمی، سهیال گلستانی 
و عزت ا... مهرآوران از جمله چهره های حضور پیدا کرده در این 

مجموعه بودند.
کیمیا؛  زنان هم می جنگند

مجموعه » کیمیا « را بایــد جدیدترین اثر در قــاب تلویزیون 
دانست که اشــاره ای مســتقیم و تصویری تازه از جنگ داشت؛ 
ماجرایی که این بار بــا نگاهی زنانه روایت می شــد و برخالف 
داســتان های پیشــین جنگ کــه در آن معموال مــردان در 
خط اصلی بودنــد و می جنگیدنــد، کیمیا قهرمانــی از جنس 
زنان را بــه عنوان شــخصیت اصلی خــود برگزیده بــود. این 
مجموعه کــه طوالنی ترین ســریال شــبانه ایرانــی هم لقب 
گرفت، به قلم مســعود بهبهانی نیا نگاشته شــده و جواد افشار 
 کارگــردان آن بــود. کیمیا از مقطــع قبل از انقالب اســالمی 
با معرفی شــخصیت های اصلی خانواده پارسا در جنوب کشور 
آغاز شده و بعد در مسیر انقالب و شروع جنگ تحمیلی به پیش 

می رفت. 
کیمیــا همچنین در مســیر داســتان خود و در طول اشــغال 
خرمشهر، بخش هایی از شخصیت شهید جهان آرا را هم با بازی 
حامد بهداد به تصویر کشــید؛ با وجود این نقش اصلی همچنان 
بــر دوش کیمیا بود و او با اتفاقات خود مســیر قصــه را به جلو 
می برد. پخش کیمیا از مهر سال 9۴ آغاز شده و در بیش از صد 

قسمت تا بهمن سال گذشته ادامه داشت.

دفاع مقدس در سريال های تلويزيونی؛

صدا، دوربین، خمپاره!

کتاب و کتابخوانــی؛ مبحثی که بارها به انجــام آن تاکید 
 می شــود. بحثی که اگر در جامعه رعایت می شــد شاید 
از درجه باالتری از فرهنگ و نوع رفتار اجتماعی برخوردار 
 بودیم. مقوله ای آشــنا کــه دور از آنیم، به کــرار نامش را 
شــنیده ایم و آثار زیادی از توجه به آن را در پرتو دستیابی 
به این فرهنگ می دانیم، اما شــاید در مقــام عمل به آن 
کمتر موفق باشیم. در این بین باید نگاهی به فعالیت های 
گسترش این فرهنگ و چالش های پیش روی این موضوع 
انداخت که در این رابطه، نایب رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای شــهر اصفهان، به ایمنا گفت: 
یکی از کارهای خوبی که در راستای ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی در شــورای شــهر اصفهان انجام شده است، 

پیگیری اولویت های فرهنگی شهر است.
عدنان زادهوش حرکت در مســیر اولویت های فرهنگی را 
روشنی بخش اقدامات پیش رو دانست و تاکید کرد: در این 
راســتا واحدهای ذیربط مانند معاونت فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری و ســازمان فرهنگی تفریحی و سایر مسئوالن 
 فرهنگی شــهر، بر اســاس اولویت ها هزینه هــا را انجام 
 می دهند. نایب رییس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشی شــورای شــهر اصفهان، اولویت های مشخص 
شده را بر اســاس ۳ محور مردم، مسئوالن و قشر فرهنگی 
شهر بیان کرد و ادامه داد: تعیین و تکلیف این اولویت های 
فرهنگی بر اســاس این ۳ محور صورت گرفته و به وسیله 
 ســند» اولویت های فرهنگــی شــهراصفهان « می توان 
با چشمی بازتر به اقدامات در این حوزه پرداخت و در نتیجه 

ارزیابی دقیقی نیز از آن داشت.

مشکل، از عدم همکاری سازمان متولی است
نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
شهر اصفهان، به عدم همکاری مسئوالن ذیربط اشاره و ابراز 
کرد: اشکال کار در این جا نمود پیدا می کند که شهرداری 
متولی اصلی چنین اموری نیســت و در قانون شهرداری ها 
نیز این مطلب ذکر نشده است، اما درصدد ساخت کتابخانه، 
خرید کتاب ها و تشویق مردم به کتابخوانی روی می آورد 
 در حالی که اقــدام عملی از ســازمان متولی اصلی صورت 
نمی پذیرد. زادهوش به کتابخانه » ابن مســکویه « اشاره 
کرد و گفت: حتی کتابخانه ابن مسکویه که مرکز امور کتاب 
 است، متعلق به شهرداری است و از طرف سازمان مربوطه 

بودجه ای در این خصوص داده نشده است.
 وی این صحبــت را به معنــی عدم همکاری شــهرداری 
در فعالیت هــای گوناگــون ندانســت و اضافه کــرد: به 
اســتناد فرمایشــات رهبر معظم انقالب کار شــهرداری 
 نباید تنها مربوط به ســاخت و ساز باشــد، بلکه شهرداری 
در فعالیت های دیگر نیز باید مشــارکت داشــته باشد و با 
 این بیان خواستار فعالیت شــهرداری در سایر حوزه ها نیز 

شده اند. 
فعالیت های خارج از حیطه وظايف شــهرداری 

بر اساس احساس ضرورت است
نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
شهر اصفهان، این فعالیت های شهرداری را خارج از حیطه 
وظایفی دانست که بر دوش شهرداری محول است و تاکید 
کرد: برخی از این فعالیت ها بر اســاس احساس ضرورتی 

است که به وجود آمده بود.

زادهوش مشوق های الزم در امر کتابخوانی را الزم دانست 
و تاکید کرد: اگر ما کتابخانه بسازیم، کتاب خریداری کنیم 
و مشوق هایی در این راســتا قرار دهیم، اما سازمان متولی 
 اصلی از وظیفه خود ســر باز زند، باید گفــت که نمی توان 

به هیچ هدفی دست پیدا کرد.
وی به سازمان ورزش شهرداری اشاره و تصریح کرد: متولی 
امر ورزش وزارت ورزش و جوانان اســت؛ وزیر مشــخص 
 دارد، اما در ســطح شهر مشاهده می شــود که بسیاری از 
ورزشــگاه ها متعلق به شهرداری اســت و این یک مشکل 
 اساســی در کشــور ماســت که به نظر بنده تنهــا راه آن 

در مطالبه گسترده عمومی مسئوالن و مردم از دولت است.
 رضا امینی، رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به اینکه اگر کتاب ها، کتابخانه ها و  فرهنگسازی در زمینه 
کتاب و مطالعه جذاب باشد خیلی بهتر می توان افراد جامعه 
را به سمت کتاب و کتابخوانی ســوق داد، گفت: بر اساس 
آمار رســمی 5۳ درصد از ایرانیان کاربر اینترنت هستند، 
از بین ۱٠٠درصد کاربران اینترنــت 9 درصد کمتر از یک 
ساعت در روز، ۴9 درصد یک تا ۳ ساعت و مابقی یعنی ۴۲ 
درصد بیش از ۳ ساعت در روز از اینترنت استفاده می کنند.

 رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
اگر به اندازه اینترنت برای کتاب وقت می گذاشتیم سرانه 

مطالعه باالتری نسبت به وضع فعلی داشتیم.
امینی اظهار کرد:  طبق  آمار کنفرانس  بین المللي  کتابداري  
و اطالع رساني  در هر جامعه اي  براي  هر ۳ تا 5 هزار نفر باید 
یک  کتابخانه  عمومي  وجود داشته  باشــد و اگر ما حداقل  
اســتاندارد را در نظر بگیریم  باید براي  هــر 5 هزار نفر یک  
کتابخانه  وجود داشته  باشــد، یعني  در اصفهان با جمعیت 
 حــدود ۲ میلیون نفــر ما بایــد۴٠٠ کتابخانــه  عمومي  

داشته  باشیم.
وی ادامه داد: البته بــه کتابخانه های فعــال و جذاب نیاز 
داریم نــه کتابخانه با صندلــی های خالی، ایــن در حالی 
 اســت که اکنون حدود ۱٠5 کتابخانه در ســطح شــهر 

وجود دارد.
کتابخوانی بايد با جاذبه های ديگر تلفیق شود

نورا... صلواتی، عضو دیگر شورای شهر اصفهان در این باره 
گفت: رویکرد کلی شورای شهر نسبت به گسترش فرهنگ 
کتابخوانی مثبت اســت با این حال به نظر می رسد بر طبق 
آمار، اســتقبال مردم از کتابخانه ها کم شده است و به نظر 
من اگر برنامه های مربوط به کتاب و کتابخوانی با جاذبه های 
دیگر و ســرگرمی های علمی، فرهنگی و ورزشــی تلفیق 
شــود، می تواند در جذب شــهروندان به این موضوع موثر 

باشد.
 توجه به کتــاب و کتابخوانی با توجه به توســعه اینترنت 
از رونق خود باز ایستاده و توجه مسئوالن با توجه به محاسن 
این امر نیز باید تقویت شــود؛ گرچه تغییر سبک زندگی و 
تغییر فرهنگ های ارتباطی نیز بر این امر موثر اســت، اما 
در صورتی که از این امر فاصله بگیریم باید گفت که تبعات 

منفی آن گریبان جامعه را خواهد گرفت.

تلويزيون

سریال مستند داســتانی » در محاصره « به تهیه کنندگی 
مهدی همایونفر و کارگردانی امیر پوروزیری به مناســبت 

هفته دفاع مقدس، از ۲ شبکه تلویزیون پخش می شود.
 امیر پوروزیری کارگردان » در محاصره « درباره این سریال 
گفت: این اثــر به موضوع حصر آبــادان و روزهایی که مردم 
در حال دفاع از این شــهر بودند، می پردازد. در واقع به دلیل 
پرداختن به موضوعی که ۳5 سال پیش رخ داده، این اثر هم 

یک سریال تاریخی است و هم یک سریال جنگی.
او با بیان اینکه » در محاصره « یک سریال مستند است که 
در آن شــخصیت های واقعی قصه شــخصی خود را روایت 
می کنند و از این طریق یک برهه تاریخی بازسازی می شود، 
بیان کرد: جذابیت اصلی سریال برای من به عنوان کارگردان 
این اســت که این اثر درباره مردم عادی است. آبادان پس از 
حصر از سکنه خالی نشــد و از حدود۴6٠ هزار نفر جمعیت 

شهر،۲٠ هزار نفر در شهر باقی ماندند و از شهر دفاع کردند.
این کارگردان درباره داستان این ســریال توضیح داد: این 
سریال در ستایش زندگی است. وقتی شــهر آبادان توسط 
 نیروهای عراقی محاصره می شــود، تعداد زیــادی از مردم 
در شــرایط ســخت در آبادان می مانند و این باعث می شود 
 که شــهر حیات خود را حفظ کرده و زندگی در آن جریان 

داشته باشد.
 پوروزیری ادامه داد: وقتی مردم در شــهری که به آن عرق 
و عشق دارند باقی  می مانند، برای دشمن سخت می شود که 
بتواند بر آن مسلط شود، حتی سخت تر از زمانی که با تعداد 
 زیادی نیروهای نظامی رو در رو شــود؛ ما در این ســریال 
به عشق و زندگی می پردازیم و نشان می دهیم که یک دختر 
و پسر جوان چگونه در شــرایطی که شهر در محاصره است، 
با هم ازدواج می کنند و حتی ماشــین عروسی خودشان را 
یک جیپ که روی آن توپ جنگی سوار شده است، انتخاب 

می کنند.
کارگردان » در محاصــره « با بیان اینکه ســاختن یک اثر 
 جنگی کار دشواری اســت و تنها بخشــی از این دشواری 
 بــه مســائل ســر صحنــه بازمی گــردد، تصریــح کرد: 
 با دستمزدهای مرســوم نمی توان از زحمات بچه هایی که 
 در یــک کار جنگــی زحمــت می کشــند، قدردانی کرد 
و این عشــق و انگیزه فردی آنهاســت که یک اثر در زمینه 

دفاع مقدس را به ثمر می نشاند.
 ســریال » در محاصــره « در ٨ قســمت ۴5 دقیقــه ای 
ساخته شــده اســت که در ایام برگزاری هفته بزرگداشت 
دفاع مقدس هر شب از ساعت ۱9 از شبکه ۳ سیما و ساعت 

۲٠ از شبکه مستند پخش می شود. 
این سریال در تابستان 9۴ ساخته شد.

پخش سريال » در محاصره « 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

به اندازه اینترنت ، برای کتاب وقت نگذاشتیم
 

  البته 
به کتابخانه های 

فعال و جذاب نیاز 
داريم نه کتابخانه 

با صندلی های 
 خالی، اين 

در حالی است که 
اکنون حدود ۱05 

کتابخانه در سطح 
شهر وجود دارد

کتاب و کتابخوانی نام آشنايی است که به آن کمتر توجه و به خواندن آن کمتر عمل شده، اما اگر به آن عمل 
می شد از سطح رفتارهای اجتماعی باالتری برخوردار بوديم.
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در شهريادداشت

طرح سراســری دریافت بارنامه ویژه وانت بارهــای حمل بار بین 
شهری از اول آبان اجرا می شود.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و بختیاری 
 از اجــرای طرح سراســری دریافــت بارنامه ویژه وانــت بارهای 

حمل بار بین شهری از اول آبان ماه امسال خبر داد. 
منوچهر سلمانزاده گفت: بر این اســاس تمامی رانندگان وانت بار 
 ملزم به دریافت بارنامه برای حمل بار در مســیرهای بین شهری 

و جاده ای هستند.
 وی افــزود: این طرح با هــدف ایجاد نظم و ســاماندهی در نحوه 
بهره برداری و تــردد وانت بارهــا در جاده های برون شــهری و 
 ارتقای سطح ایمنی سفرهای جاده ای اجرا می شود و آمار دقیق 
 وانت بارهای فعال در بخــش حمل و نقل جاده ای را مشــخص 
 می کند. ســلمانزاده اضافــه کرد: شــرکت های حمــل و نقل 
 بین شــهری فعال کاال و دارای مجــوز فعالیت از ایــن اداره کل 
می توانند نســبت به صدور بارنامه برای رانندگان و وانت بارهای 
واجد شرایط با رعایت ضوابط اقدام کنند. وی گفت: گذراندن دوره 
عمومی آموزش های حمل و نقــل و برخورداری از حداقل مدرک 
 تحصیلی پنجم ابتدایــی و برای متقاضیانی که ظرف یک ســال 
 از ابتدای شــروع طرح ثبت نام کننــد، ارایه گواهــی تحصیلی 
پایین تر از پنجم ابتدایی یا نهضت سوادآموزی برای صدور مجوز 

رانندگی و فعالیت وانت بار الزم است.

اســتاندار  انســانی  منابــع  و  اقتصــادی  امــور   معــاون 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه مدیــران امور مالیاتی 
باید اساس کارشان را فرهنگ ســازی در زمینه پرداخت مالیات 
بگذارنــد، گفــت: پرداخت مالیات زمینه ســاز تحقــق عدالت 
 اجتماعی اســت. سیامک ســلیمانی دشــتکی در آیین تودیع 
و معارفه مدیــرکل امور مالیاتی چهارمحــال و بختیاری، اظهار 
 کرد: مالیات یکی از منابع اصلی کســب درآمد کشــور اســت 
 و وصــول آن نیــاز بــه فرهنگ ســازی دارد. وی تصریح کرد: 
 مدیران امور مالیاتی باید اســاس کارشــان را فرهنگ ســازی 

در جامعه در زمینه پرداخت مالیات بگذارند.
 معـــاون امور اقتصــــادی و منابــــع انســــانی اســتاندار 
 چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: تعامــل مثبت 
 با صنعت گران و مجموعه اداری از اصــول موفقیت امور مالیاتی

است.
 وی افزود: صنعت گران و مردم باید بدانند مالیات در راه توســعه 
و پیشرفت کشور هزینه می شود تا نسبت به پرداخت آن بی میل 

نباشند. 
 ســلیمانی دشــتکی اظهــار کــرد: مشــکل اصلــی کشــور 
و استان، بیکاری است و به همین دلیل باید با کارآفرینان تعامل 

الزم وجود داشته باشد.

برای وانت بارها بارنامه
 صادر می شود

معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار:

پرداخت مالیات؛ زمینه ساز تحقق 
عدالت اجتماعی است

پیشنهاد سردبیر: 
سودآوری؛ عامل افزايش کارگاه های تولید زغال

يکــی از معضالت امــروز دنیای 
انرژی  تامین  انســانی مشــکل 
است. هرچند بشر امروز به دنبال 
ســوخت های جديد است، منابع ســنتی و موجود 
هم هنوز از فهرســت مصارف خارج نشده اند. زغال 
چوب یکی از همین منابع اســت که شــاید نتــوان آن را 
دقیقا تامین کننده نیازهای ضروری انرژی برشــمرد. زغال 
چوب امروزه عمدتا برای قلیان و کباب پزی یا بخاری های 
زغالی که در برخی مناطق به کار می رود، استفاده می شود 
که هم به صــورت عادی مصرف می شــود و هم به صورت 
قالبی و فشرده شــده. گفته می شــود بهترین زغال های 
چوب عبارتند از زغال چوب لیمو، انگور، بلوط و ســپیدار. 
یکی از بهترین چوب های موجود بــرای تهیه بهترین نوع 
زغال، چوب مرکبات اســت. چوب مرکبــات بعد از تبدیل 
شدن به زغال دارای کیفیت خوبی می شود. به همین دلیل 
بســیاری از کوره دارن به دنبال این هســتند که از هیزم و 
چوب مرکبات برای تهیه زغال های خود اســتفاده کنند. 
البته تهیه زغال چوب به نوع درختان هر منطقه بســتگی 
دارد. مثال در اســتان چهارمحال و بختیاری زغال عمدتا از 

چوب بلوط تهیه می شود.
سود آورِی تولید زغال کبابی

میانگین قیمت چوب کبابی کیلویی ۱۲۰ تومان اســت و 
یک ســوم زغال می دهد؛ یعنی ۳۶۰ تومــان. اگر برای هر 
کیلو زغال،  ۴۰ تومان هزینه سوخت در نظر بگیریم، هزینه  
تولید یک کیلو زغال کبابی ۴۰۰ تومان می شــود.فروش 
یک کیلو زغال به صورت فله، حداقل ۱۳۰۰ تومان اســت 
که منهای ۴۰۰ تومان هزینــه  تولید یک کیلو زغال کبابی، 
۹۰۰ تومان ســود خالص یک کیلو زغال کبابی به صورت 
فله خواهد شــد.کمترین میزان تولید زغــال در کوره های 
۵۰۰ کیلویی به صورت میانگین ۱۵۰ کیلو است که ضربدر 
۹۰۰ تومان ســود یک کیلو زغال کبابی ۱۳۵۰۰۰ تومان 
می شود و در طول ۳۰ روز، حداقل ســودآوری در یک ماه 
با کوره های ۵۰۰ کیلوگرمی، اگر زغال را فله ای بفروشــند، 
به ۴ میلیون در ماه می رســد.اگر زغال کبابی،  بسته بندی 
شــده به بازار عرضه شــود، به صورت میانگیــن کیلویی 
حداقــل ۲۰۰۰ تومان خواهد بود که وقتــی هزینه تولید و 
بسته بندی از آن کم شود، ۱۴۵۰ تومان سودآوری برای هر 
کیلو زغال کبابی بسته بندی شده خواهد داشت و با تولید 
روزی ۱۵۰کیلو، با کوره هــای ۵۰۰ کیلویی کبابی، ماهانه 
۶/۵میلیون تومان درآمد به دســت می دهد. اگر کوره یک 

تنی باشد، سود حاصله دوبرابر خواهد شد.
 قاچاق چوب و زغال در اســتان چهارمحال و 

بختیاری
اســتان چهارمحــال و بختیــاری یــک میلیــون و ۶۵۳ 
هزار هکتار وســعت دارد که از این میــزان، یک میلیون و 
۴۰۰هکتار عرصه منابع طبیعی اســت که از کل وســعت 
این اســتان، یک میلیون و ۹۳ هزار هکتــار عرصه مرتعی 
و ۳۰۷ هــزار هکتار عرصــه جنگلی اســت. جنگل هاي ۵ 

منطقه بازفت، اردل، لردگان، دوراهان و فالرد با ۳۰۷هزار 
هکتار وســعت، کانون هاي عمده مناطق جنگلي در استان 
چهارمحال و بختیاري هستند که ۹8 درصد پوشش عمده 
جنگلي این مناطــق را درخت بلوط تشــکیل مي دهد؛ اما 
مناطق جنگلي این اســتان در ســال هاي اخیــر با عوامل 
تخریــب و تهدیدکننده اي روبه رو شــده اســت.با توجه 
به اینکــه بلوط از بهتریــن درختان براي تبدیــل به زغال 
محسوب مي شــود، بازار قطع درختان کهنسال در مناطق 
جنگلي این استان داغ اســت. بنا به گفته مسئوالن استان، 
کشــف بیش از ۱۰۰ کوره زغال در مناطــق جنگلي هلن، 
ســبزکوه و مناطق جنگلي لــردگان، از فعالیت گســترده 
قاچاقچیان زغال در چهارمحــال و بختیاري حکایت دارد. 
چندی پیش ســردار غالمعباس غالمزاده، فرمانده نیروی 
انتظامی اســتان چهارمحــال و بختیاري اعــالم کرد: در 

سه ماهه اول امســال، بیش از ۳8 تن زغال و چوب قاچاق 
با همکاری مسئوالن حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و 
نیروی انتظامی در استان کشف و ضبط شد. اما بازار مصرف 
زغال چوب  استان چهارمحال و بختیاری کجاست؟  به جز 
مصارف داخلی بایــد اذعان کرد که زغــال چوب درختان 
ایران به خارج از کشــور نیز ارسال می شــود. هرچند در 
این رابطه نمی توان کشــور خاصی را ذکر کــرد، اما عمده 
کشورهای مصرف کننده زغال چوب عبارتند از: کشور های 
عربی و حوزه خلیج فارس، ترکیه، کشورهای آسیای میانه 

و... . 
در ســال های اخیر، جنگل های زاگــرس در چهارمحال 
وبختیــاری با عوامل تخریــب روبه روســت و تهیه زغال و 
قاچاق چوب درختان جنگل های زاگرس، از عوامل اصلی 
و تشــدیدکننده تخریب این منابع به شمار می  رود. اگرچه 

اغلب مسئوالن عمده تمرکز مباحث از بین رفتن درختان 
جنگلی استان را با تامین ســوخت حاشیه نشینان جنگل 
از ایــن منابع مرتبط مــی دانند، اما تجربــه تاریخی ثابت 
کرده آنجا که انســان، تنها به منظور رفع نیازهای اولیه از 
طبیعت اســتفاده می کند، خســارت چندانی به آن وارد 
نمی کند؛ زیرا مانند هر موجــود زنده دیگری به نوعی وارد 
چرخه اکوسیستم منطقه می گردد. از طرفی برای حل این 
مشــکل  اقدامات قابل توجهی انجام شده است: دایر شدن 
شعبه های توزیع نفت و همچنین اســتفاده از انرژی های 
نو در روســتاهای حاشــیه جنگل ها برای تولیــد انرژی و 
کاهش بریده شدن درختان، از جمله اقدامات مثبت در این 
زمینه بوده است. در حقیقت مشکل از نقطه زیاده خواهی 
انســان و نگاه منفعت طلبانه اش از طبیعت آغاز می شود. 
از طرف دیگر تجربه نشــان داده قوانین فعلی برای مبارزه 
بــا تخریب کنندگان محیــط زیســت، بازدارندگی الزم را 
نداشــته اند. اینکه یک قاچاقچی چوب یا زغال به پرداخت 
جریمه نقدی محکوم شــود، نه آســیب وارد شده به منابع 
طبیعی را جبران می کند و نه تضمینی برای تکرار نشــدن 

این جرم است.
 راهکار چیست؟

اگر به دنبال راهکاری پایــه ای و اثرگذار برای حفظ محیط 
زیست هستیم، باید بپذیریم که شاه کلید ماجرا »آموزش« 
است و از امروز سال تحصیلی جدید رسما آغاز می شود؛ اما 
هیچ سیستم رسمی آموزشی برای تعلیم حفاظت از محیط 
زیســت در  ایران وجود ندارد. نه وزارت آموزش و پرورش 
و نه سازمان حفاظت محیط زیســت، استراتژی مشخصی 
برای آموزش به کودکان ندارند و برنامه های آموزشــی در 
این زمینه به ایراد ســخنرانی در مدارس محدود می شود 
که صدالبته برای کودکان موثر نیســت. محققان معتقدند 
آموزش محیط زیست با توجه به تاثیر بسزایی که می تواند 
در بهبود حفاظت از این گوهر گرانبها داشــته باشد، باید از 
سنین ابتدایی در خانواده و دبستان به طور جدی پیگیری 
شــود تا پایه های فرهنگی الزم در این خصوص بنیان نهاد 
شــود. در نوزدهمین اجالس فوق العاده مجمع عمومی که 
در سال ۱۹۹۷ برگزار شــد، بار دیگر بر اهمیت آموزش در 
حفاظت از محیط زیست تاکید شــد. قطعنامه مصوب آن 
مجلس مقرر داشــت که: »آموزش یکی از عوامل آسایش 
است و نقش تعیین کننده ای در تحقق توسعه پایدار دارد. 
برای تحقق توســعه پایدار باید نظام آموزشــی در تمامی 
سطوح ابتدایی و متوســطه از حیث مالی، تقویت و کارآمد 
شوند و امکان دسترســی همگان به این سطوح داده شود 

تا بتوانند توانایی های خود را توسعه داده و شکوفا کنند.«

اگر به دنبال راهکاری 
پايه ای و اثرگذار 
برای حفظ محیط 

زيست هستیم، بايد 
بپذيريم که شاه کلید 

ماجرا »آموزش« 
است و امروز سال 

تحصیلی جديد 
رسما آغاز می شود؛ 

اما هیچ سیستم 
رسمی آموزشی 

برای تعلیم حفاظت 
از محیط زيست در  

ايران وجود ندارد

سودآوری؛  عامل افزایش کارگاه های تولید زغال
ارغوان 
طباطبايی
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ابالغ وقت رسیدگی
6/592 شــماره درخواســت: 9510460358600009 شــماره پرونــده: 
9409980358600374 شــماره بایگانی شــعبه: 940380 نظــر به اینکه 
آقای محمد محمدی خشوئی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول چک 
به شماره 136140 موضوع شــکایت ایمان زاهدی فرزند علی، در پرونده 
کالســه 940380 ب 7 از طرف این بازپرســی تحت تعقیب هستند و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است. 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 
4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت تفهیم 
نظریه کارشناسی و دفاع از شکایت مطروحه حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. م الف:19321 شعبه 7 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/593 شــماره درخواســت: 9510460358600010 شــماره پرونــده: 
9409980358600297 شماره بایگانی شعبه: 940300 نظر به اینکه بابک 
عمادی فرزند محمد حسن  در پرونده کالسه 940300 ب 7 موضوع شکایت 
علی آداودی فرزنــد حبیب ا... به اتهام فروش مال غیر خودرو لکســوز به 
شــماره انتظامی 982 د 81 ایران 53 از  طرف این بازپرســی تحت تعقیب 
هستند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 7 بازپرســی دادسرای عمومی و 
انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای 
اصفهان، جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. م الف:19320 شعبه 7 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

6/594  در خصــوص تجدید نظــر خواهی منصور رســام نــژاد فرزند 
عبدالرســول به طرفیت تجدید نظر خوانــده رضا عابدیــان اصفهانی با 
قیومیت شهین عشوریان به خواسته تجدید نظرخواهی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده اســت و از آنجا که تجدید نظر خوانده 
 مجهول المکان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از

 تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 7 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شــماره 311 ارجاع و بــه کالســه 930523 ح / 7 ثبت گردیــده مراجعه 
 نمایید و چنانچه پاســخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر این صورت

 پرونده با همیــت کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارســال می گــردد. م الف: 
 19298 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )139 کلمه، 2 

کادر(
تبادل لوایح

6/595  شــماره درخواســت: 9510460350900059 شــماره پرونده: 
9409980350901262 شــماره بایگانــی شــعبه: 941408  آقای ســید 
کمــال تبریزی دادخواســتی به خواســته تجدید نظر خواهــی از دادنامه  
9509970350900692 به این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدید 
نظر خواندگان شــرکت فراز ســپاهان خلیج فارس و امیر حسین شفاعت 
فرزند مرتضی مجهول المکان می باشند به نامبردگان ابالغ می شود ظرف 
10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شــعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 

باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول 
اتاق 134 مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر 
این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارســال می گردد. 
م الف: 19293 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )132 

کلمه، 2 کادر(
ابالغیه

شــماره   9510100351207545 ابالغنامــه: شــماره   6 /596
پرونــده:9409980351200483 شــماره بایگانی شــعبه:940540 ابالغ 
 شــونده حقیقی: محمد ممتــازی فرزند حفیــظ ا... به نشــانی اصفهان- 
خ شیخ صدوق شــمالی- روبروی پل هوایی میر- ساختمان کوثر- طبقه 
اول کدپســتی 8167994431،  مدارک پیوســت: در خصوص تجدید نظر 
خواهی محمد سعید رســتگار پناه به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 
9509970351200067 صادره از این شــعبه، به پیوســت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شــما ابالغ می شود. مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به 
تجدید نظر ارسال می گردد. م الف:19292 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  )127 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/597  آقای داود ابراهیمی به  شناسنامه شماره 17  به شرح دادخواست 
به کالسه 117/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین ابراهیمی به شناسنامه شماره 
18 در تاریخ 1394/5/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: داود ابراهیمی )پسر( 
2- اصغــر ابراهیمــی ) پســر( 3- عبــاس ابراهیمــی) پســر( 4- زهرا 
ابراهیمی)دختر( 5- بتول ابراهیمی) دختــر( 6- عصمت ابراهیمی)دختر( 
7- طاهره ابراهیمی) دختر( 8- معصومه ابراهیمی)دختر( 9- کبری رضائی 
کچی)همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 204 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف نایین) 142 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

6/598  آقای مرتضی توســلی کجانی به  شناســنامه شــماره 5  به شرح 
دادخواســت به کالســه 97/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی توسلی کجانی 
به شناســنامه شــماره 1040 در تاریخ 1392/9/16 در اقامتــگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضــی: مرتضــی توســلی کجانــی )پســر( 2- مرضیه توســلی 
کجانی)دختــر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 194 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف نایین) 120 کلمه، 1 کادر(  
قرار ارجاع امر به داوری در پرونده طالق

6/599  شــماره درخواســت: 9510463727600012 شــماره پرونده: 
9509983727100396 شماره بایگانی شــعبه: 950532 نظر به اینکه به 
حکایت محتویات پرونده بیــن زوجین دعوی خانم بتول فردوســی زاده 
نایینی فرزند علی به طرفیت آقای غالم حیدر فرزند محمد حسین با عنایت 
به ماده 27 به بعد قانون حمایت خانــواده قرار ارجاع امر به داوری صادر 
و اعالم می گردد تــا هر یک از طرفین ظرف مهلت یــک هفته از تاریخ ابالغ 
یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل ســی سال داشته باشد و آشنا به 

مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نماید. با 
 توجه به مجهول المکان بودن خوانده آقای غالم حیدر فرزند محمد حسین 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
نامبرده قبل از حلول وقت داور خود را به شــعبه معرفی نماید و اال دادگاه 
راســًا اقدام خواهد نمود. م الف: 202 شــعبه 1 دادگاه عمومی نایین) 149 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/600 شــماره ابالغیــه: 9510106837003948 شــماره پرونــده: 
9509986837000643 شــماره بایگانی شعبه: 950690  خواهان/ شاکی 
حمیدرضا بهنیا دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم لیلیان ایوت کوردرو 
به خواســته صدور گواهی عدم امکان ســازش به درخواست زوج تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
10 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهــان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 203  ارجاع و به کالســه 9509986837000643 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/08/16 و ســاعت 11/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ابالغ شونده 
حقیقی: لیلیان ایوت کوردرو ، کدپســتی 8164676411 به نشانی اصفهان 
بلوار آیینه خانه بن بســت پــارک ) 12( پالک 131 طبقه همکف کدپســتی 
8164676411 فعال مجهول المکان، تاریخ حضور: 1395/08/16 یکشــنه 
ساعت 11/30 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 203، علت 
حضور: در خصوص دعوی حمید رضا بهنیا به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:19311 شعبه 10 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 250 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/601 شــماره ابالغیــه: 9510100352204324 شــماره پرونــده: 
9509980352200583 شــماره بایگانی شعبه: 950597  خواهان/ شاکی 
محمد علی سهرابی رنانی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سلمان ابن 
علی و افراسیاب ابن علی به خواسته مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ... و تامین خواسته تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 22 
دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 354  ارجاع و به کالســه 9509980352200583 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/08/16 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
 آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف:19281 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 189 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/602 در خصوص پرونده کالســه 950491 خواهــان غالمرضا موذن 
با وکالت خانم قاسمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت نعیمه 
جهانبخــش فرزند مهــدی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز 

شنبه مورخ 95/8/15  ســاعت 12/15 ظهر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود )و رسیدگی به پرونده اعتراض ثالث 
به پرونده اجرای احکام به نام امید ابراهیمی مقدم( م الف:19248 شعبه 12 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )134 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/603 در خصــوص پرونده کالســه 510/95 خواهان محمــد جانثاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احسان لوئی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/15  ســاعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:19355 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/604 در خصوص پرونده کالسه 511/95 خواهان محمد جانثاری الدانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه نادری- اکبر صالحی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/15  ســاعت 16/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19356 
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/605 شــماره ابالغیــه: 9510100352204291 شــماره پرونــده: 
9509980352200573 شــماره بایگانی شعبه: 950587  خواهان/ شاکی 
شهناز الماســیان دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد قاسمی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی  شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  
ارجاع و به کالســه 9509980352200573 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/08/12 و ساعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:19279 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 184 

کلمه، 2 کادر(  
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اخبار کوتاهيادداشت

انواع مختلفی از ربات های چهارپا به بازار ارائه شــده است، اما آخرین و 
جالب ترین نمونه آنها، رباتی  است که تقریبا از هر سطحی عبور می کند 

و از حصار هم باال می رود.
شرکت »گوســت رباتیکز« که در حوزه تکنولوژی های رباتیک فعالیت 
می کنــد، نمونه تــازه و خارق العــاده ای از ربات چهارپــا را به نمایش 
گذاشــته اســت که می تواند آینده بازار ربات های حیوان نما را تغییر 
دهد. در روزگاری که ربات های چهارپا بــا قابلیت های محدود، تقریبا 
هم قیمت یک خودروی دســت دوم در آمریکا هستند، گوست رباتیکز 
رباتی به نام »گوســت مینیاتــور« را عرضه کرده که مدعی  اســت در 

صورت تولید انبوه می تواند به قیمت کمتر از 1500 دالر نیز برسد.
این ربات تازه از موتورهای الکتریکی مســتقیم بهــره می گیرد و رفتار 
و تنظیمــات حرکتی آن نیز به  جــای اتکا به بخش هــای مکانیکی، از 
بخش های نرم افزاری دستور می گیرند. مینیاتور می تواند سطح حرکت 
خود را از پاهایش لمس و احساس کند و متناســب با آن حرکت خود 
را تنظیم کند. ایــن ربات نه تنها می تواند از پله ها بــاال رود بلکه قابلیت 
اعجاب آور باال رفتــن از فنس ها را نیز در خــود دارد. مینیاتور وقتی به 
ســطح غیرمعمولی می رســد، آن را با دســت و پایش حس می کند و 

سپس برای باالرفتن از آن تصمیم می گیرد.

محققان موسســه پژوهشــی یولیش آلمان یک سیســتم فتوســنتز 
مصنوعی کوچک و کارآمد ساختند که زمینه را برای تولید دستگاه های 
تجاری فتوســنتز مصنوعی فراهم مــی کند. فتوســنتز در گیاهان و 
انواع خاصی از جلبک ها، فرآیندی اســت که در آن انرژی خورشید به 
انرژی شــیمیایی تبدیل و از دی اکســید کربن و آب، انواع ساده ای از 
کربوهیدرات ها تولید می شــود.در فتوســنتز مصنوعی، با استفاده از 
نور خورشــید مولکول های هیدروژن از آب و در برخی از سیستم های 
پیشــرفته تر از متان جدا می شوند. این شیوه فتوســنتز تاکنون تنها 
در البراتوارها قابل استفاده بوده و امکان اســتفاده تجاری از آن وجود 
نداشته اســت؛ اما محققان یولیش با گردهم آوردن تمام فناوری های 
موجود در زمینه فتوسنتز مصنوعی توانسته اند با استفاده از مواد اولیه 
ارزان قیمت و موجود در بازار، یک سیســتم کوچک و جامع بسازند که 

تمام مولفه های مورد نیاز برای فتوسنتز را دارد.
مساحت قســمت روی این دســتگاه تنها 64 ســانتی مترمربع است. 
با وجود ایــن از طریق اتصال چندین واحد مســتقل از این سیســتم 
می توان یک سیستم پیچیده فوتوالکتروشــیمیایی تولید کرد که ابعاد 
آن به چندین مترمربع برســد. به این ترتیب هر یــک از واحدهای به 
کار رفته در سیستم اصلی به اختالف پتانســیل 1/8ولت می رسد که 
مولفه اصلی مورد نیاز برای تولید هیدروژن محســوب می شــود. این 
شیوه در مقایسه با روش های آزمایشــگاهی، کارآیی باالتری دارد. در 
فرآیند فتوســنتز تنها یک درصد از نور خورشــید به انرژی تبدیل می 
شود، در روش های متداول فتوسنتز مصنوعی، این میزان به سه درصد 
می رسد. اما در نمونه اولیه سیستم محققان یولیش در حدود 3/9درصد 
از نور خورشید، به انرژی تبدیل می شود؛ البته این میزان کارآیی به نظر 
چشمگیر نیســت، اما تنها نمونه موجود از فناوری فتوسنتز مصنوعی 
که در حال حاضر قابلیت تولید تجاری دارد، همین سیســتم اســت و 
هنوز فضای زیادی برای بهینه ســازی این سیستم وجود دارد.محققان 
معتقدند امکان افزایش کارآیی این سیســتم تا 10 درصد وجود دارد و 
در صورت استفاده از مواد دارای ســاختار پروسکایت، می توان کارآیی 

سیستم را تا 14 درصد نیز افزایش داد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در شهریورماه جاری، مبلغ 10 میلیارد 
و 11 میلیون و 700 هزار ریال در قالب حمایت های تشویقی به هزار 

و 224 محقق حوزه نانو پرداخت کرد.
این حمایت ها مربوط به مقاله هایی اســت که تا آخر بهمن ماه سال 
1394 در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت 
مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش های مورد 

تایید ستاد و ارائه مقاله نداشته اند.
حمایت تشــویقی دیگری برای مدارک تایید شده درنظرگرفته شده 
اســت که توســط کمیته علمی داوری ســتاد به تدریج و بر اساس 

اولویت زمانی تایید و پرداخت خواهد شد.
با هدف ایجاد تعامل بین محققان فناوری نانو، تمام فارغ التحصیالن 
برای دریافت بخش دوم حمایت تشــویقی ملزم به شــرکت در یکی 
از همایش های مورد تایید ســتاد هســتند؛ این همایش ها توسط 
انجمن های علمی و با حمایت ستاد برگزار می شوند که دانشجویان 
عالوه بر ارائه مقاله در همایش، ضروری اســت در کارگاه های برگزار 
شده توسط ستاد نیز شرکت کنند. شرکت در همایش برای دریافت 
مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه، فقط برای دانشجویانی که از 

آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده اند، الزم است. 
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو از ســال 1383 تاکنون بر اساس 
آیین نامه های حمایت تشــویقی،به محققان فنــاوری نانو حمایت 
تشویقی پرداخت می کند؛ از جمله این آیین نامه ها، حمایت گام به 
گام از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی بر اساس دستاوردهای آنها، 
حمایت از چاپ مقاالت ISI و حمایت از ارائه مقاالت در کنگره های 

بین المللی معتبر است.

رباتی که از حصارها باال می رود

فتوسنتز مصنوعی 
يک گام تا مرحله تجاری

پرداخت بیش از 10 میلیارد ريال 
حمايت تشويقی به محققان نانو

پیشنهاد  سردبیر:
رباتی که از حصارها باال می رود

دانستنی ها

در حالی که یک هفته از عرضه عمومی iOS 10  می گذرد، 
اپل نســخه بتای iOS 10.1 برای آیفون، آیپد و آپید تاچ 
را به دست توسعه دهندگان رســانده است. هنوز مشخص 
نیســت که چه قابلیت هایی به iOS 10.1 افزوده خواهند 
شد اما انتظار می رود که به زودی دسترسی های بیشتری 

به توسعه دهندگان داده شود.
بــه روزرســانی اخیر سیســتم عامــل اهالــی کوپرتینو 
برای توســعه دهنــدگان، دو تغییــر بــزرگ در دوربین 
با خود بــه ارمغــان مــی آورد: بهبــود تصویربــرداری 
بــه هنــگام حرکــت و افکــت بوکــه بــرای قابلیــت 

بــه کار  عکســبرداری پرتــره در آیفــون 7 پــالس 
 مــی رود. باید توجه داشــت که ایــن اولین نســخه بتای 
iOS 10.1 بــه شــمار مــی رود و بــه زودی بهبودها و 

قابلیت های بیشتری به آن افزوده می شود.
ناگفته نماند که iOS 10 یکی از بــزرگ ترین ورژن های 
سیستم عامل ساکنین کوپرتینو بوده که تغییراتی اساسی 
در نوتیفیکشــن ها به وجود آورده و شــاهد بازطراحی اپ 
های موزیک، اپ اســتور و Messages در آن هســتیم. 
ضمنا قابلیت حذف اپلیکیشــن های سیســتمی و پیش 

فرض نیز از دیگر ویژگی های iOS 10 به شمار می روند.

 تقریبا رسمی شــده که گوگل می خواهد در مراسم 4 اکتبر، 
13 مهر ماه، برند نکســوس را کنــار گذاشــته و تلفن های 
هوشــمند جدید خود با قیمتی باالتر از نکســوس ها و البته 
ســخت افزاری به روز تر را با نام پیکسل و پیکسل XL معرفی 
کند؛ اما گویا یکی از قابلیت های نکسوس 6 ، قرار است در این 
دو تلفن جدید باشــد. این تلفن که اکتبر سال 2014 توسط 
موتوروال ساخته و عرضه شد، قابلیت مقاومت در برابر قطرات 
آب را دارد و تنها نکسوسی بوده که تاکنون مقاومتی از خود در 

برابر آب نشان داده است.
به لطف دریافت مجوز IP53، دو تلفــن همراه جدید گوگل 

گویا نســبت به برخی عناصر خاص از خود مقاومت نشــان 
می دهند.

IP53 دو مفهــوم دارد. عــدد اول، 5 به معنای آن اســت که 
تلفن های گــوگل در برابر گرد و غبار مقاوم انــد، گرچه ورود 
غبار به درون تلفن هنوز هم امکان پذیر است )برای آنکه یک 

دستگاه کامال ضد غبار باشد، مجوز IP6X الزم است(.
عددم دوم، 3 نشان دهنده آن اســت که قطرات ریز آب )برای 
مثال قطرات آب اســپری شــده( از هر زاویه ای تا 60 درجه 
عمودی، نباید هیچ اثر مخربی داشــته باشد؛ اما توجه داشته 

باشید که این دستگاه کامال ضد آب و ضد غبار نیست.

تلفن های هوشمند جديد گوگل در برابر غبار و قطرات آب مقاوم هستندنسخه بتای iOS 10.1 در دسترس توسعه دهندگان قرار گرفت

ويژه

 معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات گفت: نخستین 
کریدور فناوری اطالعــات ایران تا پنج ســال آینده به 
بهره برداری کامل می رســد. امیرحسین دوایی تکمیل 
و بهره برداری از نخســتین کریدور فناوری ارتباطات و 
فناوری اطالعات را در راستای اقتصاد مقاومتی برشمرد 
و گفت: در همین حال طرح مطالعاتی ســرمایه گذاری 
بین المللی در بخش تولید، در منطقه ویژه اقتصادی پیام، 

متعلق به وزارت ارتباطات، در شرف عقد قرارداد است.
وی از انتخاب مشــاور داخلی برای ارائه طرح مطالعاتی 
خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی با همکاری مســئوالن 
منطقه ویژه پیام و سایر ذی نفعان، با هدف جلب سرمایه 
بین المللی ارائه خواهد شــد. همچنین جلسه کارگاهی 
با حضور تیم مشاوره ای از ســنگاپور برگزار شده است. 
دوایی با اشاره به 2 فاز تعریف شده در پروژه منطقه ویژه 
پیام، خاطرنشــان کرد: در فاز نخست، این منطقه محل 
استقرار شــرکت های بین المللی تولیدکننده در حوزه 
ICT خواهد شد که بیشتر تمرکز هم بر تولید محصوالت 
سبز و دانش بنیان اســت که عالوه بر مصرف داخلی به 
 ICT خارج از کشور هم صادر شود. فاز دوم نیز ایجاد شهر
با زیرساخت های شهری مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال 
اســت. معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات همچنین 
از عالقه مندی نسبت به سرمایه گذاری بین المللی در این 
پروژه خبر داد و گفت: به عنوان یک برنامه دراز مدت، در 
فاز نخســت به دنبال ایجاد درگاه جذب سرمایه گذاری 
بین المللی بــرای تولید کاال، خدمات و ســرویس های 

دانش بنیان مبتنی بر ICT در منطقه ویژه پیام هستیم.
وی در خصوص دیگر بخش های ایــن کریدور به پارک 
فناوری ICT اشاره کرد و افزود: عملیات عمرانی و توسعه 
زیرساخت های این پارک واقع در سایت امام سجاد جاده 
کرج، با مدیریت پژوهشگاه ICT آغاز و مرحله اول آن هم 

به خوبی پیش رفته است.
 معاون وزیر ارتباطات اظهار داشــت: بــه منظور ایجاد 
زیرســاخت های فیزیکی و تجهیزاتی پــارک، قرارداد 
طراحــی مفهومی پــارک از نظــر ماموریــت، برنامه و 
ساختارهای مورد نیاز و نیز مطالعه روی تجهیزات برتری 
بخش در حال پیگیری اســت. پس از تکمیل زیرساخت 
اصلی و اســتقرار تجهیزات برتری بخش، پارک تبدیل 
به پارک فنــاوری با رویکرد دانش بنیــان متصل به بازار 
خواهد شد و قادر است با اســتقرار شرکت های مناسب 
ضمن تولید ارزش اقتصادی، در سطح جهانی نیز اعتبار 

کسب کند.

 معاون نوآوری و فناوری وزير ارتباطات خبر داد:

راه اندازی نخستین کريدور 
فناوری اطالعات تا ۵سال آينده

دیگر سوار شدن به ماشــین های پرنده فقط در فیلم های 
علمی و تخیلی وجود نــدارد و در عالــم واقعیت هم این 
خودروها وجود دارند و ســاخته شــده اند.شــرکتی در 
اســلواکی ادعا کــرده که تا ســال 2017 ماشــین های 

پرنده اش را به پرواز در می آورد.
  ســال گذشــته  میالدی نمونــه  اولیه  این خــودروی دو 
سرنشــینه و باله دار را به نمایش گذاشــته بود. امسال هم 
مدیر و بنیانگذار آن جرج واکلیک اظهار داشت که چیزی 
به تحقق این رویا نمانده؛ وی همچنین افزود: ما به سرعت 
درحال گســترش کارگروه خود هســتیم و طبق برنامه تا 

سال 2017 خبر اولین سواری پرنده را اعالم خواهیم کرد. 
هدف، تنها نشان دادن امکان هم آمیزی هواپیما و خودرو 

نیست؛ بلکه قصد ما تجاری سازی چنین وسیله ای است.
این شــرکت هنوز تخمینی از قیمت خودروی خود با نام 
AeroMobil 3.0 اعالم نکرده ولی گفته می شود خرید 
آن چیزی بین خودروهای شــرکت تسال و یک هواپیمای 

کوچک تمام خواهد شد.
  AeroMobil 3.0 اولیــه کمــی کوچک تــر از یــک 
خودروی لیموزین است؛ همچنین بال های آن موقع پرواز 
باز و به هنگام حرکت روی زمین جمع می شــوند تا فضای 

کمتری اشغال کنند.
  اولیــن خــودروی پرنده حین پــرواز تــا 200 کیلومتر 
روی  درحالی کــه  می گیــرد؛  ســرعت  ســاعت  بــر 
 زمیــن نهایتــا بــا 130 کیلومتــر بــر ســاعت حرکت 
می کند. نمونه  اولیه با هر بار سوخت گیری امکان پیمایش 
700 کیلومتــر را دارد. ســواری AeroMobil 3.0 باید 
لذت بخش باشد ولی برای تجربه کردنش به جز قیمت باال 
و گواهی نامه  رانندگی احتماال بــه گواهی نامه  خلبانی هم 

نیاز خواهد بود. 
البتــه همه  اینهــا در صورتی اســت کــه برنامه های این 
شرکت به خوبی پیش بروند وگرنه مانند شرکت ترافوجیا 
آمریکایی، AeroMobil هم از گردونه خارج خواهد شد؛ 

تا در آینده چه رقم بخورد. 

 به زودی خودروی پرنده وارد بازار می شود!

دریچه

پاسخ سرگرمی شماره  1963کوتاه از دنیای فناوری

شرکت لنوو تایید کرد چندین مورد از لپ تاپ های سری Yoga مانع نصب سیستم 
عامل های مبتنی بر لینوکس می شوند. به گفته مقامات این شرکت چینی، علت این 
امر استفاده از یک سیستم ذخیره سازی اطالعات جدید است که می تواند اطالعات 

را با سرعتی باالتر از سرعت معمول بخواند و بنویسد.
پیش از این یکی از کارمندان لنوو خبری را منتشر کرد که حاکی از توافق این شرکت 
با مایکروسافت برای ممانعت از نصب سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس بود. این 
خبر موجب سردرگمی کاربران و رسانه ها شد. با وجود این، شرکت لنوو عمدی بودن 
ناسازگاری لپ تاپ ها با سیســتم عامل لینوکس را تکذیب کرد.  این محدودیت در 
مورد تمام محصوالتی که تحت عنوان نســخه Signature به همراه سیستم عامل 
ویندوز 10 عرضه شــده اند، وجود دارد. شــرکت لنوو تعهد کرده در این ســری از 
محصوالت خود هیچ نرم افزار اضافی را به همراه سیســتم عامل روی لپ تاپ نصب 
نمی کند تا از کاهش سرعت سیستم عامل اجتناب شود. این سری از محصوالت لنوو 
از چند ماه قبل در بازار عرضه شده اند، اما عدم پشتیبانی از سیستم عامل لینوکس در 

پی انتشار خبری در سایت خبری Reddit مورد توجه کاربران قرار گرفت.

شرکت فیس بوک این روزها، تنها به عنوان پدید آورنده یک شبکه اجتماعی در دنیا 
شناخته نمی شــود، بلکه فعالیت های زیادی در زمینه های مختلف از جمله واقعیت 
مجازی و ساخت اپلیکیشــن های متفاوت و گوناگون نیز از این شرکت سر زده است. 
به عنوان آخرین فعالیت این شــرکت، می توان به تولید تلفن هوشمند ماژوالر اشاره 
کرد که ظاهرا در حال طراحی به ســر می برد. فیس بوک به تنهایــی، از پس تولید 
تلفن هوشمند به طور کامل بر نمی آید و به همین دلیل اســت که همکاری خود را 
 با شرکت تایوانی HTC آغاز کرده اســت. فیس بوک به تازگی با خرید شرکتی با نام

 Nascent Objects کــه در زمینه تولید کامپیوترها، دوربین ها و ســایر قطعات 
الکترونیکی به وسیله تکنولوژی پرینت سه بعدی مشــغول است، آن را تحت سلطه 
خود درآورده است. این شرکت از ســال 2014  تا به حال قطعات الکترونیکی زیادی 
را توســط تکنولوژی پرینت ســه بعدی تولید کرده که هیچ کدام تا بــه حال پای به 
بازار نگذاشته است. به نظر می رســد که فیس بوک قصد دارد با ورود به بازار بی رقیب 
تلفن های هوشمند ماژوالر، بعد از شکست پروژه گوگل، نامی برای خود در این زمینه 

دست و پا کند.

به تازگی روشی جدید ابداع شده است که ســرانجام به کمک آن می توان در محیط 
خارج از آزمایشگاه نیز از نرخ انتقال داده های کامپیوتری به میزان یک ترابیت برثانیه 
بهره مند شد. اینترنت فیبر نوری به عنوان یک مدیوم بسیار نیرومند در دنیای امروزی 
جایگاه تثبیت شــده ای دارد ولی هنوز مسیر زیادی تا رســیدن به باالترین ظرفیت 

ممکن برای این شبکه ها باقی مانده است.
دانشمندان چند سال است که سرعت تئوریکی یک ترابیت برثانیه را در محیط های 
محدود و آزمایشگاهی به دســت آورده اند ولی این نرخ نجومی در شبکه های واقعی 

قابل پیاده سازی نبوده است.
این روش بر اساس تغییر طیف تابش در فیبرنوری طراحی شده است و به این ترتیب 
تنها با تغییر دادن ســاختار انتقال نور در این کابل ها می توان پتانسیل بسیار باالتری 

برای آنها به ارمغان آورد.
البته هنوز برای اســتفاده این فناوری در ســطح عمومــی زود اســت و باید برای 
تجاری سازی این سیستم، مدتی به انتظار نشســت که این مدت ممکن است حتی 

چند سال باشد.

معمای آورده شده در شماره 1963 این گونه بود:
»در دنیا 10 جور آدم وجود دارد. آنهايی کــه باينری را می فهمند و 

آنهايی که باينری را نمی فهمند.«
قابل توجه خوانندگان محترمی که با سیســتم اعداد در مبنای دودویی آشــنا 
هستند، عدد 10 در سیســتم مبنای دودویی برابر با عدد 2 در مبنای دهدهی 
است؛ بنابراین در صورت مســئله معما، عدد 10 در معما به عدد 2 در سیستم 
دهدهی اشاره دارد، نه عدد 10در سیستمی که ما آن را می شناسیم. به سیستم 
دودویی در علوم رایانــه، باینری هم گفته می شــود. از این رو اگــر عدد 2 در 
سیستم دهدهی را درنظر بگیریم صورت مســئله معما درست می شود؛ یعنی 
»در دنیا دو جور آدم داریم. آنهایی کــه باینری را می فهمند و آنهایی که باینری 

را نمی فهمند«.
از خواننده محترم »خانم زهرا زمانی-  اصفهان« که مفهوم این معما را برای 
ما فرستادند، تشکر می کنیم. شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود 

را از این صفحه به آدرس ایمیل زیر صفحه، برای ما بفرستید.

 لپ تاپ های لنوو، مانع نصب
 سیستم عامل Linux می شوند

 فیس بوک در حال طراحی 
يک تلفن هوشمند ماژوالر است!

تحقق فنـاوری
 اينترنت ترابیتی

چند دسته انسان
در دنیا وجود دارد؟

حاال استفاده تازه ای برای این فناوری نوظهور تعریف شده است: 
حمل کانتینرهای باری!

هر فناوری جدیدی که وارد بازار می شود، به سرعت دستخوش 
تغییر و به روزرسانی های متنوع می شــود و طراحی پهپادهای 
رباتیک غول پیکــری که قابلیــت حمل کانتینرهــای باری را 
داشته باشد از به روزرسانی های جالب برای پهپادهاست. آینده 
نه چنــدان دوری را تصور کنید که در آن آســمان بســیاری از 

شــهرها و مناطق صنعتی مملو از پهپادهایی اســت که هر یک 
کانتینری را بلند کرده و در مسیری حرکت می کند!

برای رســیدن به این چشــم انداز بــه تجدیدنظر در ســاختار 
پهپادهای فعلی نیاز اســت. نکته اینجاســت کــه این فناوری 
ابعاد کوچکی داشــته و قابلیت حمل بارهای بزرگ و ســنگین 
را ندارد. اما چارلز بمباردیر، طراح، مهنــدس و مخترع معروف 
کانادایی ایده های جالب توجهی برای آینده این سیســتم های 

پروازی دارد.مهم ترین ایــده این مخترع تحت عنوان شــانگو 
)Shango( مطرح شده اســت. این پهپاد غول پیکر صرفا برای 
حمل محموله های بزرگی نظیر کانتینر طراحی شــده؛ چنین 
سیســتم های پروازی قابلیت جابه جایی میلیاردهــا تن بار در 
سراسر جهان را خواهند داشت حال آنکه هزینه ساخت، تعمیر 

و نگهداری آنها در قیاس با هواپیماها بسیار کمتر است.
در طرح کلی این مخترع آمده اســت که شــانگو ایده مفهومی 
پهپادی است که می تواند کانتینرهایی به طول حدود 12 متر را 
از زمین بلند کرده و در آفریقا، مدیترانه و سایر مسیرهای تجاری 
جهان جابه جا کند. برخاســتن به شــکل عمودی و همچنین 
فرودی که نیاز بــه باند طوالنی فــرودگاه نــدارد از مهم ترین 
ویژگی های این سیســتم جدید پروازی در توسعه حمل و نقل 
هوایی کاالها محسوب می شــود؛ اما ویژگی مهم دیگری در این 
سیستم پروازی به چشم می خورد که نظر بسیاری از کارشناسان 
را به خود جلب کرده اســت. پهپاد شــانگو موتورهایی دارد که 
قابلیت چرخش داشــته، به طوری که نه تنها می توان آنها را در 
حالت افقی برای پرواز مانند پهپادهای عادی قرار داد، بلکه این 
امکان نیز وجود دارد که با چرخــش 90 درجه در وضع عمودی 
قرار بگیرند. در این حالت پهپاد با سرعت بسیار بیشتری به پرواز 

خود ادامه می دهد.
 از این ویژگی می توان در مواقعی که به سرعت زیاد در جابه جایی 
کاالها نیاز است اســتفاده کرد. تبدیل این ایده به یک محصول 
تجاری کمی زمانبر خواهــد بود. این فرآیندی اســت که برای 
بســیاری از فناوری ها از جمله پهپادها طی شده و ایده خالقانه 
پهپاد کانتینربر نیز جدا از آن نخواهد بود. شــاید تا چند ســال 
پیش کمتر کســی تصور می کرد پهپادها تا ایــن حد در صنایع 
مختلف کاربرد داشــته باشــند، اما حاال از پوشــش تلویزیونی 
فوتبال ها گرفته تا ردیابی گونه های جانــوری در معرض خطر 

انقراض از آنها استفاده می شود.

 اين فرآيندی 
است که برای 

بسیاری از 
فناوری ها از جمله 

پهپادها طی شده و 
ايده خالقانه پهپاد 

 کانتینربر نیز
  جدا از آن

 نخواهد بود

پهپاد يکی از کاربردی ترين فناوری های نوظهور لقب گرفته که به سرعت جای خود را در بسیاری از صنايع 
و پروژه ها باز کرده است. استفاده از اين وســیله پروازی کنترل از راه دور و رباتیک برای انتقال مواد غذايی 
و وسايل خريداری شده تا امدادرسانی به آسیب ديدگان ســیل و زمین لرزه در نواحی دوردست از جمله 

کاربردهای موثر آن در سال های اخیر بوده است. 

پهپادهای کانتینربر!

باعرضه آیفون 7، باالخره شاهد بهترین پرچمدار های هر دو 
شرکت سامسونگ و اپل در سال 2016 هستیم. هر دوی این 
گوشی ها که اتفاقا عدد 7 را هم یدک می کشند، لیست بلند 
باالیی از امکانات و بهترین تکنولوژی های روز را دارند اما در 
این بین یک سوال همیشــگی برای هواداران این دو گوشی 

وجود دارد؛ کدام یک سریع تر است؟
 حتما تاکنون ویدئوهای مقایسه سرعت دو گوشی که توسط 
PhoneBuff انجام می شود را دیده اید. این کانال یوتیوب، 
 از گذشــته پرچمداران شــرکت های مختلــف را در کنار 
 یکدیگــر قــرار مــی داد و در زمینه ســرعت بــاز کردن

 اپلیکیشــن ها و همین طور مولتی تسکینگ، پرچمداران را 
مقایسه می کرد.

  ســال گذشــته در بررســی های PhoneBuff مشخص 
 شد آیفون 6اس ســریع ترین گوشی ساخته شــده در این
  زمینه بود به طوری که حتی پس از یک ســال، گلکســی
  نــوت7 نیز نتوانســت از پــس آن برآیــد. حال بــا عرضه

 آیفــون 7، باالخــره ویدئویی که بســیاری انتظــار آن را 
می کشیدند منتشر شــده و در آن گلکسی نوت7 با آیفون 7 

مقایسه می شود.
نکته جالب توجه در این مقایســه این اســت که گلکســی 
نوت در اپلیکیشــن های پیش فرض مثل اپلیکیشن ساعت 
یا دوربین، به لطف انیمیشن های ســریع تر، عملکرد نسبتا 
بهتری از آیفون 7 دارد. ولی درســت زمانــی که نوبت به باز 
کردن بازی های مختلف می شــود، آیفون گوی سبقت را از 

گلکسی نوت ربوده و به سرعت پیش می رود. 
عالوه بر بازی ها که در گلکســی نوت7 دیرتر باز می شــوند، 
 در اپلیکیشــن Lapse It نیز گلکســی نوت ضعف نشان

 می دهد. 
 Time در این اپلیکیشن گوشی باید یک ویدئو معمولی را به

Lapse تبدیــل کند وآیفون این کار را با ســرعت بســیار 
بیشتری نسبت به گلکسی نوت انجام می دهد. در ادامه مسیر 
نیز، آیفون آن قدر پیش افتاده که بتواند با اختالف گلکسی 

نوت7 را در این آزمایش شکست دهد.
البته نمی توان گفت که این مقایسه معیاری برای برتری یک 

گوشی به حساب می آید. 
عوامل گوناگونی دست به دست هم می دهند تا یک گوشی 
بتواند در چنین آزمایشــی پیروز شــود و یا حتی شکست 
بخورد. در اینکــه پردازنده آیفون 7 بســیار ســریع بوده و 
در اپلیکیشــن Geekbench نیز ثابت کــرده از پردازنده 
اگزینوس و اسنپ دراگن گلکســی نوت7 بهتر است، شکی 
نیست. اما نکاتی مثل رزولوشن صفحه نمایش و همین طور 
هماهنگی نرم افزار با سخت افزار تاثیر به سزایی در به وجود 

آمدن این نتیجه دارند. 
در نهایت هرچه باشــد باید قبول کنیم که آیفون 7 گوشی 
بسیار سریعی است و از این نظر نمی توان به آن ایرادی وارد 

کرد.

کدام يک سريع تر است؛ 

آيفون 7 يا گلکسی نوت7؟
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پیشنهاد سردبیر: 
دفاع مقدس، یادآور خیزش حماسی ملت ایران است

اخباریادداشت

رییس اداره تبلیغات اســامی شهرســتان نطنــز در همایش 
عاشوراییان که در امامزاده محســن)ع( نطنز برگزار شد، اظهار 
کرد: در آســتانه ماه محرم قرار داریم و مســئوالن هیئت ها، از 
چند ماه قبل مشغول تدارک هر چه بسیار باشکوه برگزارنمودن 

مراسم خود هستند.
حجت االســام ابوالفضل مجیدی تبار افزود: نکته ای که امسال 
باید به آن توجه شــود، توجه ویژه موضوعات فرهنگی در جهت 
پیشبرد اهداف قیام سیدالشهداست و ما انتظار داریم با استفاده 

از ظرفیت روحانیون در هیئت،  این مهم اجرایی شود.
رییس اداره تبلیغات اســامی نطنز با اشــاره به  ضرورت مقابله 
بــا خرافه پراکنــی در هیئت هــای مذهبــی افــزود: مقابله با 
خرافه پراکنــی، از جمله اقداماتی اســت که بایــد موردتوجه 
مسئوالن و مبلغان هیئت های مذهبی قرار گیرد؛ چراکه ممکن 
اســت با عدم آگاهی و اقدام ناشــیانه، کار بدتر شده و عزاداری 

تحت الشعاع قرار گیرد.
وی بیان کرد: دشــمن برنامه گســترده ای برای ضربه زدن به 
مراسمات عزاداری ما دارد و همه باید با هوشیاری کامل اوضاع را 
رصد نموده و در صورت مشاهده مورد مشکوک، چه از نظر شکل 
و چه محتوا، ســریعا اقدام الزم را به عمل آورده و از وارد شــدن 

آسیب به مراسم خود جلوگیری کنند.
مجیدی تبار در ادامه از مســئوالن هیئت ها درخواست کرد که 
در انتخاب مداحان، حساســیت ویژه ای به خرج دهند؛ چراکه 
مداحــی اهل بیت)ع( هنر ترکیبی اســت که نقــش مهمی در 
معرفی مکارم عصمت و طهارت و برانگیختــن عواطف دینی و 
مذهبی افراد دارد و اگر مداحان، آموزش الزم را در این خصوص 
ندیده باشــند، در برگزاری مجالس دچار مشکل شده و ممکن 

است حتی آسیب هم به هیئت  وارد نمایند.
وی در ادامه گفت: اســتفاده از روحانیــون در مجالس و محافل 
عزاداری برای معرفــی و بیان نقل صحیح واقعه عاشــورا مورد 
تاکید اســت؛ چراکه معتقدیم حضور یک روحانــی در هیئت، 
باعث اتحاد و همچنین کاهش خرافه در آســیب های عزاداری 

ایام محرم است.

امام جمعــه آران و بیدگل به مناســبت فرا رســیدن هفته دفاع 
مقدس اظهار کرد: پایمردی های امت شــهیدپرور ایران اسامی 
در دوران هشت ســال دفاع مقدس، در حفظ کیان و اعتای نظام 
مقدس اسامی و حراست از مرزهای عزت و شرف این مرز و بوم، 
به مثابه یکی از حساس ترین برهه های حیات راستین این ملت، 
همچون نگینی تابناک تا همیشــه بر تارک تاریخ حماسه، ایثار و 

پایداری آزادگان جهان می درخشد.
آیت ا... سید محمد موسوی افزود: شهید و شهادت در آموزه های 
دینی و اسامی مظهر حیات طیبه است و زیباترین جلوه فرهنگ 
شهادت، خالقان این حماسه عظیم هستند که با صابت اراده و نور 
ایمان، رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن یعنی شهادت، رمز 

بقا و جاودانگی این ملت شد.
وی یادآوری خاطرات فداکاری ها و ایثارگری ها و جانفشانی های 
دفاع مقــدس را موجب محفوظ ماندن و پویایــی انقاب و قدرت 

دفاعی دینی و نظامی ملت ایران دانست.
آیت ا... موسوی تصریح کرد: در زمان حاضر نشر و ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و ارزش های دفاع مقدس، از ضروریات جامعه در 
مقابله با جنگ نرم دشــمن به شــمار می رود و بایــد به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که فرهنگ ایثار و شــهادت بیش از گذشته در 

بین نسل امروز نهادینه شود.
وی با بیــان اینکه امــروز دفاع مقــدس، به معنــای رویارویی با 
دشمنان نظام در برابر نشــر فرهنگ غرب و در جبهه های جنگ 
نرم اســت، اضافه کرد: دفاع مقدس رویارویی با دشمنان نظام در 
پشت مرزهای کشــور یعنی ســوریه، لبنان، عراق و یمن، یعنی 
داعش دست پرورده غرب و استکبار جهانی و با دالرهای عربستان 

است.

فرماندار اردســتان در جلسه شــورای اداری شهرســتان که به 
مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شــد، اظهار کرد: دفاع مقدس 
گنجینه ای از پایمردی و جانفشانی های افرادی است که عاشقانه 
به فرمان پیر و مراد خود، بنیان گذار کبیر انقاب اســامی، پا به 
عرصه جهاد گذاشــتند و با در دست داشتن ســاح ایمان، عقاید 

شوم دشمن را نسبت به ایران اسامی باطل کردند.
علیرضا غیور با تشکر از دســتاوردهای مدیران شهرستان و تاش 
و کوشــش آنها افزود: با وجود تاشــی که انجام شــده، هنوز هم 
کمبودهایی وجود دارد که بایســتی در جهت رفع آن تاش کنیم 
و با توجه به اینکه شهرستان اردستان قابلیت و توانمندی رفع این 

مشکات را دارد، این مشکات قابل حل است.
غیور گفت: با توجه به مشــکات مالی دولت، اعتبارات عمرانی و 
تملک دارایی در شش ماهه دوم سال تخصیص می یابد و به علت 
فرصت محدود، مدیران باید بخشی از تاش خود را به این موضوع 

اختصاص دهند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز مطرح کرد:

 توجه ویژه هیئت های مذهبی 
به کار فرهنگی در ایام محرم و صفر

امام جمعه آران و بیدگل:

ترویج ارزش های دفاع مقدس
از ضروریات مقابله با جنگ نرم است

مدیران در رفع مشکالت مالی 
تالش کنند

با مسئوالن

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، درباره حواشی اخیر و 
شایعات برنامه های فرهنگی مدیریت شــهری گفت: باتوجه به اینکه مدت ها 
پیش به صراحت اعام کرده ام مخالف برگزاری کنســرت در شهرســتان به 
عنوان برنامه اجرای موســیقی صرف هستم، آنچه در جشــن شادیانه علوی 
برگزار شــد، به هیچ عنوان کنسرت محسوب نمی شــود؛ چراکه به هیچ وجه 

هدف، اجرای موسیقی به عنوان محتوای غالب برنامه نبود.
مجتبی رضازاده با اذعان به آســیب های موجود در اجرای این جشــن گفت: 
نخســتین نکته قابل تامل در این میان، واگذاری کامل اجرای برنامه به بخش 
خصوصی بود و سازمان هیچ مسئولیت یا هزینه ای در قبال دعوت و میزبانی از 

حضور افراد در این برنامه را برعهده نگرفت و تنها در انجام تبلیغات محیطی و 
در اختیار گذاشتن سالن هفت مهر به بخش خصوصی مساعدت کرد.

مشاور شهردار کاشان با یادآوری مواضع مقام معظم رهبری در قبال موسیقی 
بیان کرد: معظم له عدم مخالفت با موســیقی، مخالفت با غنــا و عدم ترویج 
موســیقی را مورد تاکید قرار داده اند و ما به عنوان دســتگاه های متولی امر 

فرهنگ در حوزه مدیریت شهری، این چراغ راه را مدنظر خود قرار داده ایم.
وی تاکید کرد: بــا صراحت تمام، معتقد نفی غنا و لزوم عدم ترویج موســیقی 
هســتیم و موســیقی را تنها به عنوان ابزاری تاثیرگذار برای انتقال مفاهیم به 

نوجوانان و جوانان با رعایت شئونات و اخاق اسامی مدنظر قرار داده ایم.

رضازاده، شایعه هزینه گزاف شهرداری برای اجرای جشن شادیانه علوی را بی 
اساس خواند و گفت: چگونه سازمانی که با هزینه های حداقلی توانسته جامعه 
گسترده ای از مخاطب را در حوزه شــهروندی پیدا کند، کوچک ترین تمایلی 
به پرداخت هزینه های کان برای برنامه ای داشــته باشــد که در آن ذی نفع 
نیست؟ مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی، با تاکید بر وسواس های الزم برای 
انتخاب هنرمندان و آثار اجراشــده با وجود عدم دخالت در برگزاری مراسم، 
یادآور شــد: از تمام افراد پیشــنهاد شــده، تنها حضور فردی را پذیرفتیم که 
دارای کارنامه قابل قبول، برخوردار از آثار مذهبی و عاشورایی و دارای رویکرد 
مناسب در قبال ارزش های جامعه اســت؛ چنان که اظهارنظر این هنرمند در 
قبال شــهدای دوران دفاع مقدس، بازتاب های مثبتــی را در افکار عمومی به 

همراه داشت.
رضازاده، نکته سوء تفاهم برانگیز دیگر جشن شــادیانه علوی را در نحوه ارائه 
بلیت دانست و افزود: عدم تعریف نوع دیگر در ارائه بلیت، باعث شد این برنامه 

برای  برخی از مخاطبان کنســرت تلقی شــود؛ در حالی که اصوال »شادیانه 
علوی« کنســرت نبود و این اشــکال به بخش خصوصی )مجری برنامه( وارد 

است.
وی، ارائه  محتــوای فرهنگی و پیام های شــهروندی، عرضه نــکات دینی و 
معرفتی و... را از جمله اقدامات ســازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری کاشان 

درخصوص استفاده از این گردهمایی عیدانه برای فرهنگ سازی ذکر کرد.
رضازاده ارتبــاط ماجرای اخیــر آرامگاه عامه فیض کاشــانی بــا مجموعه 
شــهرداری را تکذیب کــرد و گفت: به هیچ عنــوان هیــچ زیرمجموعه ای از 
شهرداری در اجرای این برنامه دخیل نبوده و اصوال ما اجرای برنامه موسیقی 

در جوار اماکن شریف را جایز نمی دانیم و با آن مخالف هستیم.
وی همچنیــن محدودیت های ترافیکــی و تایید نکردن محــل پس از انجام 
مکاتبه فرمانداری را دلیل لغــو برنامه عیدانه با طعم بــرق در هفته جاری در 

میدان جهاد عنوان کرد.

مشاور شهردار کاشان:

اجرای منویات مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار داده ایم

رییس اداره بهزیستی شهرســتان لنجان در نشست جلسه 
کمیته مناسب سازی و شــورای سالمندان شهرستان لنجان 
اظهار کرد: در حــال حاضر 5/6 میلیون نفر ســالمند )باالی 
60ســال( در ایران زندگــی می کنند و این در حالی اســت 
 که تا 10ســال بعد، 10درصد مردم ما به دوران ســالمندی

خواهند رسید.
محمدحسین صادقی افزود: برای ســالمندی تعاریف علمی 
زیادي ارائه شده اســت اما یکي از گویاترین تعاریف موجود 
می گوید زمانی کــه خاطره ها از امیدها بیشــتر می شــود، 
می توان گفت ســالمندی آغاز شده و ســالمندی تکه ای از 

پازل زندگی است.
رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان تصریح کرد: برخورد 
با سالمندان از دیدگاه اســام برخاف فرهنگ غربی ها که 
وجود ســالمندان را در خانواده ، زائده ای مزاحم می پندارند و 
سعی دارند به نحوی آنان را از محیط خانه و روابط خانوادگی 
دور کنند، اســام به آنان ارج نهاده و برایشــان حرمت قائل 
است؛ به رعایت حقوق و احترام آنان سفارش کرده و همواره 
مســلمانان را به بهره  گیــری از تجارب و افــکار پخته آنان 

تشویق می  کند.
وی با بیان اینکه ســالمندان برای جامعه دغدغه نیســتند، 
اضافه کرد: ســالمندان برای جامعه اســامی یک ظرفیت 
به شــمار می آیند. آنها برای جامعه محل نگرانی نیســتند؛ 
بلکه مســیری که باید برای رفاه حال این افراد طی شــود و 
بسترســازی هایی که نیاز اســت، محل نگرانی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
صادقی با اشــاره بــه اینکه نیمکت نشــینی، تنهــا تفریح 
ســالمندان نیســت، اذعان کرد: شاید بازنشســتگی برای 

ســالمندان ایرانی در وهله اول تداعی کننده نیمکت نشینی 
در پارک هاســت؛ اما می تــوان با برنامه ریــزی اوقات خوبی 
را برای این افراد مهیا ســاخت. از این جهــت احداث پارک 
 ســامت و ســرای ســالمندان در لنجان در دســتور کار

قرار گرفت.
صادقی با اشاره به حقوق شهروندی ســالمندان، به طراحی 
مناسب مســکن ها، مشارکت اجتماعی ســالمندان، مراسم 
اجتماعــی آنها، تســهیل تــردد در خیابان ها، تســهیل در 
مراجعه به مراجع و مراکز مانند بانک ها، اشــتغال مناســب 
و... تاکید کــرد و گفــت: از جملــه حقوق ســالمندان در 
منشــور حقوق آنها، آزادی محل زندگــی، آگاه کردن آنها 
از خطــرات احتمالــی، مناسب ســازی محیــط زندگــی، 
ارتقــای وضعیت روحی، برخــورداری از فضــای خصوصی 
 و اجتماعــی در مراکز توانبخشــی، آگاهــی از حقوق های

فردی و اجتماعی و... است.
وی عنوان کرد: عدم مناسب ســازی اماکن، کمبود امکانات 
مختص معلوالن و مهیا نبودن بســتر مناســب برای حضور 
این افراد از قبیل وســایل نقلیه عمومی مناسب سازی شده و 
عدم امکان استفاده از ســرویس های بهداشتی عمومی برای 
معلوالن، ســبب شــده تا تعداد زیادی از این افراد در جامعه 
حضور فعال نداشته باشند؛ اما مناسب سازی معابر عمومی و 
بسترسازی مناسب فضای عمومی جامعه، به پویایی این قشر 

کمک می کند.
رییس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجان در ادامه به لزوم 
توجه به معلولین اشــاره کرد و یادآور شــد: بروز معلولیت ها 
می تواند به دالیل متعددی از جمله جنگ یا تصادفات بوده یا 

اینکه مادرزادی باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرضا گفت: میزان تولید محصوالت 
گلخانه های سبزی و صیفی در شــهرضا بیش از 11 هزار تن 

در سال است.
عبدالرضــا تاکــی در نشســت خبری بــا خبرنــگاران این 
شهرستان، درباره ارزیابي نحوه عملکرد زنبور »تریکوگراما« 
و زنبور »براکون« روي آفت کرم گلوگاه انار در شهرســتان 
شــهرضا اظهار داشــت: نتایج حاصــل از پیگیــری توزیع 
کارت هاي »تریکوگراما« به منظــور مبارزه بیولوژیک با کرم 
گلوگاه انار در شــهرضا، پس از پایان برداشــت محصول به 

درستی مشخص می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کــرم گلوگاه انار، به عنوان 
مهم ترین آفت تهدید کننده محصول انار شــناخته می شود، 
اتخاذ تدابیــر و راهکارهای علمی برای مبــارزه با این آفت، 

ضروری است.
مدیر جهادکشــاورزی شــهرضا در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: سطح زیر کشت بادام در شهرستان شهرضا 
60 هکتار و متوســط  عملکرد این محصول 1/5تن در هکتار 
اســت. تاکی اذعان کرد: متاســفانه در ســال زراعي جاري 
باوجود تدوام شرایط خشکســالي و سرمازدگي بهاره، با افت 

تولید این محصول در شهرستان رو به رو بودیم.
وی ادامه داد: در سال زراعی جاری، میزان تولید بادام حدود 

54 تن برآورد مي شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرضا اضافه کرد: بادام جزو درختاني 
است که دربرابر شــرایط خشکسالي مقاوم اســت؛ بنابراین 
کشت آن بایســتي مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور و 
برای توســعه باغات بادام و مقابله با ســرماي بهاره، استفاده 
از ارقام دیر گل مانند »شــاهرود12« توصیه مي شود. واحد 

باغباني جهاد کشــاورزي شــهرضا آماده ارائه مشــاوره به 
کشاورزاني است که قصد احداث و احیای باغ بادام را دارند.

تاکی همچنین با اشــاره بــه بازدید کارشناســان مدیریت 
ترویج سازمان جهاد کشاورزي اســتان از سایت الگویي انار 
در شــهرضا عنوان کرد: بازدید از این ســایت که در منطقه 
چغاد شــهرضا  قرار دارد، به منظــور بررســي تاثیر تغذیه 
درختان انار با روش هاي متفاوت مانند تاثیر»اســید آمینه، 
 آهن و روي« بر درختان انار و مقایســه آن با درختان شاهد

انجام گرفت.
وی خبر از تشکیل »کارگروه کشــاورزي اقتصاد مقاومتي« 
در مدیریت جهاد کشــاورزي شــهرضا داد و افــزود: هدف 
اصلی از تشــکیل این کارگروه، ایجاد تسهیات بیشتر برای 
صدور مجوز فعالیــت بهره برداران در مشــاغل خانگی و نیز 
عرصه هایــی همانند پرورش قارچ دکمــه اي، پرورش زنبور 

عسل و تولید زعفران است.
مدیر جهادکشــاورزی شــهرضا در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: بــا توجه بــه ریزش ملــخ در منطقــه مهیار از 
مناطق روستایی توابع شهرستان شــهرضا،پس از بررسي و 
تعیین نقاط آلوده، عملیات مبارزه شــیمیایي از طریق سم و 
طعمه پاشــي در مزارع آلوده، به منظور پیشگیري از هجوم 

ملخ ها به سایر مزارع و ایجاد خسارت بیشتر انجام شد.
تاکی تصریح کرد: مبارزه برعلیه این آفت در سطح 32 هکتار 
از مزارع ارزن و آفتابگــردان انجام گرفــت. وی اضافه کرد: 
محل زندگي ملخ در ارتفاعات 1700 متري است که به دلیل 
کاهش پوشش گیاهي در ارتفاعات، ملخ ها به سمت دامنه ها 
و دشت ها سرازیر مي شوند که این روند موجب بروز خسارات 

زیادي در اراضي زراعي و باغي مي شود.

رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان:

سالمندی، تکه ای از پازل زندگی است
مدیر جهادکشاورزی شهرضا خبر داد:

تولید ساالنه 11 هزار تن سبزی و صیفی

بادام جزو 
درختاني است 
که دربرابر شرایط 
خشکسالي مقاوم 
است؛بنابراین 
کشت آن بایستي 
مورد توجه قرار 
گیرد

شاید بازنشستگی 
برای سالمندان 
ایرانی در وهله 
اول تداعی کننده 
نیمکت نشینی 
در پارک هاست؛ 
اما می توان با 
برنامه ریزی اوقات 
خوبی را برای این 
افراد مهیا ساخت

کوتاه از شهرستان ها

فرماندارفریدن با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت و دالوری 
رزمندگان است، اظهار کرد: دفاع مقدس خیزش حماسی و ملی همه 
مردم ایران در دفاع از مرزها و کیان کشور و صیانت از ارزش های اصیل 
انقاب شــکوهمند اســامی و اجرای فرامین بنیان گذار کبیر انقاب 
حضرت امام )ره( اســت. اســفندیار تاجمیری هفته دفــاع مقدس را 
فرصت مغتنمی در راستای تبیین و معرفی دقیق و اصولی این سرمایه 
ارزش های اصیــل دفاع مقدس به ویژه برای نســل های جدید جامعه 
دانست و گفت: تجارب و ارزش های دفاع مقدس می تواند پشتوانه ای 
معنوی و اثر گذار در تقویت ســاختار دفاعی کشــور، اقتدار حاکمیت 
و اطمینان و رضایتمندی ملت باشــد. فرماندار فریــدن با تبریک آغاز 
ســال تحصیلی جدید، بر لزوم برنامه ریزی و استفاده مدیریت آموزش 
و پرورش از ایــن ظرفیت و بهره گیری از فرصــت در انتقال ارزش های 
اصیل دفاع مقدس به نســل های جدید تاکید کرد. وی با اشاره به زمان 
بازگشایی مدارس، خواستار مدیریت مناسب توسط مسئوالن مدارس 

در زمینه جلب مشارکت اولیا در تامین هزینه های مدارس شد.

مدیر جهاد کشــاورزی نجف آباد گفت: در راســتای کمک به رونق 
هر چه بیشتر فعالیت های حوزه کشــاورزی شهرستان، طی 3 ماهه 
نخست سال جاری بیش از 2 میلیون و 125 هزار لیتر گازوئیل در بین 
واحد های مرغ داری، دام داری، گلخانه ها، چاه های آب، ماشین آالت و 
واحد های پرورش قارچ شهرستان توزیع شده است. مجتبی مطهری 
اظهار داشت: توزیع این میزان سوخت براســاس مجوز و نیاز واقعی 
بهره برداران بخش کشاورزی و هماهنگی این مدیریت با شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی از طریق ســایت تجارت آسان انجام گرفته 
است. وی برپایی دوره ویژه آموزش و پرورش ماهیان سردابی با حضور 
بیش از 25 نفر از پرورش دهندگان، جوانان، مددکاران و بســیجیان 
جوزدان، فیلور و رحمت آباد را دیگر اقــدام قابل ذکر مجموعه تحت 
مدیریت خود دانســت و گفت: در راســتای احیا و مرمت قنات های 
موجود شهرســتان، اخیرا عملیات مرمت و الیروبی 7 رشته قنات با 
اعتبار بیش از 200 میلیون تومان از محل بودجه های تملک دارایی، 

ملی و طرح های مقابله با خشکسالی به اتمام رسیده است.

فرمانده گروه 22 توپخانه ارتش در شهرضا در مراسم رژه یگان های نمونه 
نظامی و انتظامی شهرستان شهرضا که به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع 
مقدس، در جوار امامزاده شاهرضا برگزار شد، گفت: در آغاز تهاجم همه 
جانبه دشمن بر علیه کشورمان، باوجود اینکه از نظر ادوات و ساح های 
جنگی در وضعیت مناسبی قرار داشتیم، به علت وابستگی به مستشاران 

خارجی، توان استفاده از آنها وجود نداشت.
سرتیپ دوم محمدرســول همتی اظهار کرد: تنها سرمایه ارتش و قوای 
مسلح در آن زمان، نیروی انسانی مومن و متعهدی بود که عاشق شهادت 
و دفاع از ارزش های دینی و انقابی بودند. وی گفت: امروز نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی ایران، به درجه ای از توان تســلیحاتی رسیده اند که 
توانایی استفاده از تمامی جنگ افزارهای روز دنیا را داشته و امکان تولید 

پیشرفته ترین تسلیحات نظامی جهان را  نیز دارند.
همتی تصریح کرد: دانش های روز دنیا، در دانشــکده های افســری به 
نیروهای رزمی کشور آموزش داده می شود که توان علمی و دانش فنی 

نیروهای مومن و متعهد ما را افزایش داده است.

فرماندار شهرستان برخوار افزود: شهروندان برخواری می توانند از سوم 
تا 24 مهر به صورت اینترنتی در سامانه سرشماری اینترنتی به آدرس 
www.sarshomari95.ir وارد شده و اطاعات خود را ثبت و پس 
از تکمیل فرم، کــد آماری دریافت کنند. محمدرضــا عبدانی با تاکید 
بر اینکه شــهروندان توجه داشته باشــند که یادداشت و نگهداری کد 
آماری برای ارائه به مامور سرشــماری هنگام مراجعه به محل سکونت 
شهروندان بســیار ضروری است، خاطرنشــان کرد: پیش بینی ما این 
است که بیش از 40 درصد شــهروندان شهرستان به صورت اینترنتی، 
اطاعات نفوس و مسکن خود را تکمیل کنند.  فرماندار برخوار با تاکید 
بر نقش بسیار مهم اطاعات و داده های سرشماری نفوس و مسکن در 
برنامه ریزی های آتی کشور، از شــهروندان خواست تا اطاعاتشان را 
حتی االمکان از طریق اینترنت تکمیل کنند. عبدانی در پایان، ضمن 
تکذیب شــایعاتی مبنی بر اینکه ارائه اطاعات دقیــق به آمارگیران، 
موجب قطع یارانه می شود، تصریح کرد: این شایعه اصا صحت ندارد و 

اطاعات شهروندان کاما محرمانه باقی می ماند.

دفاع مقدس، یادآور خیزش 
حماسی ملت ایران است

توزیع 2 میلیون لیتر گازوئیل 
بین کشاورزان نجف آبادی

دانش روز، توان علمی 
ما را افزایش داده است

ارتباط سرشماری با قطع 
یارانه ها، یک شایعه است
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

رژيم غذايی صحیح، کلید موفقیت در مدرسه

مطالعات نشان داده است که نشستن طوالنی نه تنها باعث کاهش سالمت 
انسان می شــود بلکه احتمال ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را افزایش 
می دهد، اما تحقیقی جدید معلوم کرده که نشستن به صورت چهارزانو، بدن 

و سالمتی آن را در وضیعتی مخرب تر هم قرار می دهد. 
به گفته دکتر »نارش ســی. رائو«، مربی بالینی مرکز پزشــکی النگون در 
دانشگاه نیویورک، چهارزانو نشستن وضعیت ارگونومیک خوبی برای بدن 
محسوب نمی شود و باعث بروز بیماری های متعددی چون مشکالت مزمن 

زانو، مفصل ران و کمردرد خواهد شد.
بر اساس تحقیقات معلوم شده که این شکل نشســتن نه تنها باعث ایجاد 
مشکالت ارتوپدی می شود بلکه می تواند باعث افزایش فشار خون، دردهای 

عصبی و فشار شدید بر وریدهای واریسی و عنکبوتی بدن شود.
این تحقیقات حاکی از آن است که نشســتن در وضعیتی که پاها در حالت 
چهارزانو، دوزانو، دبلیوشــکل، ضربدری یا روی هم قــرار گرفته، موقعیتی 
پیچیده برای پا و باسن پدید می آورد و از ســوی دیگر فشار بیشتری نیز بر 
ستون فقرات یا مهره ها وارد می کند که معموال به افزایش مشکالت دردناک 

اسکلتی منجر می شود.
دکتر رائو اضافه می کند که عادت به نشســتن به صورت چهارزانو می تواند 
صدمات دائمی را برای فرد به همراه آورد و مهم هم نیســت که پای چپ از 

روی پای راست عبور کرده یا بالعکس.
او خاطرنشــان می کند که تکرار زیاد چنین روشی در نشستن، باعث پدید 

آمدن حداقل سه مشکل خطرناک برای سالمتی بدن می شود:
1-ايجاد دردهای عصبی:

عبــور دادن پاها از روی زانو بر عصب پرونئال فشــار زیــادی وارد می کند. 
این عصب در پشــت زانو واقع شــده و فشــار بر آن، یکی از علل احساس 
سوزن سوزن شــدن یا درد پا در افرادی اســت که به مدت طوالنی در این 

وضعیت می نشینند. 
 متخصصــان اعصــاب هشــدار داده انــد کــه تکــرار چنیــن وضعیتی

 در طوالنی مدت باعث وارد آمدن آســیب های عصبی دائــم به این ناحیه 
خواهد شد.

۲-افزايش فشار خون:
یافته های منتج از مطالعات متعدد نشــان داده اســت که قرار دادن پاها به 
شکل چهارزانو باعث افزایش موقت فشار خون باال می شود. این مشکل لزوما 
موجب بیماری های قلبی نمی شــود؛ اما به گفته پزشکان می تواند در افراد 

مستعد به لختگی خون امری خطرناک باشد.
۳-فشار بر رگ های واريسی و عنکبوتی:

جامعه پزشکی درباره ارتباط چهارزانو نشستن با بروز بیماری واریس نظرات 
همســانی ندارند؛ اما دکتر هومن مدیون، متخصص قلب و عروق در مرکز 
پزشکی سینا، در لس آنجلس، می گوید که به نظر می رسد چنین روشی در 
نشستن، حداقل باعث بدتر شدن مشــکل مبتالیان به واریس می شود زیرا 
فشار یک پا بر پای دیگر مانع جریان مناسب خون در پا می شود که می تواند 

رگ های خونی را در معرض پارگی قرار دهد.
بهتریــن وضعیت برای نشســتن که می توانــد از بروز چنین مشــکالتی 
جلوگیری کنــد، نشســتن روی صندلی یا مبــل، در وضعیتــی که پاها 
 روی هم نیفتنــد، کف پاها به صورت صاف بر ســطح زمین قــرار بگیرد و 
 در صورت تمایل با یــک زیرپایی کوتاه، ســاق پاها در حالــت عمود نگه 

داشته شود.

 نقش غلط نشستن
 در کاهش سالمت انسان

گرافن از پتانسیل های نامحدودی در حوزه باتری سازی، شیشه 
جلوی خودرو با دید در شب و حسگرهای میکروسکوپی برخوردار 
است و اکنون محققان دانشــگاه رایس نشــان داده اند که از آن 
می توان در حوزه پزشــکی برای درمان نویدبخش آســیب های 

نخاعی نیز بهره برد.
تحقیقات پیشین نشان داده بود که گرافن می تواند رشد نورون ها 
را تحریک کند و از ژل پلیمری پلی اتیلن گلیکول )PEG( که در 
عمل های جراحی استفاده می شــود، نیز برای ترمیم آسیب های 

نخاعی در حیوانات استفاده شده بود.
محققان با اســتفاده از این یافته ها از دانش شــیمی خود برای 
ترکیب نانوروبان های گرافن با پلیمر پلی اتیلن گلیکول استفاده 
کرده و آن را به درمانی برای آسیب های نخاعی در موش ها تبدیل 
کردند. ماده جدید به شکل یک داربست رسانا قوی تر عمل کرده 

و دو بخش نخاع قطع شده را ترمیم و مجددا متصل می کند.

بچه گربه ها موجوداتی دوســت داشتنی هســتند؛ اما تحقیقات 
جدید حاکی از آن اســت که نوازش کردن این موجودات می تواند 
برای انسان مرگبار باشد.گربه ها موجوداتی دوگانه هستند و گاهی 
نوازش را با تواضع پذیرفته و گاهی حمله می کنند. اکنون تحقیقات 
انجام شده توســط مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری نشان داده 
که زخمی شدن توســط گربه می تواند مشکالت سالمتی جدی را 

به همراه داشته و حتی در اثر عفونت باکتریایی منجر به مرگ شود.
بیماری خراش گربه یا تب خــراش گربه زمانــی رخ می دهد که 
حیوان مبتال به عفونت باکتریایی انسان را گاز گرفته، زخمی کرده 

یا زخم سرباز وی را لیس می زند.
حدود 40 درصد گربه ها باکتری هنسله بارتونال را با خود دارند که 
در اثر گزیده شدن توســط کنه یا مبارزه با گربه های مبتال به آنها 
منتقل شده و باعث بیماری می شود. گربه های مبتال معموال هیچ 

عالئمی را نشان نمی دهند.

C سرشار از ويتامین
گل ســرخ یا همــان گل محمدی خواص زیــادی برای 
ســالمتی دارد. این گل خوش رنگ سرشــار از ویتامین 
C می باشد. بر اساس اعالم ســازمان غذا و دارو، گلبرگ 
ها و ســاقه این گل )به ویژه به صورت خــام( منبع غنی 
ویتامین C محســوب می شــود. باید بدانید که در روند 
خشک شدن گل، 25 تا 60 درصد ویتامین C موجود در 
آن از بین می رود؛ بنابراین توصیه می شود در تهیه چای 
تا حد امکان از گل ســرخ تازه استفاده کنید. یادتان باشد 
که ویتامین C برای دستگاه ایمنی، حفظ سالمت پوست 
و اســتخوان ها از اهمیــت باالیی برخوردار اســت. این 

ویتامین در جذب هر چه بیشتر آهن نقش موثری دارد.
منبع آنتی اکسیدان و ضد سرطان است

چای تهیه شــده از گل ســرخ فواید دیگری نیــز دارد. 
این گل سرشــار از آنتی اکســیدان ها و پولیفنول های 
موسوم به کاتچین اســت. آنتی اکســیدان ها از بدن در 
برابر اثرات مضــر رادیــکال هــای آزاد محافظت کرده 
و به این ترتیب از بروز ســرطان ها پیشــگیری می کند. 
ترکیبات آنتی اکســیدانی نه تنها از آسیب های رادیکال 
های آزاد جلوگیری می کنند بلکه بدون آسیب رساندن 
به ســلول های ســالم اطراف، باعث نابودی سلول های 
سرطانی می شــود. در واقع این گل باعث بهبود سالمت 

درون و بیرون بدن و حفظ جوانی آن می شود.
تسکین دهنده  دردهای زنانه

چای گل سرخ همچنین در بهبود دردهای قاعدگی موثر 
است. اگر شما نیز از سندرم پیش از قاعدگی رنج می برید 
حتما این چای را در برنامه روزانه تان بگنجانید. به عقیده 
برخی متخصصان این گل همچنیــن در تنظیم قاعدگی 
نامنظم یا شــدید موثر اســت. گفتنی است که گل سرخ 

برای افزایش میل جنسی نیز موثر عمل می کند.

قارچ های خوراکــی ارزش غذایی خوبی دارنــد و به همین دلیل 
می توانند در کنار سبزیجات پرخاصیت   میهمان همیشگی سبد 
غذایی خانواده ها شــوند. نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد 
افزایش مصرف مــواد غذایی کم کالری کــه ارزش غذایی باالیی 
 دارند) مانند قارچ ها( می توانند جایگزیــن خوبی برای غذاهای 
پر کالری باشند؛ بنابراین اگر می خواهید پرخوری را کنار بگذارید 
و بدون مصرف مواد پرکالری احســاس ســیری داشــته باشید 
انتخاب قارچ ها به شما کمک می کند تا به این هدف برسید، البته 

فیبر موجود در قارچ ها هم در این مسیر شما را همراهی می کند.
 قارچ ها پروتئین هم دارند، اما نه به اندازه گوشت ها. هر ۱00 گرم 
قارچ حدود ســه گرم پروتئین دارد اما پروتئین موجود در ۱00 
گرم گوشت قرمز یا مرغ حدود 20 تا ۳0 گرم است. همین مقدار 
ماهی ۱5 تا 20 گــرم پروتئین دارد، با این وجــود قارچ از لحاظ 
داشتن پروتئین گیاهی در سطح خوبی است، به همین دلیل به 
گیاهخواران توصیه می شود برای جبران کمبود پروتئین بدنشان 
در کنار سویا یا سایر منابع پروتئین گیاهی حتما از قارچ ها کمک 

بگیرند.
 هیچ گونه چربی یا کلسترولی در آنها پیدا نمی شود و مقدار نمک 
بسیار کمی دارند. گروهی از ویتامین ها و امالح معدنی مهم مانند 
سلنیوم، پتاسیم، ریبوفالوین، نیاســین، ویتامین D و … هم در 

قارچ ها وجود دارد.
 قارچ ها به دلیل داشتن بتاگلوکان و اسید لینولئیک منبع غذایی 

خوبی برای پیشگیری از بروز سرطان سینه و پروستات هستند. 
عالوه بر این اســید لینولئیک از ایجاد اثرات نامطلوب استروژن 
پیشگیری می کند. هورمون استروژن یکی از دالیل بروز سرطان 

سینه در زنان بعد از یائسگی است.
 یکی از بهترین راه های تامین ویتامین D قرار گرفتن در معرض 
نور خورشید اســت؛ اما درصورتی که روزانه بیشتر ساعات روز را 
در محیطی سر بسته می گذرانید بهتر است با کمک برخی مواد 

غذایی از جمله قارچ کمبود ویتامین D بدنتان را جبران کنید.

قارچ های خوراکی خواص بی نظیر چای گل سرخ)۲(

نوازش گربه ها  
مرگبار است

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

رژيم غذايی صحیح 
کلید  موفقیت 
در مدرسه

همه ما می دانیم که برخورداری از یک رژیم غذایی ســالم یکی 
از ضروری ترین بخش های زندگی کودکان است؛ اما به تازگی 
دانشمندان خبر از یک تاثیر غیر منتظره در این مورد می دهند.

صحبت از اینکه رژیم غذایی صحیح موجب ســالمت جســم و 
ممانعت از ابتال به بسیاری از بیماری ها می شود حرف جدیدی 
نیست؛ ولی دانشمندان به تازگی موفق شــده اند از وجه دیگر 

این ارتباط پرده بر دارند.
 بنا بر نتایج به دســت آمــده از آخرین تحقیقات انجام شــده، 

کودکانی که رژیم غذایی ســالمی دارند در خواندن و نوشــتن 
نسبت به دیگران قوی تر عمل می کنند.

بر این اساس، آن دســته کودکانی که غذاهای چرب و شیرین 
در برنامه روزانه  شــان جای چندانی نــدارد و در عوض میوه، 
ســبزیجات، غالت، ماهی و چربی های اشــباع نشده در سبد 
غذایی آنهــا جایگاه اصلــی را دارند نه تنها خواندن و نوشــتن 
را ســریع تر می آموزند؛ بلکه آنهــا را با کیفیــت باالتری ارائه 
می دهند. نقــش رژیم غذایــی در کیفیت خواندن و نوشــتن 

کودکان فــارغ از دیگر عواملــی همچون: پایــگاه اقتصادی-
اجتماعی، فعالیت فیزیکی و تناســب اندام است. در واقع، این 
مســئله به طور مســتقل بر توانایی خواندن و نوشتن کودکان 

اثرگذار است.
بنابراین، اگر می خواهید فرزندانتان ضمن داشتن جسمی سالم 
در مدرســه هم عملکرد خوب و قابل قبولی داشــته باشند و به 
سادگی از پس خواندن متن ها و نوشــتن تکالیفشان بر بیایند، 

بهتر آن است که بازنگری در رژیم غذایی آنها داشته باشید.

آسیب های نخاعی با گرافن 
درمان خواهند شد!

دفتر تحقیقــات نیروی دریایی آمریکا به دنبال ســاخت یک پانســمان 
جراحی جدید برای میادین جنگ است که نه تنها اندام زخمی را پوشش 
می دهد بلکه آســیب را کاهش داده و با تازه نگه داشتن زخم ها، بافت را تا 

72 ساعت حفظ می کند.
زخم های ایجاد شده در میدان های جنگ اگر به ســرعت درمان نشوند، 
ممکن اســت به تهدیدی برای اندام و جان فرد تبدیل شــوند.  متاسفانه 
همیشه امکان انتقال ســریع مجروحان به درمانگاه وجود ندارد، بنابراین 
پانســمان »ACCSIL « می تواند پاســخ مناســبی برای نگهــداری از 

مجروحان تا زمان دسترسی به خدمات پزشکی مناسب باشد.
پانســمان کردن زخم ها در زمان جنگ به ویژه برای آســیب های ناشی 
از انفجار بسیار ســخت است.  پزشــکان عالوه بر تثبیت وضعیت بیمار با 
به حداقل رســاندن خونریزی و دفع شــوک، باید زخم را به طور مناسبی 

ببندند تا امکان فساد زخم کمتر شده و باکتری و عفونت به آن وارد نشود.
پانسمان جدید توسط شرکت »Battelle« و با همکاری دفتر تحقیقات 
نیروی دریایی آمریــکا، آزمایشــگاه تحقیقاتی نیــروی دریایی و مرکز 
تحقیقات پزشــکی نیروی دریایــی، ابــزار »ACCSIL« را به همراه یک 
شریان بند برای استفاده پزشکان و پزشک یاران طراحی کرده است. این 
ابزار یک پانسمان سبک  وزن است که محکم روی اندام بسته شده،  زخم 

را تازه نگه می دارد و از بافت ها تا 72 ساعت حفاظت می کند.
»ACCSIL« از دو بخش ســاخته شــده اســت. بخش خارجی شــامل 
پوششی است که مطابق با شــکل اندام طراحی شــده و می تواند جلوی 
خونریزی را گرفته، بخش مذکور را گــرم نگهدارد و آن را در برابر آلودگی 
حفظ کند.بخش داخلی شــامل یک الیه فعال زیســتی است که زخم را 
مرطوب و آغشته به مواد شیمیایی خاص برای ارائه آنتی بیوتیک و مسکن 

نگهداشته تا از رشد باکتری و قارچ جلوگیری شود.
این پانسمان که دو سال دیگر ارائه خواهد شد،  نه تنها برای سربازان، بلکه 
برای استفاده روی کشتی ها، زیردریایی ها، کارخانجات،  مزارع، تصادفات 
جاده ای و حمالت تروریستی که دسترسی به امکانات پزشکی برای عمل 

جراحی محدود است، کاربرد خواهد داشت.

طبق یک مطالعه جدید، کودکان و نوجوانان چاق در مقایســه با هم سن و 
سال های خود با وزن عادی، انواع متفاوت باکتری در دستگاه گوارشی خود 
دارند. محققان عنوان می کنند این یافته ها به تشــخیص گونه های خاص 
باکتری و پیشگیری یا درمان شــروع چاقی کمک می کند.در این مطالعه، 
محققان باکتری های روده و وزن ۸4 فرد 7 تا 20 ســاله را بررسی کردند. 
از بین این کودکان، 27 نفر چاق، ۳5 نفر به شدت چاق، 7 نفر دارای اضافه 

وزن و ۱5 نفر با وزن عادی بودند.
این کودکان و نوجوانان به منظور ارزیابی توزیع چربی بدنشان تحت اسکن 
MRI قرار گرفتنــد. از آنان نمونه خون گرفته شــد و مواد خوراکی مصرف 

شده توسط آنان به مدت سه روز تحت نظر قرار گرفت.
محققــان دریافتند ۸ گروه باکتــری روده با میزان چربــی در بدن مرتبط 
هستند. چهار گروه آنها بیشــتر در افراد چاق وجود داشتند.محققان تاکید 
دارند که باکتری روده کودکان چــاق معموال بر هضم کربوهیدرات ها تاثیر 
بیشــتری دارد. همچنین محققان دریافتند کودکان چاق در مقایســه با 
کودکان دارای وزن نرمال، میزان باالتری اسید چرب با زنجیره کوتاه دارند. 
این اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه که توسط برخی انواع باکتری های روده 

تولید می شوند، با تولید چربی در کبد مرتبط هستند.

 با اين پانسمان زخمتان تا سه روز
 تازه می ماند!

مطالعه جديد نشان می دهد؛

 روده کودکان چاق
 میکروب های متفاوتی دارد

دکتر مسعود قاســمی، رییس انجمن آرترواسکلروز ایران درباره 
نارسایی قلبی و تغییرات ناشــی از آن در سبک زندگی مبتالیان 
گفت: نارســایی قلبی کــه به آن نارســایی احتقانــی قلب نیز 
می گویند، زمانی رخ می دهد که قلب نتوانــد به طور موثر خون 
را در بدن پمپاژ کند، در این بیماری طرف چپ یا راست یا هر دو 
طرف بدن تحت تاثیر قرار می گیرد. این فوق تخصص آنژیوگرافی 
و آنژیوپالستی با اشاره به اینکه فشارخون یا بیماری عروق کرونر 
می تواند باعث ابتال به نارســایی قلبی شــود، می افزاید: بیماران 
مبتال به نارســایی قلبی با کاهش کار عضالنی قلب دچار کاهش 

فعالیت روزانه می شوند. 
محدوديت در فعالیت روزانه زندگی

به گفته دکتر قاسمی مبتالیان به نارســایی قلبی باید به برخی 
توصیه ها به ویژه در ارتباط با کاهــش فعالیت های روزانه توجه 
کنند. کما اینکه توجه به کاهش فعالیت ناگهانی و توجه به عدم 
تشــدید فعالیت ها در زمانی که فرد دچار تنگی نفس شده است 
باید مورد توجه قــرار بگیرد. این متخصص قلــب می افزاید: این 

دسته از بیماران موقع خوابیدن باید بالش بلندتری زیر سرشان 
بگذارند.زمان مصرف شــام و ناهار را نیز با زمان خوابیدن فاصله 
بدهند و با معده پر نخوابند. برای تغذیه هم کاهش مصرف نمک 
و آب بسیار مهم است. مصرف بیش از حد سبزیجات و میوه های 
پرآب هم باید محدود شود. بی شــک، پرهیز از مصرف چیپس، 
سیب زمینی، سوپ، غذاهای کنسرو شده، گوشت و ماهی نمک 
سود نیز می تواند راهکاری مناسب برای کاهش ابتال به نارسایی 

قلبی باشد.
وقتی نارسايی قلبی خطرناک می شود

نارسایی قلبی با کاهش شدید عملکرد و اینکه باعث بروز اختالل 
در گردش خون بیماران قلبی می شود، بزرگ ترین خطر را برای 
مبتالیان به همراه می آورد. دکتر قاسمی مواردی را که بر اثر آنها 
نارسایی قلبی خطرناک می شــود اینگونه برمی شمرد: نارسایی 
قلبی می تواند خطرناک شــود زمانی که فرد به صورت ناگهانی 
شــروع به فعالیت، دویدن یا بــاال رفتن از پله بکند یــا غذایی با 
میزان نمک باال یا آب زیاد مصرف کند و یا زمانی که فرد فراموش 

می کند دارویــش را بخــورد. همچنین زمانی که فــرد با وجود 
نارســایی قلبی، چربی خونش را باال نگه دارد. این فوق تخصص 
آنژیوگرافی و آنژیوپالســتی تاکید می کند: ســیگار کشیدن در 
فرد مبتال به نارسایی قلبی بسیار پرخطر است. این بیماری بسیار 
خطرناک می شود زمانی که بیمار، دیابتش را کنترل نکند یا تنگی 
عروقش به موقع درمان نشــود. بیماری های کبدی و کلیوی نیز 
اگر در چنین فردی درمان نشــود، می تواند به تجمع آب در ریه، 

تنگی نفس و ایست قلبی منجر شود.
چرا قلب دچار نارسايی می شود؟

نارســایی قلبی علل مختلفی دارد به گونه ای که گاهی به دلیل 
یک عفونت بروز می کنــد. بنابراین اگر بیمار بــه موقع مراجعه 
کند، قابل تشــخیص و درمان قطعی خواهد بود؛  البته از عوامل 
خطر بروز نارسایی قلبی می توان به تنگی عروق کرونر، نارسایی 
دریچه ای، نارســایی قلب، عفونت و دیابت اشــاره کرد. به گفته 
رییس انجمن آرترواسکلروز ایران،کشیدن سیگار، مصرف الکل، 
انجام فعالیت های سنگین، استرس و مصرف داروهای ضدالتهاب 
غیراستروئیدی، خطر ابتال به نارســایی قلبی را افزایش می دهد. 
این بیماری در افراد مســن تر به دلیل آن که شانس سکته قلبی 
در آنها بیشــتر اســت، بیمارانی که دارای یک نقص مادرزادی 
یا اکتســابی در ســاختمان یا عملکرد قلب دارند و همچنین در 
بزرگساالن که فشار خون، پرکاری تیروئید، بیماری مزمن ریوی، 

انسداد عروق کرونر و نارسایی کلیه دارند، بروز می کند.
غربالگری پیش از ابتال

رییس انجمن آرترواســکلروز ایران، غربالگــری را در کاهش و 
کنترل بیماری نارسایی قلبی بســیار مهم و موثر دانسته و تاکید 
می کند: پزشــکان با غربالگری و درمان بیمارانی که فشار خون، 
بیماری عروق کرونری، دیابت، کم خونی و اختالالت تنفسی در 
خواب دارند، می توانند در کاهش و کنترل این بیماری در جامعه 

بسیار موثر باشند.
تغییر سبک زندگی با نارسايی قلبی

بیماران مبتال به نارسایی قلبی عالوه بر مصرف دارو باید اقداماتی 
را   برای بهبود انجام دهند:

از مصرف نمک و مایعات فراوان خودداری کنند.
ورزش های منظم هوازی انجام دهند.

در معرض گرد و غبار قرار نگیرند.
فشار خون باید به خوبی کنترل شود.

اگر دچار اضافه وزن یا چاقی هستند نسبت به کاهش وزن اقدام 
کنند تا انقباضات قلب افزایش پیدا کند.

مصرف داروها باید به صورت منظم صورت بگیرد.
بیماری های دیگر باید درمان و کنترل شود.

فعالیت ناگهانی و سریع نداشته باشند.
مردان باالی 40 ســال و زنان باالی 50 ســال اگر تنگی نفس و 

اختالل فعالیتی دارند به پزشک مراجعه کنند.
از مواد گیاهی )شیرین بیان به افزایش فشار خون می انجامد( به 

طور نامناسب و خودسرانه استفاده نکنند.
اگر اقدامات فردی و درمان های دارویی پاسخگو نباشد، اقدامات 
جراحی، پیوند ســلول های بنیادی و پیوند قلب به عنوان گزینه 

درمانی مطرح می شود.

زندگی با نارسایی قلبی

انتشــار خبری به نقل از دبیر علمی هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ايران، طی هفته اخیر 
مبنی بر اينکه مبتاليان به نارسايی قلبی نبايد در شبانه روز بیش از يک لیتر مايعات مصرف کنند، بسیار مورد 
توجه عالقه مندان به موضوعات حوزه سالمت قرار گرفت. چنین توصیه ای  به اين دسته از بیماران که در زير 
گروه شايع ترين بیماران قلبی قرار می گیرند، از آن روی داده شده که قلب بر اثر نارسايی نمی تواند حجم زياد 

مايعات را به خوبی پمپاژ کند و به همین دلیل آب به درون ريه وارد شده و موجب تنگی نفس بیماران می شود. 

زيبايی

اولین چیزی که ســن شــما را نشــان مــی دهد، 
چروک های دور چشــم اســت و چون پوســت دور 
چشم بسیار نازک و حساس است، خیلی زود آسیب 
می بیند، پس باید حتما مراقب پوســت دور چشــم 

باشیم؛ حاال در هر سنی که باشیم !!!
در سنین بین 40 تا 50 سالگی

در این سنین سعی کنید از محصولی استفاده کنید 
که حاوی رتینول باشد تا خطوط ریز دور چشم، بافت 
و حتی رنگ پوست را بهبود بخشــد. همچنین باید 
اســید هیالورونیک هم برای حفظ رطوبت پوســت 
داشته باشــد. از کرم های حاوی رتینول فقط شب ها 
استفاده کنید؛ اگر پوستتان خشک است ، می توانید 
روزها از کرم حاوی اسید هیالورونیک برای مرطوب 

نگه داشتن چشم استفاده کنید.
از میانسالی به بعد

در این ســنین شــما نیاز بــه محصولــی دارید که 
حاوی فاکتورهای رشــد با نام مســتعار فاکتورهای 
رشد اپیدرمال باشــند. فاکتورهای رشد عبارتند از 
مگاپپتید که باعث رشــد ســلول های پوستی شده 
و بیشتر اســاس گیاهی دارند. ) به عنوان یک مثال 
ســلول های بنیادی ســیب ( یا به طــور مصنوعی 
تولید می شــوند. برای کمک به تولید دوباره پوست، 
محصوالتی که حــاوی فاکتورهای رشــدند، نمای 
ظاهری خطوط دورچشــم و چین و چــروک ها را 
بهبود می بخشد . روزی دوبار از این کرم ها استفاده 
کنید ؛ اگر دور چشــمتان کدر اســت، محصولی که 

حاوی کافئین است می تواند موثر باشد.
سرم ها در مقابل کرم ها

سرم ها چون فرمول ساده تری دارند، برای استفاده 
روزانــه و برای افــرادی که پوســت چــرب دارند 
مناسب تر هســتند. ســرم ها به طور مجزا برای دور 
چشم استفاده می شوند، اما اســتثناهایی هم وجود 
دارد. مثال اگر می خواهید از ســرم هــای ضد پیری 
در شــب اســتفاده کنید، بهتر اســت یک الیه کرم 
روی آن قــرار گیرد؛ مخصوصا اگر پوســتتان خیلی 
خشک باشــد.با توجه به اینکه آفتاب یکی از عوامل 
مهم ایجاد کننده چروک های زودرس در خانم ها و 
 آقایان و به خصوص افرادی است که در فضاهای باز و 
زیر آفتــاب کار می کننــد، اســتفاده از کرم های 
ضدآفتــاب و ضدچروک دور چشــم الزم اســت و 
می تواند تا حد زیادی از بروز چــروک های زودرس 

پیشگیری کند. 

از چه سنی کرم دور چشم 
بزنیم؟)۲(

نارسايی  قلبی 
می تواند  خطرناک 
شود، زمانی که فرد 
به صورت ناگهانی 
شروع به فعالیت، 

دويدن يا باال رفتن 
از پله بکند يا  غذايی 

 با میزان نمک باال
 يا آب زياد مصرف 

کند
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پیشنهاد سردبیر: 
شاهزاده قجری را ببینید

دیدنی ها

اخبار

در شهر

نصف جهان، ميزبان هجدهمين اجالس شــوراي صنايع 
دستي جهاني در چهارم مهر ماه خواهد بود.

معاون صنايع دســتی ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشــگری کشــور گفت: هجدهمين اجالس 
شــورای جهانی صنايع دســتی برای اولين بار در ايران،  
چهارم مهرماه جاری و با حضــور 200 نفر از هنرمندان و 
مديران صنايع دســتی و هنرهای ســنتی از کشورهای 

مختلف در اصفهان برگزار می شود.
 بهمن نامور مطلق بــا اعالم اين خبر در نشســت خبری 
خود با اصحاب رســانه افزود: اين نشســت از سوم لغايت 
ششم مهرماه در اصفهان برگزار می شود. افتتاحيه اجالس 
نيز با حضور رييس شــورای جهانی صنايع دستی، معاون 
رييس جمهور و رييس ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری و جمعی از مديران و مسئوالن ايرانی و 

بين المللی و نيز هنرمندانی از ايران و ساير کشورهای دنيا، 
چهارم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

وی در تشــريح  مهم ترين برنامه های اين اجالس گفت: 
تجليل از برترين های صنايع دستی و اعطای نشان »دست 
خالق«،  به 10 نفر از هنرمندان برتر صنايع دستی کشور، 

از مهم ترين بخش های اين اجالس است.
نامور مطلق افزود: در روز ســوم مهرماه، نشســت روسای 
5قاره، هشتمين نشست مديران منطقه آسيا و اقيانوسيه 
و سی و ششــمين مجمع عمومی آســيا و اقيانوسيه، در 
اصفهان برگزار خواهد شــد. وی اضافه کرد: در روز چهارم 
مهرماه نيــز عالوه برافتتاح رســمی اجالس، نمايشــگاه 
بين المللی صنايع دســتی افتتــاح و هجدهمين مجمع 
عمومی شورای جهانی صنايع دستی نيز بعد از ظهر همان 

روز برگزار خواهد شد.
به گفته نامور مطلــق، در روز چهــارم مهرماه همچنين، 
گواهينامه های شهرهای جهانی، به شهرداران اين شهرها 
اعطا خواهد شد. وی در بخش ديگری از صحبت های خود 
با اشاره به مهم ترين اهداف اين اجالس گفت: تبادل علمی، 
توســعه تجاری و حضور در مديريت جهانــی، مهم ترين 

اهداف ما از برگزاری اين اجالس در اصفهان است.
وی ادامــه داد: همچنيــن ايــن اجالس فرصت بســاير 
مغتنمی برای معرفی اصفهان به عنــوان پايتخت صنايع 
دستی جهان اســت و اين آمادگی در اصفهان وجود دارد 
و ظرفيت های بی نظير در اين شــهر می تواند اصفهان را 

تحت عنوان پايتخت صنايع دستی در جهان معرفی کند.

همزمان با عيد ســعيد غدير، مرحله دوم توســعه مجموعه هتل پارسيان کوثر اصفهان با 
حضور استاندار اصفهان، مدير کل ميراث فرهنگی و فعاالن گردشگری استان برگزار شد.

فريدون اله ياری، مدير کل ميراث فرهنگی استان اصفهان، در اين نشست با ايراد سخنانی 
ضمن تبريک عيد ســعيد غدير به حضار و تشــکر از حضور مسئولين اســتان و فعاالن 
گردشــگری در اين آيين، تاکيد کرد: با عنايت به شعار نوروزی امسال رهبر فرزانه انقالب، 
تمامی تالش خود را به کار برده ايم تا بر مبنای اقتصاد مقاومتی، گردشــگری اصفهان را 

بيش از پيش رونق بخشيم. 
وی در همين راســتا تصريح کرد: در ســال 1395 تالش نموده ايم تا تحرک ويژه ای در 
حوزه گردشگری در سطح اســتان ايجاد کنيم؛ به گونه ای که بر اساس گزارشات موجود، 
با تاســيس يا توســعه اقامتگاه های بوم گردی، هتل ها و مناطق نمونه گردشگری و احياء 
خانه های تاريخی، تا پايان امسال 1000 تخت به ظرفيت اقامت استان افزوده و به مجموع 

اقامت 201000 نفر در هر شب نزديک می شويم.
اله ياری تصريح کرد: بی شک اگر امروز چرخ های گردشــگری استان سريع تر از هر زمان 
ديگر به حرکت در آمده، اين امر مرهون تالش ها و حمايت های بی دريغ استاندار اصفهان 

از حوزه های ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان است. 
مدير کل ميراث فرهنگی اســتان اصفهان، در همين راســتا بيان کرد: ســرعت رشــد 
گردشگری استان به ويژه در دو سال اخير، از رشد فزاينده ای برخوردار بوده؛ به گونه ای که 
با افتتاح يا توسعه هر واحد اقامتی، در می يابيم که همزمان با افزايش اطاق ها و تخت های 
واحدهای اقامتی استان، تمامی آنها همزمان با افتتاح آن واحد، از قبل رزرو شده اند و اين 

نکته خود نويدبخش آينده ای روشن برای گردشگران استان است.

قاب روز

کتابخانه ملی اتریش
کتابخانه ملی اتريش که در شــهر وين قرار دارد، بزرگ تريــن کتابخانه در کل اتريش 
بوده که بيش از ۴ ميليــون کتاب را در خود جای داده اســت. بنای ايــن کتابخانه، 

معماری زيبايی دارد که بسيار هم ديدنی است. در واقع اين کتابخانه در قصر هوفبرگ 
قرار گرفته که از قصر های زيبای اتريشی و محل زندگی پادشاهان اتريشی بوده است. 

نکته قابل توجه اينجاست که قديمی ترين و کهن ترين نسخه خطی فارسی متعلق به 
سال چهارصدو چهل و هفت هجری قمری، در اين کتابخانه نگهداری می شود.

مســئول واحــد حفاظــت و مرمــت اداره کل ميراث فرهنگی، 
صنايع دســتی و گردشگری اســتان ســمنان، از مرمت عکسی 

تاريخی مربوط به دوران قاجار خبر داد.
طی گزارشی که ايســنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اســتان سمنان در اين باره 
تهيه کرده است، مسئول واحد حفاظت و مرمت اين اداره، راضيه 

طاهری، در مورد اين خبر گفت:
 عکسی تاريخی مربوط به يکی از شــاهزادگان دوره قاجار توسط 
کارشناســان اداره کل ميراث فرهنگی ســمنان و بــا همکاری 
کتابخانه مجلس شورای اسالمی مرمت شــد. اين عکس مربوط 
به دوره قاجار و شاهزاده حســن کرمانی، از حکمرانان کرمان به 

همراه تفنگچيان و مباشرش است.
او صحبت هايــش را در حالی ادامه داد که به  آســيب اين عکس 
به دليل شرايط نامناســب حفاظت و انجام مرمت های غيراصولی 

اشاره داشت:
از پشت سند، اليه تکيه گاه که فاقد اســتحکام بود و از روی سند، 
مرمت های غير اصولی، جدا شــد و کار اســتحکام بخشی انجام 

گرفت. قسمت های ناقص نيز بازسازی شد.
او ادامه داد: عکاسی در دوره قاجار )125۸ هجری قمری( مقارن 
با حکومت ناصرالدين شــاه وارد ايران شده اســت. شيفتگی اين 
شــاه قاجار به پديده عکاسی و از ســوی ديگر تمايل دربار و افراد 
سرشناس برای تثبيت تصاويرشــان، زمينه رشد و ترقی اين هنر 

را در ايران فراهم کرد.
طاهری افزود: عکاسی در بدو ورود به ايران، به علت هزينه باال در 
خدمت دربار قرار گرفته و در آن محيط رشــد کرد و به نوعی هنر 
درباری به شمار می رفت؛ ولی به تدريج عکس از انحصار درباريان 
خارج شــد و موضوعات اجتماعی، سياسی، زندگی روزمره مردم، 
عکس های مســتند و خبری، عکس های خانوادگی در پرتره های 

شخصی، در بين عموم مردم رواج يافت.

سازمان حج و زيارت، هزينه بيمه و خدمات درمانی زائران اربعين را که قبال 
259 هزار ريال تعيين شــده بود، به 250 هزار ريال کاهش داد. به گزارش 
ايسنا، سازمان حج و زيارت با صدور اطالعيه ای اعالم کرد تغيير در ميزان 
هزينه بيمه و درمان زائران اربعين، از همان ســاعات اوليه فرآيند دريافت 
هزينه ها، در سامانه ســماح لحاظ شــده و درخصوص تعداد محدودی از 
متقاضيان که اين هزينه را به همان ميزان قبلــی پرداخت کرده اند، مبلغ 
اضافه پرداخت شده به حساب آنان بازگردانده خواهد شد. ساير هزينه های 
مربوط به ســفر عتبات عاليات در ايام اربعين نيز به ميزان تعيين شده در 
اطالعيه خواهد بود. هزينه های ســفر اربعين، طبق اعالم ســازمان حج و 

زيارت به اين شرح است:
1.  هزينه ارزی اخذ رواديد بابت هر نفر ۴0 دالر که معادل ريالی آن روزانه 

به نرخ آزاد بانک مرکزی با کارمزد مربوطه روی سامانه محاسبه می شود.
۲.   هزينه بيمه و خدمات درمانی بابت هر نفر 250.000 ريال

۳.  حق الزحمه کارگزاری 100.000 ريال
پرداخت هزينه های ســفر عتبات در اربعين، از روز شنبه 2۷ شهريور ماه 

آغاز شده است.

35 گلزار شــهدا در اســتان های قم، اردبيل، قزويــن، آذربايجان غربی و 
کهگيلويه و بويراحمد، واجد ارزش ثبت در فهرســت آثــار انقالب و دفاع 

مقدس شناخته و به زودی شماره ثبت آنها اعالم می شود.
ثبت گلزار های شــهدا بنا به دســتور رهبر معظم انقالب اسالمی و در پی 
تفاهم نامه منعقده بين سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
با بنياد شهيد و امور ايثارگران با هدف حفظ و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت 
به نســل های بعدی و تعامل و همکاری متقابل در زمينه های مشــترک  
باتوجه به قوانين حاکم بر هر دو سازمان، توســعه همکاری های دو جانبه  
به منظور اســتفاده از فرصت ها و ظرفيت های دو دســتگاه صورت گرفته 
است. براساس تفاهم نامه ياد شــده، همکاری های مشترک در زمينه های 
شناسايی، مستندسازی، تهيه و تدوين پرونده گلزارشهدا و پيشنهاد آن به 
سازمان ميراث فرهنگی برای ثبت در فهرست آثار ملی و همکاری مشترک 
جهت ســاماندهی گلزار شــهدا که در حريم آثار و محوطه های تاريخی و 

فرهنگی واقع شده اند، از جمله مفاد اين تفاهم نامه محسوب می شود.
گلزار شــهدای بهشــت زهرای تهران با 30 هزار شــهيد، پيش از اين در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است؛ اما پرونده 35 گلزار شهدای ياد شده،  
نخستين پرونده های يادمانی استانی اســت که در تعامل با بنياد شهيد و 
امور ايثارگران و  از ســوی اداره کل ساماندهی گلزار شهدای وابسته به اين 

بنياد، تهيه و به دفتر ثبت، ارسال شده است.
مديرکل پرونده ثبت، گلزار جيالرد دماوند تهران را نيز نخســتين گلزاری 
بيان کرد که به صورت نمونه و مشــترک بين واحد ستادی سازمان و اداره 
ساماندهی گلزار شهدا تهيه شد. با انجام اين کار مشترک، از اين پس پرونده 
گلزار شهدای تمامی استان های کشور از سوی اداره ساماندهی گلزار شهدا 

تهيه، تدوين و به اداره ثبت آثار ارائه می شود.
بنا به اطالعات منتشره از ســوی پايگاه اطالع رســانی بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، مطابق آمــار، 19 هزار و ۶۴۸ گلزار که 220 هــزار و ۸۷1 مزار 
شهيد را شامل می شوند، در کشــور وجود دارند که از اين تعداد، 11 هزار 
و ۸21 گلزار با 135 هزار و ۴01 مزار کامال ســاماندهی شده، 555 گلزار با 
52هزار و ۴2۴ مزار در دست ساماندهی و ۷ هزار و 2۷2 گلزار با 33 هزار و 

۴۶ مزار هنوز ساماندهی نشده اند.

عکس تاریخی مرمت شد؛

شاهزاده قجری را ببینید

هزینه بیمه سفر عتبات 
در اربعین کمتر شد

۳۵ گلزار شهدا در فهرست آثار ملی 
ثبت شد

به گزارش ايمنا، امروز شــاهد هستيم که شــهرداری ها در 
شــهرهای مختلف ايران، بناهای تاريخی و حائز ارزش و در 
معرض تهديد را کامال قانونی تملــک می کنند و از تخريب 
بســياری از آثار تاريخی ممانعت به عمــل می آورند. همه 
اين اقدامات را نيز بــا هماهنگی ســازمان ميراث فرهنگی 
انجام می دهند. شهرداری ها در شــهرهای مختلف استان 
اصفهــان نيز در امــر حفاظــت و احيای ميــراث تاريخی، 
اقدامات شايسته ای داشــته اند که با تالش آنها و همکاری 
سازمان ميراث فرهنگی استان، بسياری از بناها و ارزش های 

فرهنگی و تاريخی شهرهای استان حفاظت شده است.
ايمنا با برخی از شهرداران موفق در عرصه حفاظت و احيای 
آثار تاريخی شهرهای مختلف اســتان به گفت وگو نشسته 

است که گزيده ای از اين گفت و گو را در ادامه می خوانيد:
ثبت عزاداری ســنتی هرند، به عنوان میراث 

معنوی
شــهردار شــهر هرند، با اعالم ايــن مطلب که شــهرداری 

نســبت به برنامه ريزی مدون و هدفمند، دربــاره مرمت و 
بازســازی آثار تاريخی اين شــهر اقدام نموده است، از شهر 
هرند به عنوان يکی از شــهرهای تاريخی استان اصفهان نام 
برد و اظهار داشت: هرند در شرق شهرســتان اصفهان قرار 
دارد و از آثار گران سنگ تاريخی برخوردار است و به همين 
دليل نياز اســت تا توجه ويژه ای به اين آثار صورت گرفته و 

نسبت به حفظ و مرمت آنها اهتمام جدی شود.
حميد شهبازی اظهار داشــت: با توجه به پتانسيل تاريخی 
اين شهر، شــهرداری نســبت به يک برنامه ريزی مدون و 
هدفمند درباره مرمت و بازسازی آثار تاريخی اقدام نمود که 
از جمله مهم ترين اين اقدامات می توان به بازار تاريخی شهر 
اشــاره نمود. وی افزود: طول اين بازار بيش از سه کيلومتر 
است که به عنوان بارانداز تجاری اصفهان به استان های يزد 
و کرمان و مرکز مبادله تجاری به شــمار مــی رفته و زمانی 

حرفه ها و مشاغل مختلفی در اين بازار فعاليت داشتند.
شهردار هرند با اشــاره به اينکه تاســيس اين بازار به دوره 

صفوی بازمی گردد، گفت: متاسفانه در طول ساليان گذشته 
نســبت به اين بازار بی توجهی شــده و بخش اعظمی از آن 
به طور کلی تخريب شــد؛ اما در دوره اخيــر يکی از اهداف 
اصلی ما در شــهرداری هرند اين بود که ايــن بازار را مرمت 

نماييم. فاز اول اين بازار مرمت شد و به بهره برداری رسيد.
استحمام در حمام تاریخی شهر ابریشم

شهردار شــهر ابريشــم به احيای حمام تاريخی شهر اشاره 
نمود و از حفظ شاکله حمام در آن خبر داد.

مهدی مختاری تصريح نمود: در شــهر ابريشــم حمامی با 
قدمت حدود 150 ســال وجود دارد که در آستانه تخريب 
قرار داشت و قصد بر اين بود که اين حمام، پاکسازی شده و 

ساختمانی نو در محل آن ساخته شود. 
اما شــهرداری با اين اقدام مخالفت کرد و بــا پيگيری های 
صورت گرفته، اين حمام در سطح اســتان به عنوان يکی از 
آثار فرهنگی و تاريخی ثبت شــد. وی افزود: بعد از ثبت اين 
حمام در فهرست ميراث اســتان، مراحل مرمت و بازسازی 
آن آغاز شد و تاکنون حدود 300 ميليون تومان در اين مکان 
هزينه شده است. مختاری اظهار داشت: اين حمام مساحتی 
بالغ بر ۷00 مترمربع دارد و شــهرداری در پی اين است که 
با جذب ســرمايه گذار بخش خصوصی، آن را با استفاده از 

تکنولوژی روز، به شکل حمام راه اندازی نمايد.
اهدای منطقه گردشــگری بام ســبز به مردم   

خمینی شهر در نوروز 96
شهردار خمينی شــهر هم ضمن اشــاره به افتتاح دو پروژه 
چشــمه الدر و عصارخانــه در قالب گردشــگری و ميراثی 

خمينی شهر، از ايجاد بام سبز در اين شهر خبر داد.
اصغر حاجــی حيدری اظهار داشــت: خوشــبختانه ظرف 
دو سال گذشــته دو پروژه ارزشــمند در قالب گردشگری و 
ميراثی خمينی شهر افتتاح شده اســت. پروژه ديگر، پروژه 
گردشگری منطقه چشمه الدر اســت که در استان و کشور 
شناخته شــد و ديگری زيرخاکی خمينی شهر يعنی همان 
عصارخانه خمينی شــهر اســت که از زير خاک درآورديم و 
مرمت شــد و در نوروز امســال به دســت مديرکل ميراث 

فرهنگی استان افتتاح شده و مورد بازديد عموم قرار گرفت.
شــهردار خمينی شــهر افزود: شهرداری در ســال 9۴ فاز 
اول گردشگری چشمه الدر و در ســال 95 نيز عصارخانه را 
افتتاح و به عنوان عيدی به مردم خمينی شــهر هديه کرد.

حاجی حيدری تصريح کرد: همچنين در ســال 9۶ بام سبز 
نيز افتتاح خواهد شد. وی در تعريف بام سبز گفت: بام سبز، 
سه تپه اســت که در دل باغات خمينی شهر باال آمده است 
و شهرداری در اين محدوده 100 هزار متر زمين خريداری 
نموده که در قالب منطقه گردشــگری درحال بررسی است 
و قصد داريم برای نوروز 9۶ به عنــوان عيدی به مردم هديه 

کنيم.
تبدیل شهر کاشــان به کارگاهی برای حفظ و 

احیای میراث فرهنگی
ســيدمحمود ناظم رضوی، شهردار کاشــان گفت: منطقه 
فرهنگی کاشــان بــزرگ، دارای ظرفيت های گردشــگری 

در تمام بخش ها از جمله گردشــگری مذهبــی، تاريخی و 
طبيعی است؛ لذا توسعه گردشگری منطقه فرهنگی کاشان 
با توجه صرف به جاذبه های تاريخی و طبيعی اين شهر اتفاق 
نمی افتد؛ بلکه بايد و الزم اســت که کل ايــن منطقه را )که 
شامل 23 شهر اطراف کاشان می شود و از دليجان و نراق در 
شرق استان مرکزی تا نطنز و اردســتان در جنوب کاشان و 
آران و بيدگل را نيز در بر می گيرد( در نقشه منطقه فرهنگی 
کاشان بزرگ مورد توجه قرار داد. ناظم رضوی تصريح نمود: 
در کاشان منطقه ای مخصوص بافت فرهنگی با هدف احيا و 

مرمت و حفظ بافت تاريخی تشکيل شده است. 
وی ادامه داد: کاشان به کارگاهی برای حفظ و احيای ميراث 
فرهنگی گذشتگان تبديل شــده و ايجاد شهرداری منطقه 
بافت تاريخــی، گواهی بر اهميت کاشــانی هــا به موضوع 
ميراث فرهنگی اســت. وی گفت: بايد دقــت کنيم تا بافت 
تاريخی شــهر به همين راحتی از بين نرود و به عنوان مثال، 
با تعريض های بی مورد در برخی کوچه های با بافت تاريخی 
که لزومی هم به تعريض نيســت، جغرافيا و شــکل و حالت 

قديمی بودن آنها را از بين نبريم.
مرمت و احیای کاروانسرای شهر گز

شهردار شهر گز اظهار داشــت: ايجاد زيرساخت، تسهيالت 
برای گردشــگران، اطالع رســانی از جاذبه های تاريخی و 
همچنين بهســازی و مرمت آثار تاريخی، يکی از نقش های 
اساسی شــهرداری اســت که می تواند در ايجاد درآمدهای 

پايدار برای شهر تاثيرگزار باشد. 
قدرت ا... قاســمی با اشــاره به اينکه کاروانســرای شهر در 
کنار محور اصلــی اصفهان-تهران و در مجــاورت غرب اين 
محور قرار دارد، گفت: شهرداری نســبت به مرمت و احيای 
کاروانسرای شــهر گز تالش گسترده ای داشــته است. در 
مزايده ای که در اين خصوص برگزار شــد، بخش خصوصی 
توانســت پيروز شــود و به زودی مباحث مرمــت و احيای 

کاروانسرا از سوی بخش خصوصی آغاز خواهد شد.
ثبت جهانی قنات در شهر وزوان  

شهردار گفت: شــهرداری وزوان با همکاری سازمان ميراث 
فرهنگی، توانســته است تپه باســتانی را که در شمال شهر 

بوده، طی سه سال اخير به ثبت برساند. 
وی با اشــاره به ثبــت جهانی قنــات وزوان بــا همکاری 
شــهرداری وزوان و ســازمان ميراث فرهنگی ادامه داد: دو 
حمام قديمی نيز که حدود بيست سال قبل به پارک تبديل 
شده بود، پايه های دو متری اين حمام را که موسوم به پالن 
دروه صفوی است، از دل خاک خارج نموديم و اميدواريم با 
مشــارکت فعاالن عرصه ميراث فرهنگی و سرمايه گذاران 

احيا شود. 
صرامی تاکيد نمود: شــهر وزوان ظرفيت های فوق العاده ای 
در حوزه تاريخی و فرهنگی دارد که شــهرداری بســترهای 
آن را مهيا نموده و توانســته ايم کســانی را که مالک خانه 
های قديمی هستند، ترغيب و تشويق کنيم؛ مانند برج قلعه 
اعظمی ها با 1۴ هزار متر برج قلعــه و چندين خانه تاريخی 

که برای احيای آن در تالش هستيم.

با تغییر رویکردی که در شهرداری های استان و بلکه کشور اتفاق افتاده و باعث تغییر رویکرد کلی آن نسبت 
به گذشته شــده، امیدهای فراوانی را برای فعاالن میراث فرهنگی، چه در بخش های دولتی و چه حوزه های 

خصوصی، برای نقش مثبت و موثری در حفاظت و احیای بافت های تاریخی ایجاد کرده است.

شهرداری ها در 
شهرهای مختلف 

استان اصفهان 
نیز در امر 

حفاظت و احیای 
میراث تاریخی، 

اقدامات 
شایسته ای 

داشته اند 

شهرداران موفق استان در عرصه حفاظت از میراث فرهنگی؛

از زیبایی های اصفهان محافظت کنیم

نصف جهان؛  میزبان اجالس شوراي جهاني صنایع دستي

اصفهان، پایتخت صنایع دستی جهان می شود
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

افزایش 1000 تخت، به ظرفیت واحدهای 
اقامتی اصفهان تا پایان سال
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خطبهيادداشت

آیت ا... طباطبایی نژاد ضمن تشــبیه آمریکایی ها به ماری که 
پیش از حمله خود را جمع می کند، گفت: آمریکا و اسرائیلی ها 
قدم به قدم و با همین جنگ و صلح ها ســرزمین های عربی را از 

دست اعراب در آوردند و االن هم در سوریه گیر افتاده اند.
بــه گــزارش خبرنــگار صاحب نیــوز آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعــه این هفته اصفهان با 
اشاره به آتش بس اخیر در سوریه که به درخواست آمریکا انجام 
شــد، اظهار کرد: من تعجب می کنم که چرا مســئوالن عربی و 

غیر عربی فریب آمریکا را می خورند!
امام جمعه اصفهان گفت: آمریکا همانند ماری است که پیش از 
حمله خود را جمع می کند. آمریکا و اســرائیلی ها قدم به قدم و 
با همین جنگ و صلح ها ســرزمین های عربی را از دست اعراب 

در آوردند.
وی افزود: قرآن به صراحت می گوید ســران کفر را بکشید؛ اما 
مایه تعجب است که مسلمان های اهل سنت و تعجب برانگیزتر 
شــیعه نیز با این همه تجربه، فریب اینها را می خورند. پیشنهاد 

صلح آمریکا به خاطر آن است که گیر افتاده اند.
آیت ا... طباطبایی نژاد به ســالگرد تهاجم آمریکا به افغانستان 
با بهانه مبارزه با تروریسم در ســال ۲۰۰۱ اشاره و تصریح کرد: 
۱۵سال است اینها بر افغانستان ســلطه پیدا کرده و هزاران نفر 

اهل این کشور را مظلومانه شهید کرده اند.
وی با اشاره به ســخنان حسن روحانی در ســازمان ملل افزود: 
همان طور که رییس جمهور گفت بی اعتبــاری آمریکایی ها با 
این کارها هر روز بیشتر می شــود، نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان به هفته دفاع مقدس نیز اشــاره کــرد و گفت: از همان 
اول که صدام و بعثی ها به ایران حمله کردند، به ســازمان ملل 
شــکایت کردیم؛ ولی همچنان خفه بودند تــا زمانی که هزاران 
کیلومتر از سرزمین های ما توسط دشمن گرفته شد و آن زمان 

هم تازه پیشنهاد آتش بس و نه صلح دادند.
وی ادامه داد: اما وقتی بچه های ما خرمشهر را پس از ۱۹ ماه از 
دشمن پس گرفتند و آنها احتمال دادند ممکن است ایران بصره 

را هم بگیرد، پیشنهاد صلح دادند.
امام جمعه اصفهان به حمالت ناجوانمردانه عربســتان سعودی 
علیه مردم مظلوم یمن نیز اشــاره و تصریح کرد: آل ســعود در 
ماه های حــرام هم یمن را رهــا نمی کنند و با پول مســلمانان 
یمنی هــای مظلوم را می کشــند و آمریکا از این مســئله لذت 

می برد.
نماینده مردم اســتان اصفهان در مجلس خبــرگان رهبری به 
صراحت تاکید کرد: کســی که خیال کند آمریکا می خواهد به 

نفع ما کار کند، پلید است.
خطیب جمعه اصفهان به ســخنان اخیر رهبر معظم انقالب در 
دیدار فرماندهان سپاه اشــاره کرد و گفت: همان طور که ایشان 
فرمودند، تنها چیزی که تهدیدها را از ما دور کرده، اقتدار نظامی 

دفاعی ایران است، نه مذاکره و این چیزها.
آیــت ا... طباطبایی نــژاد در بخش دیگــری از خطبــه ها به 
۲۴ ذی الحجه، ســالروز نزول آیــه طهارت در حــق اهل بیت 
پیامبر)ص(، همچنیــن آیه والیت در حق حضــرت علی)ع( و 
۲۵ذی الحجه، ســالروز واقعه مباهله اشــاره کــرد. امام جمعه 
اصفهان در خطبه اول در ادامه بحث هفته های گذشــته پس از 
اتمام موضوع اثبات وجود خداوند بحث در مورد صفات خداوند 

را شروع کرد و این هفته به توضیح توحید ذاتی پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان گفت: مســئوالن 
هیئات مذهبی، در امر به معروف و نهی از منکر، از روش صحیح 

استفاده کنند.
حجت االسالم اروجی صبح پنجشــنبه در همایش عاشورائیان 
شهرســتان نطنز که در آستان امامزاده ســید احمد)ع( برگزار 
شده بود، در جمع مسئولین هیئات مذهبی، با اشاره به اهمیت 
امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: تاثیر این فریضه بزرگ 
در گرو روش صحیح اجرای این مهم اســت. وی تصریح داشت: 
امام حســین)ع( در راه امر به معروف و نهی از منکر به شهادت 

رسید.
مدیر کل اداره تبلیغات اســالمی اســتان اصفهــان گفت: در 
باب امر به معــروف و نهی از منکر، تبیین های نادرســت باعث 
کمرنگ شدن این فریضه شده اســت و بعضی با اشاره به شرط 
احتمال تاثیر در امر به معــروف و نهی از منکر، مدعی عدم تاثیر 
شــده و از آن امتناع می ورزند. این در حالی است که با توجه به 
وجوب این امر، اگر در مرحله اجرا از روش های صحیح استفاده 
شــود، موثر خواهد بود و مســئولین هیئات مذهبی باید به این 

نکته توجه داشته باشند.
امــام جمعــه نطنز نیــز در ایــن مراســم، اظهار داشــت: در 
عزاداری هــای امام حســین)ع( به فکــر گریه مردم نباشــیم؛ 
چراکه حضرت سیدالشــهدا)ع( برای گریه شــهید نشد و باید 
 در مراسم عزاداری ایشان، به بیان  ســیره حضرت و اهدافشان 

پرداخت.
حجت االســالم امینی تاکید کرد: ما باید قدردان وجود نعمت 
امنیت در کشور باشــیم؛ امنیتی که در راس آن ایثارگری است.

وی در ادامه اظهار داشت: به دور از انصاف است اگر جای عکس 
شهدایمان در هیئت ها و مراسم های عزاداری امام حسین و اهل 
بیت علیهم السالم خالی باشد. اگر شــهدا نبودند، امروز مراسم  

اهل بیت در امنیت کامل برگزار نمی شد.

امام جمعه اصفهان:

پلید است کسی که خیال کند 
آمريکا می خواهد به نفع ما کار کند

مديرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

مسئوالن هیئات مذهبی، در امر به 
معروف از روش صحیح استفاده کنند

پیشنهاد  سردبیر:
عذاب بزرگی بر شجره خبیثه آل سعود نازل می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امسال کشاورزان 
و باغداران شرق نمی توانند کشاورزی کنند، گفت: مدیریت تامین منابع آب برای 
کشاورزی، صنعت و آب شرب ضعیف است. حجت االســالم احمد سالک با اشاره 
به وضعیت رودخانه زنده رود که به مرده رود تبدیل شــده است، بیان کرد: اکنون 
۱۹۰میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود موجود است و این در حالی است 
که آب پشت ســد باید یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب باشد. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: این مقدار مترمکعب آب در پشت 
سد به معنی این است که امسال کشاورزان و باغداران نمی توانند کشاورزی کنند.

ســالک تاکید کرد: ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب پشت ســد یعنی خط قرمز.  وی 
گفت: ۱۰ سال است با خشکسالی مواجهیم و با این روند، تا 3۰ سال دیگر ساکنان 

شهرهای بزرگی همچون اصفهان باید مهاجرت کنند.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: شــاید بــرای بعضی از 
شــهروندان، راه اندازی تراموا در اصفهان غیر ممکن به نظر برسد؛ چرا که تاکنون 
وعده های محقق نشــده زیادی در این رابطه به شــهروندان داده شده است. اما بد 
نیست شهروندان بدانند که تا چند ماه آینده خبرهای خوشــی درباره راه اندازی 
خطوط تراموا در اصفهان خواهند شنید. علیرضا صلواتی افزود: یکی از دغدغه های 
معاونت حمل و نقل و ترافیک و همچنین شــهردار اصفهان، راه اندازی ترامواست 
که بتوانیم با توجه به ابعاد توریســتی و تاریخی شــهر اصفهان و حجم مسافر این 
کالن شــهر، با راه اندازی تراموا برند شــهری اصفهان را یک پله ارتقا دهیم. وی با 
اشــاره به اینکه پس از برجام، ورود شــرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در 
کشور را شــاهد بودیم، اظهارکرد: در حال حاضر با یکی از شرکت های برند چینی 

تفاهم نامه ای برای راه اندازی تراموا در اصفهان امضا کرده ایم.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

مديريت تامین آب برای کشاورزی، صنعت و شرب ضعیف است
مديريت شهری اصفهان، از راه اندازی تراموا غافل نشده است؛

چرخ های تراموا در اصفهان به حرکت در می آيد

مدیــر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه ســرانه فضای سبز اصفهان در بین 
کالن شهرهای کشور دارای رتبه اول است، گفت: برای حفظ 

فضای سبز باید به دنبال تامین آب پایدار باشیم.
احمد سلیمانی پور اظهار کرد: سرانه فضای  سبز اصفهان در 
بین کالن شهرهای کشور دارای رتبه اول است؛ اما متاسفانه 
با ســرانه مطلوب فاصله داریم؛ در همین راستا باید توسعه 

فضای سبز شهر را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشــاره به اینکه در برخی از زمین هایی که فقط چمن 
دیده می شود، می توانیم با کاشــت درخت توسعه حجمی 
فضای سبز را افزایش دهیم، افزود: در این راستا سال گذشته 
۲3۰ هزار اصله نهال به یاد شهدا برای توسعه حجمی فضای 
سبز در شــهر کاشته شــد. مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه شهروندان 
باید در باغچه هــای منازل خود، گلخانه هــای خانگی و در 
پشت بام های منازل خود، فضای سبز را توسعه دهند، عنوان 
کرد: در همین راستا جشنواره فضای سبز خانگی برگزار شد 

و تیم داوری، بهترین باغچه منازل را انتخاب کردند.
سلیمانی پورخاطرنشان کرد: متاسفانه کمبود آب دست به 
گریبان شهر شده است؛ اما با همین کمبود آب، خوشبختانه 

توانسته ایم سرانه فضای سبز را تا ۲6 متر مربع حفظ کنیم.

رســول زرگرپور در دهمین نشســت اجالس روسای 
دانشگاه های ســطح یک کشــور که با حضور  سیزده 
دانشگاه تراز اول کشوری در دانشــگاه اصفهان برگزار 
شد، اظهار کرد: اگر امروز با مسائل و مشکالت متعددی 
در کشور رو به رو هســتیم، علت آن اســت که مدیران 
راه حل مشکالت را در دستگاه ها جست و جو می کنند. 
راه حل مسائل و مشــکالت می بایست در دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی جست و جو شــود. وی ادامه داد: هیچ 
مشــکلی در کشــور رفع نخواهد شــد؛ مگر آنکه همه 
دانشــگاه های کشــور با تمام ظرفیت وارد گود شوند 
و با اســتفاده از علم و تخصص اعضــای هیئت علمی و 
دانشجویان توانمند دانشگاه ها، ریشه های مشکالت و 
مسائل کشوری را اســتخراج کنند و با تعاملی دو  سویه 
با دســتگاه های اجرایی مشــکالت را با دلیل، برهان و 
پژوهش حل کنند. اســتاندار اصفهــان گفت: اصفهان 
با یک تاریخچه هفت هزار ســاله، چهار دوره پایتخت 
ایران بزرگ بــوده و امروز هم پایتخــت فرهنگ و هنر 
جهان اسالم است. یکی از دو شهر جهانی صنایع دستی 
است و در ردیف ۱۰ شهر زیبا و جاذب جهان قرار دارد. 
اصفهان در قلــب ایران، یک موتور محرک اســت و در 

خود ظرفیت های باور نکردنی دارد.

برای حفظ فضای سبز، بايد 
به دنبال تامین آب پايدار باشیم

رويکرد کمیت گونه دانشگاه ها را 
به رويکرد جامع کیفی تغییر دهیم

خبرشهرداریفضای سبز

اصفهان حال و هوای دفاع 
مقدس به خود گرفت

 اجراي رزمايش دفاع شهري
در چهار نقطه اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: شهر 
اصفهان به مناســبت هفته دفاع مقدس با اجرای برنامه ها، 
نصب المان های نوری و نمادهای مختلف از ســوی ســتاد 
آذین بندی شــهرداری، حال و هوای دفــاع مقدس به خود 
گرفت. مهدی بقایی اظهار کرد: این ســتاد همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس ۱۰ المان نوری بــا موضوع دفاع مقدس 
را در تقاطع های غیرهمسطح حلقه ســوم ترافیکی شهر از 
جمله تقاطع های غیرهمسطح الله، شهید آقابابایی، تقاطع 
جهاد، پل رباط، پل مفتح و غیره نصب کرده است. وی افزود: 
8۰ نماد فلزی بــا تکنیک »فضای منفی« روایتگر 8 ســال 
دوران دفاع مقدس در چهارراه ها و میادین اصلی شهر نصب 
شده است. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
با اشاره به فضاســازی هایی به شکل »حجله های شهادت« 
مزین به تصاویر شــهدای جنگ تحمیلی ادامه داد: در هفته 
دفاع مقدس حدود ۱۰۰ حجله در میدان های الله، احمد آباد 
و مقابل گلستان شهدای اصفهان نصب شــد. بقایی درباره 
حرکت کاروان نمادین در شــهر همزمان بــا این هفته نیز 
افزود: کاروان های نمادین اعــزام رزمندگان به جبهه همراه 
با اتوبوس های یــادآور آن دوران، در هفتــه دفاع مقدس از 
ساعت ۱7 تا ۱۹ و 3۰ دقیقه در سطح شهر اصفهان حرکت 

می کنند.

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان، از اجراي رزمایش 
دفاع شــهري در چهار نقطه از شهر به منظور آمادگي هرچه 
بیشــتر نیروهاي انتظامي براي جلوگیري از وقوع حوادث و 

تهدیدات دشمن خبر داد.
 سرهنگ حسین حســین زاده گفت: در ادامه رزمایش هاي 
نیروي انتظامي به منظور افزایش آمادگي و توانمندي نیروها 
در برابر حــوادث و تهدیدات امنیتي، روز گذشــته رزمایش 
دفاع شــهري با فرض عملیــات گروگان گیــري در منطقه 
امامزاده محمد، سینما ساحل، خیابان مصلي و بهارستان به 

اجرا گذاشته شد.
این مقام انتظامــي عنوان کــرد: در این رزمایــش از تمام 
امکانات، تجهیزات و توان نیروي پلیس براي برقراري هرچه 
بهتر امنیت در مواقع حســاس و بحراني استفاده شد و تمام 
دستگاه هاي امدادي و خدماتي شهرســتان اصفهان نیز با 

مجموعه فرماندهي انتظامي استان همکاري کردند.
جانشــین فرمانده انتظامي اســتان با بیــان اینکه در طول 
سال رزمایش هاي مختلفي توســط نیروي انتظامي به اجرا 
گذاشته مي شود، گفت: هدف از اجراي این اقدامات، ارتقاي 
توانمندي، آزمایش میزان واکنش ســریع پلیــس در برابر 
حوادث، همکاري و مشــارکت مردم و دســتگاه ها، نمایش 

اقتدار پلیس و افزایش احساس امنیت در بین مردم است.

ناجا

مهدی جمالی نژاد در نشست همدلی مدیران شهرداری و تقدیر از 
خادمان عرصه گردشگری در ستاد نوروزی و تابستانی سال ۹۵ با 
عنوان »به پاس خدمت«، ضمن تشکر از تمامی مدیران و معاونان 
در سراسر نهاد شهرداری و سایر نهادها، اظهار کرد: این نشست به 
منظور تبیین فعالیت های شهری در نیمه دوم سال جاری برگزار 
شد. وی با ابراز امیدواری از اینکه نیمه دوم سال نیز باید با انرژی و 
باصالبت به انجام تمام فعالیت هــا و اقدامات پرداخت، اضافه کرد: 
همه دوستان و زحمت کشــان در زمینه های مختلف مدیریتی، 
نوک پیکان خدمت رســانی به مردم بوده و هستند که از همه آنها 

تشکر می کنم.
بايد به دور از فضای سیاسی، به ارائه خدمات بپردازيم

شهردار اصفهان تصریح کرد: شــهرداری اصفهان در نظر دارد در 
6 ماهه دوم ســال نیز با توجه به شــرایط اقتصادی و نزدیکی ایام 
انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری کشــور، با تمام قوا و 
به دور از جریان های سیاسی و مسایل حاشیه ای، به فعالیت های 
خود ادامه دهد. جمالی نژاد، شهرداری را از جنس خدمت گذاری 
به مردم دانســت و تاکید کرد: فعالیت شــهرداری با سایر نهادها 
متفاوت اســت و باید به دور از فعالیت های حاشیه ای، تنها به فکر 

خدمت گذاری خالصانه باشد. 
وی با اشــاره به اینکه در هیچ جایی مانند شــهرداری نمی توان 
خدمات گسترده ای را ارائه داد، افزود: البته چه خوب است که این 
خدمت گذاری توأم با تکریم ارباب رجوع نیز باشد. وی با بیان اینکه 
مسائل و مشکالت اقتصادی جامعه بر کسی پوشیده نیست، ابراز 

کرد: در هر دیداری که در نقاط مختلف شــهر وجود دارد، حداقل 
۱۵ جوان درخواســت کار می کنند. شــهردار اصفهان در ادامه، 
ضمن ابراز نگرانی از تعطیلی واحدهای صنعتی مختلف در سطح 
اصفهان، گفت: برای تمامی این افراد شاید نتوان اشتغال ایجاد کرد؛ 
اما باید به وظیفه ای که در قبال این افراد داریم، به خوبی بپردازیم 

و خدمات مطلوبی را ارائه دهیم.
بسته تشويقی ساخت و ساز، حمله به رکود است

جمالی نژاد به تدبیر مناسب شــهرداری در سال گذشته نسبت به 
تقویت اقتصاد درون زا اشــاره و اعالم کرد: تنها راهی که به مسائل 
اقتصادی شهرداری کمک خواهد کرد، درون زا بودن اقتصاد است؛ 
به همین منظور طرح بسته های تشــویقی و تخفیف پروانه های 
ساختمانی ارائه شــد. وی بسته های تشــویقی را، حمله به رکود 
ساختمان تشــبیه کرد و افزود: طبق تجربه ســال قبل، این طرح 
فضای پویایی را به شهر خواهد داد که البته باید اقدامات این زمینه 

با تکریم ارباب رجوع همراه باشد.
شهردار اصفهان بر اتمام هر چه سریع تر پروژه های کوچک و بزرگ 
نیمه تمام در سطح شهر اصفهان اشــاره کرد و افزود: باید هر چه 
ســریع تر به این پروژه ها خاتمه داد و البته کار شهرداری در هیچ 
مقطعی از زمان، حتــی در دوران رکود اقتصــادی، نباید تعطیل 
شود. جمالی نژاد به اقدامات شهرداری های مناطق اشاره و ضمن 
تشکر از تالش آنان، خاطرنشان کرد: مناطق باید در تمام اقدامات 
اولویت بندی مشخصی داشته باشند و طبق آن پیش روند و عالوه 
بر آن، بر مدیریت هزینه و دوری از اســراف نیز بسیار توجه داشته 

باشند. وی با اشــاره به اینکه اکنون زمان برنامه ریزی برای بودجه 
سال ۹6 است، افزود: شهرداری در همه زمینه ها برنامه محور بوده 

و در این موضوع نیز باید طبق برنامه پیش رفت.
 رسالت ما همچون دونده دو امدادی است

شهردار اصفهان رسالت خود را همچون رسالت دونده دو امدادی 
دانســت و بر لزوم توجه به این نکتــه در تمام فعالیــت ها تاکید 
کرد و گفت: این طور نیســت که اقدامات هر نفــر از مدیران قبل، 
نادیده گرفته یا نفی شــود و زیربنای برنامه آنــان تخریب گردد؛ 
بلکه هر کدام از ما باید برای ارائه خدمات بهتر به شــهر، مســیر 

برنامه ریزی شده ای را طی کنیم.
فعالیت مستقیم 400 نفر در ستاد تسهیالت سفر 

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در ادامه این نشست، 
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات برگزارکنندگان این جلسه ابراز 
کرد: از جلسه قبلی 6 ماه می گذرد که این ایام به سرعت سپری شد 
و باید مانند ایام گذشته و تحمل سختی های سال قبل، همچنان 
با قوت به فعالیت ها ادامه داد. احمدرضــا مصور به حضور بیش از 
۴۰۰نفر از پرسنل شهرداری در ستاد تســهیالت سفر اشاره کرد 
و گفت: البته کل شــهرداری نیز به صورت غیر مستقیم در ستاد 
تسهیالت ســفر شــهر فعالیت می کردند. وی از همکاری نیروی 
انتظامی، پلیس راهور، اورژانس، آتش نشانی، آموزش و پرورش و 
سایر دستگاه ها تشــکر کرد و افزود: اگر همکاری سایر دستگاه ها 
نبود، شاید در امر خدمات رسانی سفر، به موفقیت نائل نمی آمدیم.

کمیته ايمنی و آتش نشانی ســتاد تسهیالت سفر؛ 
رتبه اول ارائه خدمات

وی به رتبه بندی کمیته های ستاد تسهیالت ســفر اشاره کرد و 
گفت: کمیته ایمنی و آتش نشانی، کمیته اسکان ، کمیته انتظامی 
و کمیته حراســت و بازرســی، به ترتیــب رتبه اول تــا چهارم را 
کسب کردند و مناطق شــهری ۱۲، 7 و ۱۵ نیز به ترتیب باالترین 
همکاری ها را با این ستاد داشتند که از تمامی دست اندرکاران این 

مهم تشکر می کنم.
سال تحصیلی، با شعار»هر دانش آموز يک مهارت« 

آغاز می شود
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز کــه یکی دیگر از 
نمایندگان نهادهای مرتبط با ستاد تسهیالت سفر بوده است، آغاز 
سال تحصیلی جدید را همچون بهاری برای آموزش و تربیت خواند 
و گفت: امسال قطار اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
به سخت ترین مرحله خود رسیده است؛ چرا که امسال پایه دهم 
شرایط ســختی را برای نظام آموزشی به وجود آورده است. قائدیها 
خاطرنشان کرد: زنگ شکوفه ها در شهرســتان کاشان به صدا در 
آمده و صبح شنبه نیز به طور رســمی با حضور استاندار و شهردار 
اصفهان در هنرستان فضیلی خیر ساز، سال تحصیلی با شعار »هر 
دانش آموز یک مهارت« به طور رسمی آغاز خواهد شد. مدیر کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، از فلســفه حضور در هنرستان 
خیرســاز گفت: در نظر داریم فرهنگ مدرسه ســازی را به وسیله 

خیرین تقویت کنیم.
قائدیها از کمک های شــورای شهر و شــهرداری در برنامه های 
آموزش و پرورش، تشــکر و بر تقویت فعالیت های بین این ۲ نهاد 
تاکید کرد. در پایان این مراسم نیز از افرادی که در ستاد تسهیالت 

سفر شهر اصفهان فعال بودند، تشکر و قدردانی شد.

در نشست »به پاس خدمت« مطرح شد:

 بسته تشویقی ساخت و ساز،حمله به رکود است

شهرداری اصفهان 
در نظر دارد در 6ماهه 
دوم سال نیز با توجه 
به شرايط اقتصادی و 

نزديکی ايام انتخابات 
شوراهای شهر و 

رياست جمهوری 
کشور، با تمام قوا و 

به دور از جريان های 
سیاسی و مسايل 

حاشیه ای، به 
فعالیت های خود ادامه 

دهد

خبر

سعید اوحدی روز گذشته در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 
شــهدای منا و سردار شــهید علی اصغر فوالدگر اظهارکرد: 
شهدای انقالب اســالمی و دفاع مقدس، نیازی به برگزاری 
چنین مجالس بزرگداشــت و یادواره ها ندارند؛ بلکه این ما 
هستیم که نیازمند یادواره شــهداییم تا از برکت خون این 
شهدا بهره ببریم. وی افزود: شــهدای منا شهدایی هستند 
که بعد از درک عرفه، در ســرزمین منا به شهادت رسیدند 
که براساس آیات و روایات دین مبین اسالم، مرگ آنها جزو 
بهترین مرگ هاســت. فاجعه غم بار منا، حاصل بی کفایتی و 

بی لیاقتی شجره خبیثه و ملعونه آل سعود است. 
رییس سازمان حج و زیارت، با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری درخصوص جنایات آل ســعود، گفت: تمام سخنان 
رهبر معظم انقالب اسالمی ریشه های قرآنی دارد و ایشان با 
سخنان خود، مقتدرانه مقابل آل سعود موضع گیری کردند و 
حق ایران را در بازپس گیری پیکرهای حجاج ایرانی گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: شــهدای منا در امتداد شهدای تاریخ 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس هستند. نفرین خانواده های 
شــهدا باعث ســرنگونی رژیم بعثی عراق، صدام حسین و 
منافقین شد؛ همچنین برکت شــهدای هسته ای باعث شد 

تا دنیا سر تعظیم و تسلیم بر حق هسته ای ایران فرود آورد.
اوحدی ادامه داد: رزمنــدگان مدافع حرم هــزار کیلومتر 
آن طــرف مرزهای ایران اســالمی، آتش فتنــه در منطقه 
را خاموش کردند و به برکت شــهدای مدافع حرم است که 
جمهوری اســالمی در منطقه دارای اقتداری ویژه است که 
به زودی به برکت و عزت همین شهدا، عراق نیز از نیروهای 

داعش خالی خواهد شد.
وی تصریح کــرد: طبق گفته هــای مقام معظــم رهبری، 
شهدای منا افشاگر ریشــه وهابیت هســتند. خون سردار 
شهید علی اصغر فوالدگر نیز افشــاگر ریشه خبیث وهابیت 

و آل سعود است. 
وی در ادامه گفت: مظلومیت خون شهدا قفل ها را باز خواهد 
کرد و خوشبختانه شاهد آن هســتیم که انتقادهای دنیای 
اسالمی نیز بر نقد وهابیت رو به افزایش است. در فاجعه منا 
عربستان نه فقط ریگ، که سنگ به کفش داشت؛ زیرا هنوز 
از حضور کمیته حقیقت یاب جلوگیری می کند و از این اقدام 

واهمه دارد. 
رییس سازمان حج و زیارت افزود: تفکر وهابیت این است که 
مراسم حج متعلق به خاندان آل سعود است و بقیه مسلمانان 
جهان نیز باید همچون وهابیون اعمال حج را به جای آورند؛ 
در صورتی که بیت ا...  الحرام خانه خداست و عذاب بزرگی بر 

شجره خبیثه آل سعود نازل خواهد شد.

اوحدی:

عذاب بزرگی بر شجره خبیثه 
آل سعود نازل می شود

خبر

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1965 |  September 24,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1965 | شنبه 3 مهر 1395 | 22  ذی الحجه 1437

پیشنهاد سردبیر: 
فیفا؛ تحت تاثیر نمایش اخالقی فوتسالیست ها

مربی تیم پرسپولیس از کاور جالبی برای موبایل خود بهره برده 
اســت. ایگور پانادیچ،که از زمان حضور برانکو در پرســپولیس 
در کادر او حضور داشته اســت،از کاوری برای تلفن همراه خود 
اســتفاده می کند که در زمینه آن،کری برای اســتقاللی ها به 
چشــم می خورد.پانادیچ در زمان تمرینات گــرم کردن دروازه 
بان های پرسپولیس برای حضور در مسابقات هم، از شیوه های 

مشابهی برای کری خواندن برای استقاللی ها استفاده می کند.

فوتبال جهان

آرسن ونگر، ســرمربی آرسنال مدعی شــد که انتظارات باالی هواداران 
باعث شده تا هیچکس دیگر نتواند 20 سال هدایت یک باشگاه را برعهده 
داشته باشــد.اول اکتبر ونگر سالگرد بیستمین ســال حضورش را روی 

نیمکت آرسنال جشن خواهد گرفت. 
او در این مدت، 3 قهرمانی لیگ برتر و 6 قهرمانی جام حذفی را کســب 
کرده و حال مدعی شد که هواداران انتظارات بسیار باالیی دارند. او گفت: 
»می توانم تصور کنم که یک مربی 20 ســال هدایت باشگاهی را برعهده 
داشته باشــد ولی بعید است. فوتبال خیلی ســریع در حال تغییر است. 
جامعه عوض شده و حاال مردم انتظارات باالیی دارند. مردم دوست دارند 

بیشتر با مسائل باشگاه درگیر باشند. 
می خواهند در تصمیم گیری ها تاثیر بیشــتری داشته باشند. ولی هیچ 
چیز خطرناک تر از دانش سطحی نیست و باشــگاه باید بداند که بسیار 
قوی باشد و اشتباهی نکند. باید به شــرط های باشگاه احترام گذاشت و 
از درون شخصیت قدرتمندی برای تیم ســاخت. من به انتقاداتم گوش 
می دهم. به نظرم وقتی مدت زیادی در یک تیم هستید، باید به آنها گوش 

کنید.«

الخاندرو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، باشگاه بارسلونا را متهم کرد 
که به اندازه کافی از لیونل مسی مراقبت نکرده اند.مسی در تساوی 1-1 
بارســلونا مقابل اتلتیکو مادرید دچار مصدومیت شد و برای سه هفته از 
میادین دور خواهد بود. این در حالی اســت که او در دیدار اخیر آرژانتین 
مقابل اروگوئه در مقدماتی جام جهانی هم دچار آسیب دیدگی مشابهی 
شده بود. اکنون بائوسا باشگاه بارسلونا را مقصر مصدومیت مجدد کاپیتان 

تیمش می داند.
او به خبرنگاران گفت:» بارسا به ما پیامک فرستاد که مراقب مسی باشیم 
اما خودشان چندان مراقب او نبودند. عجیب است با توجه به مشکلی که 

مسی داشت، آنها در هر دیدار از او استفاده کردند.
خبر رسمی که ما از باشگاه بارسلونا دریافت کردیم این است که ماهیچه 
ران پای مسی دچار پارگی شده و برای سه هفته نمی تواند بازی کند. این 
برای ما عجیب است زیرا ســه هفته برای بهبود این آسیب دیدگی کافی 

نیست.
ما هنوز نتوانسته ایم با او صحبت کنیم؛ اما می خواهیم بدانیم که شدت 
مصدومیت او چقدر اســت. او مطمئنا معایناتی را پشت سر گذاشت و ما 
منتظریم تا نتایج آنها برای پزشک تیم ملی فرســتاده شود و پس از آن 
دیدگاه روشــن تری پیدا خواهیم کرد.از نظر من، مســی نمی تواند در 
دیدارهای بعدی آرژانتین بــازی کند. امیدواریــم مصدومیت او جدی 
نباشد و بعد از سه هفته بتواند بازی کند. ما از همین حاال به بازی کردن 

بدون او فکر می کنیم.«

ونگر: بعید است کسی 20 سال 
مربی تیمی شود

بائوسا : 
بارسلونا مراقب مسی نبود

فضای مجازی

دو تیم اکســین البرز و پارس جنوبــی جم، وضعیت 
خوبی در جدول لیگ دسته یک دارند. سرمربیان این 
دو تیم پدرزن و داماد هســتند و حاال فیروز کریمی 
برای دامادش، مهدی تارتار، کری می خواند و معتقد 
است او بچه خوبی است و ســه امتیاز را می گذارد و 

می رود.
مصاحبه فیروز کریمی با خبرنگاران را در ادامه  قبل 

از این مسابقه می خوانید؛
 این هفته هم که بازی حساسی با پارس جنوبی 

جم دارید!
بلــه. آنها تیــم خوبی هســتند و من هم شــناخت 
 کافی دارم. تیمی منســجم و یکدســت که ســخت 

می جنگند.
ولی شما می برید.

مگر بایــد غیر از این باشــد؟ ما محکوم هســتیم که 
ببریم، چشم امید من به این سه امتیاز است.

گفتم شاید بخواهید مراعات تارتار را بکنید!
برو بابا! مهدی که عددی نیست!

خداوکیلی زورش به شما می رسد؟
نه، من فوت آخر را یاد هیچ کدام از شاگردانم نداده ام!

پس جایگاه استاد و شــاگردی، بزرگ تری و 

کوچک تری در خانه چه؟!
همین دیگــر، مهدی پســر فوق العاده آقایی اســت 

که من دخترم را بــه او دادم.او معنــی بزرگ تری را 
می فهمد و خودش سه امتیاز را می گذارد و می رود!

خارج از گود
کری خوانی جالب فیروز کریمی برای دامادش؛

 تارتار عددی نیست!

کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: به خاطر تعطیلی های پــی در پی، لیگ ما جذابیت 
خودش را از دست داده و این شرایط برای تیم ها بسیار سخت است.

مهدی رجب زاده در مورد شکست تیمش مقابل استقالل تهران اظهار داشت: در آن بازی 
تیم ما بسیار خوب بازی کرد و موقعیت های بسیاری داشتیم و در گردش توپ در زمین و 
حفظ توپ موفق بودیم ولی متاسفانه در ضربات آخر کمی بی دقت عمل کردیم .وی ادامه 
داد: شــاید حضور یک نفر بزرگ تر در تیم نیاز باشــد که بتواند تیم را جمع کند و تجربه 
خودش را به دیگران منتقــل کند ولی با این حــال بازیکنان ما عملکرد 

بسیار خوبی داشتند.
کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن جذابیت لیگ را از دســت رفته 
دانســت و اظهار کرد:  لیگ ما جذابیت خودش را از دســت داده 
و این شرایط بســیار سخت اســت. از طرفی حوصله طرفداران 
فوتبال هم در این تعطیلی ها ســر خواهــد رفت و از طرف 
دیگر این موضوع برای روزنامه هــا و خبرگزاری ها نیز یک 

معضل به شمار می رود.
کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: مطمئن هســتم تیم 
ما شــرایط خوبی پیــدا خواهد کــرد و به 
روزهــای خــوب بــاز می گــردد زیرا 
بازی هایــی کــه انجــام می دهیــم 
 نشــان دهنده ایــن موضوع اســت و

 ان شــاا... که با چند برد بــه دوران اوج 
خودمان باز خواهیم گشت.

داربی سپاهان و پرسپولیس به مسابقه فصل پیش 2 تیم در ورزشگاه فوالدشهر شباهت هایی 
داشت هرچند که سرنوشت کامال متفاوتی پیدا کرد.

اگرچه دو رقیب اصفهانی و تهرانی و به خصوص میزبان اصفهانی با چهره ای بسیار متفاوت در 
دیدار موسوم به ال کالسیکوی ایران حاضر شدند و جدال آنها هم در نهایت سرنوشتی کامال 
متفاوت با بازی پارسال پیدا کرد، اما رویارویی سپاهان و پرسپولیس با دیدار سال گذشته آنها 
در ورزشگاه فوالدشهر شباهت های جالبی داشت که شاید مهم ترین آن گلزنان مشترک بود.

چهارشنبه شب گذشته برای احسان حاج صفی، امید عالیشاه و مهدی طارمی که 
تیم نیز موفق به گلزنی تیم های خود گل زدند در دیدار فصل پیش 2 
بــه پارســال ،تعداد شــده بودند با این تفاوت که طارمی نسبت 
پارســال تیم برنده با گل هایــش را دوبرابر کــرد. همچنین مثل 
هرچنــد که ایــن بار اختالف 2 گل برابر حریف به پیروزی رسید 
میزبان جای برنده و بازنده با یکدیگر عوض شــد و  این 
اصفهانی بود که زمین مسابقه را دست خالی 

ترک کرد.
هر دو دیدار هم در تابســتان برگزار شد. 

اولی در نیمه دوم مــرداد و دومی در 
آخرین روز تابستان. از هر دو مسابقه 
هم هــواداران اســتقبال خوبی به 
عمل آوردند و با پر کردن ورزشــگاه 
فوالدشهر شور و حال ویژه ای به بازی 

بخشیدند.

علیرضا بیرانوند و احســان حاج صفی دو ملی پوش فوتبال ایران هستند که اکنون در تیم 
ملی، شرایط نســبتا متضادی را تجربه می کنند به این صورت که اولی به تازگی به ترکیب 
اصلی رســیده و دومی فعال از دایره مردان اصلی کارلوس کی روش خارج شــده است. در 
جریان تقابل رو در روی این دو بازیکن در قالب دیدار باشگاهی آنها؛ اما ملی پوش باتجربه 
رکورد گل نخوردن دروازه بان به نســبت تازه وارد تیم ملی را خدشــه دار کرد. پیش از گل 
حاج صفی به پرســپولیس آخرین بار دروازه این تیم در شصت و هفتمین دقیقه از دیدار با 
فوالد از هفته دوم لیگ برتر توســط عبدا... ناصری باز شده بود. پس از آن بیرانوند در چهار 
مسابقه پیاپی در لیگ برتر برابر تیم های گســترش فوالد، صبا، تراکتورسازی و استقالل 
گل نخورد. با این اوصاف، پیش از آنکه حاج صفی در بیســت و دومین دقیقه مســابقه به 

او برای 405 دقیقــه دروازه دیدنی ترین شکل ممکن دروازه بیرانوند را باز کند، 
که در این فاصله بیرانوند خود را در لیگ برتر بسته نگه داشته بود. از آنجا 
قطر و چیــن از مرحله در دو مســابقه متوالی تیم ملی برابر تیم های 

جمع دقایق بسته ماندن انتخابی جام جهانی هم گلی دریافت نکرد 
در دیدارهای رسمی به دروازه این ســنگربان 

بود، اما حاج صفی 585 دقیقه رسیده 
اجازه نداد تا زمان 
نخــوردن  گل 
بیرانونــد فراتر از 
این بــرود و به 
600 دقیقــه یا 

بیشتر برسد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن:

ذوب آهن شرایط خوبی پیدا می کند
شباهت های داربی امسال و پارسال؛

گلزنان مشترک و اختالف یکسان
حاج صفی مانع رکوردشکنی بیرانوند؛

ملی پوش قدیمی علیه ملی پوش تازه وارد

پیشکســوت فوتبال ذوب آهن گفت: شاید پیشــنهادی از 
تیم های دیگر به دست گل محمدی رســیده و باعث شده او 

تمرکزش را از دست بدهد.
رســول کربکندی ، در خصوص دیدار تیم فوتبال ذوب آهن 
مقابل استقالل تهران اظهار داشــت: به نظرم ذوب آهن بازی 
بدی از خودش به نمایش نگذاشــت ولــی در نبود مظاهری 
و رجب زاده مشــخص بود کار تیم ســخت می شــود و روی 

بی تجربگی دروازه بان تیم، دروازه  ذوب آهن باز شد.
وی ادامه داد: ذوب آهن همچنان از نبود حدادی فر و نداشتن 
یک جایگزین به جای او رنج می برد. این بازیکن نقش کلیدی 
در ذوب آهن دارد. بازیکنان بزرگی که از این تیم جدا شده اند 
و جانشینی برایشان جذب نشد. فکر می کنم ریشه همه این 

مسائل، مشکالت مالی ذوب آهن و نبود پول است.
پیشکســوت فوتبال ذوب آهن درباره عملکرد گل محمدی 
عنوان کرد: گل محمدی نباید به خاطــر نتایج ضعیف چند 
هفته گذشــته تحت فشــار قرار بگیرد یا مســئله تغییر در 
کادرفنی مطرح شود؛ چرا که او توانایی هایش را در ذوب آهن 
نشان داده و چند قهرمانی برای این تیم به دست آورده است. 
فقط فکر می کنم مشــکل یحیی عدم تمرکز روی ذوب آهن 
است. شاید پیشنهادی از تیم های دیگر به دست او رسیده و 

باعث شده تمرکزش را از دست بدهد.
کربکنــدی در پایــان درمــورد اتفاقاتــی که در بــازی با 
تراکتورسازی روی ســکوها رخ داد خاطر نشــان کرد: برای 
من جای تعجب دارد از دقیقه یک بازی به بازیکنان فحاشی 
می شود. ذوب آهن تیم پر تماشاگری نیست و تعداد محدودی 
هستند که در هربازی به تماشای دیدارهای این تیم می روند 
که توسط چند لیدر هدایت می شوند. این افراد همیشه برای 
تیم مشکل ســاز بوده اند و زمان ما هم چنین مسائلی وجود 
داشت. نمی دانم چرا مدیریت باشگاه به این مسائل رسیدگی 

نمی کند.

کربکندی:

 امیدوارم پیشنهاد 
 ازتیم های دیگر، »یحیی« را 

هوایی نکرده باشد

سلفی با برانکو و یک کری زیرکانه 
برای استقاللی ها

مستطیل سبز

رییس هیئت کشتی اســتان اصفهان گفت: در هیچ جای 
قانون نیامده اســت که یک نفر نمی تواند چندین هیئت را 
به طور همزمان اداره کند و شرکت من در انتخابات هیئت 

فوتبال، به معنی خداحافظی از کشتی نبود.
محمد مجیری رییس هیئت کشــتی اصفهان در نشست 
خبری این هیئت اظهار داشــت: از زمانی که هیئت کشتی 
اصفهان را تحویل گرفتم روی کشــتی پایه تمرکز زیادی 
انجام دادیم و معتقدیم در این ســنین می توان کار اساسی 
کرد. با برنامه ریزی های صــورت گرفته در آینده نه چندان 

دور، شاهد رشد و ارتقای کشتی اصفهان خواهیم بود.
وی در مورد ســالن های فعال در کشــتی اصفهان افزود: 
در حال حاضر ســه ســالن تخصصی برای کشــتی داریم 
که با هماهنگی های صورت گرفته، دو ســالن در زینبیه و 
خمینی شــهر در حال آماده سازی اســت. دو زمین هم در 

زرین شهر و چادگان در نظر گرفته شده است که امیدواریم 
بتوانیم با کمک خیرین آنها را تکمیل و تجهیز کنیم.

وی ادامه داد: البته باید تعداد سالن ها را افزایش دهیم تا به 
همراه مربیان بتوانیم در آینده نه چندان دور شاهد رشد و 

ارتقای کشتی اصفهان باشیم.
مجیری در پاسخ به این سوال که آیا توانسته حواشی موجود 
در کشــتی اصفهان را مهار و جامعه کشتی را با خود همراه 
سازد گفت: در دهه های گذشته کشــتی اصفهان صاحب 
آوازه بود؛ امــا به دلیل نبود زیرســاخت و مشــکالت در 
مدیریت های پیشین نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند و 

دچار افت شدیدی شده است.
وی افــزود: از زمانی که ما آمده ایم، همدلــی و یکرنگی در 
کشتی ایجاد شده و مسائل حاشیه ای کنار رفته است و این 
صحبت را اکثر جامعه کشــتی نیز بیان می کنند و با تالش 

تمامی دوســتداران کشــتی در اصفهان از جایگاه 26 در 
کشور به رده 13 رسیدیم که این نشان دهنده این است که 

در حال استفاده از اکثر ظرفیت ها هستیم.
رییس هیئت کشــتی اســتان اصفهان در مورد اینکه آیا 
شــرکت شــما در انتخابات فوتبال به معنی خداحافظی 
 از کشــتی اســت این چنیــن پاســخ داد: در هیچ جای
  قانون نیامده اســت که یک نفــر نمی تواند چندین هیئت

 را به طور همزمــان اداره کند و با توجه بــه اینکه برخی از 
 دوستان از من درخواســت کردند و گفتند فوتبال استان

 14 سال است ســاکن مانده  و شــما بیایید تا این سکون 
 شکســته شــود، در انتخابــات حاضر شــدم و شــرکت

 من در انتخابــات هیئت فوتبال به معنــی خداحافظی از 
کشتی نبود. 

کشــتی اصفهان با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال 
حاضر روی ریل حرکت رو به جلو و ارتقاست و اکثر دوستان 
تصدیق می کنند که کشتی اصفهان حرکت خوبی داشته 
است. وی درباره جذب منابع مالی و افزایش دادن مسابقات 
کشتی در اصفهان که در زمان انتخابات درباره اش صحبت 
کرده بود گفــت: بودجه ای که از طــرف اداره کل ورزش و 
جوانان در اختیار ما قرار می گیرد نسبت به کاری که ما قصد 
انجامش را داریم صفر است و جذب منابع مالی بیشتر وقت 
ما را به خود اختصاص داده است و ما به دنبال منابع پایدار 

برای کشتی هستیم.
مجیری در مورد برگزاری مسابقات افزود: ما همه مسابقات 
تکلیفی خود را در تمامی رشته ها و رده ها در 2 بخش بانوان 
و آقایان انجام داده ایم، اعزام ها صورت گرفته است و در کنار 
آن چندین مسابقه دوستانه بین شهرستان ها صورت گرفته 
چون معتقدیم کشــتی را نباید فقط در سطح شهرستان 
اصفهان دنبــال کنیم. وی ادامه داد: در کنــار آن اردوهای 
 تیم ملی را در اصفهان برگزار کردیم که به کشتی اصفهان 
 کمک بســیار زیادی کرده اســت و در حال حاضر در رده 
ســنی پایه چند نفر از اســتان اصفهان در اردوی تیم ملی 

حضور دارند.

رییس هیئت کشتی استان در نشست خبری:

شرکت من در انتخابات هیئت فوتبال به معنی خداحافظی از کشتی نبود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات 

واحد CSR مرکز آموزشی درمانی کاشانی

م الف 5262 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

                        و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir یا ســایت مدیریت 
خدمات پشــتیبانی دانشگاه به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا 
با شماره تلفن 37924005-031 واحد 
کمیســیون مناقصات تمــاس حاصل 

فرمایند. 

آگهی مزایده عمومی اجاره محل جهت 
خدمات آزمایشگاه کلینیک کسایی

وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
شهرضا به صورت اجاره بهای ماهیانه

م الف 5263 

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس
 www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت 
خدمات پشــتیبانی دانشگاه به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه 
و یا با شــماره تلفن 031-37924005 
واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل 

فرمایند. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
                       و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

از زمانی که ما 
آمده ایم، همدلی و 
یکرنگی در کشتی 

ایجاد شده و مسائل 
حاشیه ای کنار رفته 
است و این صحبت 

را اکثر جامعه 
کشتی نیز بیان 

می کنند

لحظه تاریخی که مربوط به خداحافظی فالکائو ستاره درخشان 
و یکی از مهم ترین های تاریخ فوتسال به شــمار می رود، روی 
سایت فیفا این طور بازتاب یافته اســت؛ »کالس خالص«! این 

عبارات همه کارهایی را که فالکائو برای فوتسال انجام داده است 
را توضیح می دهــد و البته وقتی بازیکنان ایــران به قدردانی از 
رکورددار گلزنی پرداختند و این صحنه استثنایی را ایجاد کردند. 

ایرانی ها می توانســتند به رختکن رفته و جشن برد بزرگشان 
مقابل برزیل را ادامــه دهند ولی این کار متوقف شــد تا لحظه 

خداحافظی فالکائو از دنیای فوتسال جاودانه شود.
طبیعی است که ما این لحظه ها را از یاد نخواهیم برد. وقتی که 
در حین جشن برای مهم ترین نتیجه تاریخ فوتسال چشممان 

برای خداحافظی بزرگ ترین بازیکن تاریخ، تر شد.

خلق زیباترین صحنه توسط بازیکنان تیم ملی؛

فیفا؛ تحت تاثیر نمایش اخالقی فوتسالیست ها
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روان شناسی شخصیت 

حکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
راهکارهای کلیدی برای رسیدن به اعتماد به نفس
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دانستنی ها

 آیا می دانید كوه هــای آلپ در ســال، حدود یك ســانتی متر بلند 
می شوند.

آیا می دانید بیماری قند اولین عامل كوری در مردم جهان است.
آیا می دانید گرده گل هرگز فاسد نمی شود.

آیا می دانید دانشــمندان دریافتــه اند كه مورچه همچون انســان 
صبح ها خمیازه می كشد.

آیا می دانید ویروس عامل آنفلوآنزا، بیش از ۲۰۰ نوع است.
آیا می دانید هیتلر از مکان های بسته، بسیار وحشت داشت.

آیا می دانید فنالند از ۱۷۹هزار و ۵۸۵ جزیره تشکیل شده است.
آیا می دانید زنبور از بوی عرق بدش می آید و به كســی كه بدنش بو 

بدهد یا عطر زده باشد، حمله می كند.

تفکر مثبت

تالش برای راضی نگه داشــتن همگان، كار طاقت فرسایی  زاینده 
است. كمك كردن به كســی كه نیازمند كمك است،  یك رود

موضوع است و غرق شدن در باتالق آرزوها و درخواست های دیگران و نیز كم 
آوردن وقت برای خودتــان، موضوعی دیگر؛ پس ارزشــتان را حفظ كنید و 

بیاموزید كه زیاد به آنچه دیگران درباره شما تصور می كنند، اهمیت ندهید.
رد موفقیت های خودتان را بگیرید

دفترچه كوچکی داشته باشــید و در پایان هر روز و قبل از خواب، هر كاری را 
كه انجام داده اید، بنویسید. الزم است حتی كارهای روزمره و پیش پا افتاده ای 
مثل مدرسه رفتن یا شســتن ظرف ها در این دفترچه ثبت شوند. دفترچه را 
پیش خودتان نگه دارید و در پایان هر هفته آن را بخوانید تا كارهایی را كه هر 
روز برای حفظ و بهبود زندگی تان انجام داده اید، به یاد بیاورید و گواهی باشد 

بر اینکه صدای شما هم مثل دیگران، حق شنیده شدن دارد.
نه گفتن را تمرین کنید

اكنون كه برای تایید و پرورش خودتان قدم برداشته اید، وقت آن رسیده كه 
به این احساسات خوب جامه عمل بپوشــانید. اگر از شما خواسته شد كاری 
را انجام دهیــد و واقعا تمایل به انجام آن نداشــتید، مودبانــه آن را رد كنید. 
شگفت زده خواهید شــد وقتی بدانید زمانی كه مودبانه روی موضع خودتان 
پافشــاری می كنید، افراد چطور به شــما احترام می گذارند و موضوع را رها 
می كنند. تنها مورد استثنا زمانی است كه هدفتان شانه خالی كردن از زیر بار 
مسئولیت های همیشگی تان باشد؛ مثال بخواهید وظیفه خود را به عنوان یك 

كارمند انجام ندهید.
با هم ساالن خود کنار بیایید 

از نشان دادن كسی كه هستید، خجالت نکشید؛ مردم كسی را دوست دارند 
كه كار خودش را انجام دهد و راه خودش را برود. نیازی نیست برای دیده شدن 
تالش كنیــد؛ پس این قدر ســعی نکنید همرنگ جماعت شــوید؛ در جمع 

افرادی قرار بگیرید كه شما را قبول دارند. 
دوستان بد خود را رها کنید

از آنجایی كه در گذشــته همیشــه برای آرزوهای دیگــران از خودتان مایه 
گذاشــته اید، احتماال متوجه شــده اید كــه بعضی از دوســتان چون دیگر 
نمی توانند از شما سوء استفاده كنند، دیگر از شما خوششان نمی آید. آنها را 
رها كنید و به دنبال كسانی باشید كه شما را به خاطر خودتان دوست داشته 

باشند.

او عزت نفس خود را نه بر اساس ارزش گذاری دیگران، بلکه بر 
مبنای ارزشی كه خودش برای خودش قائل بود، بنا می كرد. 

او هر روز با مشکالت جسمی خود كنار می آمد، همواره بدون 
واهمه قدم در راه می گذاشــت و خود را چون مردی صادق و 
سخت كوش ارج می نهاد. هر روز شکرگزار این بود كه روزی نو 
با مشتریانی نو را به سمت موفقیت پیش رو دارد. او حرفه اش، 
قولش و مردم را محترم می شمرد و شکرگزارشان بود. به خوبی 
قدر فرصتی را كه به او داده شده بود، می دانست و در صدد بود 

كارش را به نحو احسن انجام دهد.
بی گمان، بیل ناگزیر بود خــودش را با دنیای واقعی هماهنگ 
كند. وقتــی چیزی می فروخــت، مجبور بود از مشــتریانش 
درخواست كند تا به او در پر كردن برگه فروش و رسید كمك 
كنند. از آنجا كــه قامتش خمیده و وضع مهره های پشــتش 
به شــدت وخیم بود، خودش نمی توانست محصوالت شركت 
واتکینز را تحویل دهد؛ برای این كار مجبور بود به كسی دیگر 
متکی باشــد و این موجب كسر درآمد او می شــد. )آشنایی با 

شلی بردی، یکی دیگر از جنبه های جادویی زندگی بیل بود.(
با این وجود، تنها در یك مورد مشــکالت جسمی بیل حقیقتا 
عملکــرد او را تحــت تاثیر قــرار داد: آنها حوزه فــروش او را 
محدود كردند. از آنجا كه او نمی توانست رانندگی كند، حوزه 
مشتریان بیل به شــعاع پانزده كیلومتر محدود شد؛ اما حتی 
با وجود این محدودیت، بیل بیشــتر از همه فروش كرد. البد 
از خود می پرســید چرا؟ برای درک جادوی بیــل پورتر، باید 
روش های او را مطالعه كنید؛ زیرا بدین ترتیب است كه بعضی 

از حقایق آشکار می شوند.
به یکی از مالحظات شلی بردی توجه كنید: بیل هیچ خانه ای 
را از قلم نمی انداخت. نبودن خودرو جلوی در خانه را به منزله 
غیبت صاحبخانه تلقی نمی كرد. او خانه ها را گلچین نمی كرد؛ 
این روال، به ندرت در فروش خانه به خانه یا هر نوع فروشــی 
رعایت می شود. حوزه پوشــش او صد در صد بود. شاید چنین 
كاری سبك عقلی به نظر برسد؛ اما با توجه به محدودیتی كه 
بیل با آن مواجه بود، احســاس می كرد نباید هیچ فرصتی را از 

دست بدهد.
یکی دیگر از كارهای بیل این بود كه دوباره به خانه ای مراجعه 
كند كه او را نپذیرفته بودند. او طاقت شــنیدن نه را نداشت؛ 
با این حال همیشه بســیار مهربانانه با مردم برخورد می كرد. 
وقتــی در خانه ای را می زد و با ســختی اما با گشــاده رویی و 
گرمی خالصانه می گفت: »سالم، من بیل پورتر هستم«، حس 
پذیرش و خوشــامدگویی را به مخاطب منتقل می كرد. بیل 
توجه كاملی به زندگی و مسائل مشتریانش مبذول می داشت، 
درباره مشکالتشــان با آنها حرف می زد و در غم و شادیشــان 
شــریك می شــد. از نظر آنها، بیل جزء ثابت و آرام بخشی از 
زندگی روزمره شان شــده بود و از نظر بیل، آنها كانونی برای 

تمركز تلقی می شدند.
این نکته مهمی اســت. وقتی از ویلیام میســی پرسیدند پس 
از نقد برنامه ۲۰/۲۰ و خریدن امتیاز كتاب شــلی بردی، چه 
انگیزه ای باعث شــد فیلم تلویزیونــی بیل پورتر را بســازد، 
پاســخ داد: »در برنامه ۲۰/۲۰ این نکته نظــرم را جلب كرد 

كه مشــتریان بیل، او را جزئی جدا نشــدنی از زندگی شان به 
حساب می آورند. او مشتریانش را تعقیب می كرد. بعضی از آنها 
تا ســه بار جابه جا شــده بودند و بیل باز هم نشانی شان را پیدا 
می كرد و به آنها جنس می فروخت. اینجا بود كه ماجرا برای ما 
جذاب و هیجان انگیز شد و تصمیم گرفتیم سرگذشت او را از 

میان سایر ماجراهای مربوط به زندگی مردم انتخاب كنیم.«
مهم تر از همه، بیل هیچ وقت فراموش نکرد كه به قصد فروش 
به در خانه ها می رود، نه كار دیگــر. »هیچ چیزی الزم ندارم« 

باعث نمی شد دوباره به آن خانه مراجعه نکند.
همچنین او را از ســخاوتمندی هدفمندانه اش باز نمی داشت: 
عدم پذیرش های مکرر یك مشــتری بالقوه، موجب نمی شد 
بیل او را از هدیه كریسمس محروم ســازد. او آن قدر به سراغ 
مشتری می  رفت تا عاقبت موفق می شد چیزی به او بفروشد. 
چون حــوزه كاری بیــل محدود بــود، او تصمیم داشــت به 
هر ترتیب نهایت اســتفاده را از آن ببــرد. او مطلقا واژه »نه« 
را نمی شــنید. دوباره به ســاختمان هایی كه او را نپذیرفته و 
گفته بودند دیگر آنجا پیدایش نشود، بر می گشت. به تك تك 
اقالم موجود در فهرست كاالهایش اشــاره می كرد و آن قدر 
به ایــن كار ادامه می داد كه یا بیرونــش می انداختند یا موفق 
می شــد چیزی بفروشــد. اختالالت جوی، كمبود وســایل 
نقلیه، ســردردهای میگرنی، كمردرد و حتــی عمل جراحی 

نمی توانست او را از سر زدن به مشتریانش باز دارد.
شاید رمز موفقیت بیل این باشد: تلفیقی از سماجت، مداومت 
و عشق به مردم، با رســالت ارتباط برقرار كردن و فروختن؛ و 
آن گاه محدود بودن كامل حــوزه فعالیت بازاریابی. فضایی كه 
بیل در آن كار می كرد محدود بود. شاید به همین دلیل بود كه 
از هیچ كوششــی فروگذار نکرد. او از مداومت، رسالتی پرشور 

بنا كرد.

1- ناحیه زندگی )بین دو ابرو(: 
این ناحیه مهم ترین ناحیه چهره است و نکات زیادی را درباره 

زندگی نشان می دهد. 
الف- اگر ناگهان خاکستری رنگ شود: زندگی صاحبش 

در معرض خطر جدی است. 
ب- اگر عریض، وسیع و صاف باشد: صاحب آن بخشنده و 
بردبار است. این حالت در چهره های پهن، نشانه ثروت است. 

ج- اگر باریک و برآمده باشد: صاحب آن كم تحمل، كینه 
ای و به ندرت دست و دل باز است. 

د- اگر باریک بوده و شیب تندی به طرف بینی داشته 
باشد: صاحب آن شــرایط زندگی نامرتبی داشته و زندگی او 

دائما در نوسان است. 
هـ - اگر شیب تندی به طرف پایین داشته و به ناحیه 
برجسته باالی ابرو متصل شود: صاحب آن تغییر جدی و 

مثبتی را در سن ۲۰ تا ۲۷ سالگی تجربه می كند. 
و- اگر در این ناحیه مو روئیده باشد )با ابروی پیوندی 
متفاوت است(: نشانه خسیس بودن و در برخی موارد، كینه 

ای بودن صاحب آن است. 
ز- اگر دارای چین و چروک باشــد، نشانه یکی از این 

سه مورد است: 
۱- سخت كوش، با پشتکار و مستقل كه از خانواده خود هیچ 

كمی دریافت نمی كند و در كار و شغل جدی است. 
۲- خانه و خانواده خــود را در جوانی بــه دالیلی ترک كرده 

است.
3- در جوانی به مســافرت دوری رفته و به نحــوی از خانه و 

كاشانه خود دور شده است. 
2- نواحی نبض )دو طرف شقیقه ها(: 

نشان دهنده نبض زندگی است، زندگی راحت یا ناراحت فرد 

را مشــخص می كند و با ناحیه زندگی در ارتباط اســت؛ ولی 
نسبت به آن در مرتبه دوم قرار دارد. اگر پر، گرد و بی مو یا كم 
مو باشد و به سمت خارج شیب داشــته باشد، بهترین حالت 

آن است. 
الف- اگر مو داشته باشد: نشانه ســخت كوشی و پشتکار 

صاحب آن است؛ ولی افرادی لجوج و سخت گیر هستند. 
ب- اگر این ناحیه قابل توجه نباشــد و پیشانی بلند، 
صاف و گرد باشــد: به نظر افرادی شاد هســتند؛ ولی آنها 
مشکالتی در جوانی یا كودكی داشته كه به احتمال زیاد هنوز 

حل نشده است.
ج- اگر ناحیه نبــض و ناحیه والدیــن نزدیک به هم 
باشند و پیشانی باریک باشــد: این افــراد دمدمی مزاج 
 بوده و دارای عدم تعادل روحی و به هم خوردگی احساســات 

هستند. 

راهکارهای کلیدی برای رسیدن به اعتماد به نفس 

۱۲- همیشه صادق باشــیم؛ با صداقت زیبایی ها را بیشتر 
می بینیم.

۱3- دیگران را ببخشیم تا بخشنده شویم و این را بدانیم و 
سپس تکرار كنیم: لذتی كه در بخشــش هست، در انتقام 

وجود ندارد. 
۱4- هر روز این متن زیبا را با خود تکرار كنیم:

من می خواهم روز خود را خوب شروع كنم.
تمام منفی ها را در ذهنم به مثبت تبدیل می كنم.

زخم های كهنه را دستکاری نمی كنم.
من قادر به تغییر گذشته نیستم.

خواستن، موثرتر از قدرت و اراده من است.
تنهایی قابل درمان است.

من تنها می توانم خود را تغییر دهم.
تفاوت با دیگران زاییده فکر من است.

من در محبت كردن به دیگران انتظار متقابل ندارم.
درخواست غیر منطقی برابر است با یاس و افسردگی.

خداوند در وجود من است. او بزرگ است و من كوچك. 
عشق در حقیقت درک و فهمیدن انسان هاست.

احساسات، واقعی اند؛ آنها را می پذیرم.

 - مشــکل اینجاســت كه همه می خوان درک بشن، 
كسی نمی خواد درک كنه. 

- دم والیبال نشســته گرم؛ نه ادا اطوار در آوردن و تو 
رژه شركت نکردن، نه ادعایی داشتن. رفتن طالشونو 

گرفتن. 
- یه فرهنگ غلطی عین خوره افتاده بین ما: گفتنی ها 
رو نمی گیم، بعد انتظار داریم طرف علم غیب داشته 

باشه كه بفهمه چی از جونش می خوایم. نکنیم خب!
- چن تا رفیق داری؟

- خیلی، تا دلت بخواد. 
- تا حاال پشتت بودن؟

- آره. وقتی سلفی می گیریم.
- هر آدمی ممکنه یه روزایی كیفیتشــو از دست بده. 
 ضمن اینکه به روش نیارید، صبوری كنید اون روزا رو 

بگذرونه.
- آدما حتی تو دنیای مجــازی هم حوصله همو ندارن 

چه برسه تو دنیای واقعی. 
- اشتباهمون اینجاست كه فکر می كنیم اگه یه چیزی 

خوبه، پس زیادش خیلی خوبه!
- من كه تو رو بخشــیدم، از خدا هم خواهش می كنم 

ببخشدت؛ اما خودت چی، خودتو می بخشی؟!

اعتماد به نفس

هایالیت

دوره گرد بســاط عینك را كنار پیاده رو 
پهن كرده بود، نخ و ســوزنی در دست 

داشت و جار می زد:
 ایهــا الخالیق، احتیاجی نیســت پول 
خــودت را دور بریــزی و بدهــی نمره 
عینك بــرای تو تعیین كننــد؛ یکی از 
این عینك ها را بردار روی چشم بگذار. 
اگر توانستی این نخ را در سوراخ سوزن 
بکنی، عینك مناســب چشمت است. 

بردار و حالش را ببر!
 پیرمردی عصا به دســت كه از پیاده رو 

عبور می كــرد، مکث كــرد. دوره گرد 
عینــك را بر چشــم او گذاشــت و نخ 
و سوزن را به دســت او داد؛ اما پیرمرد 
كه با عینك، نخ و ســوزن را تشخیص 
می داد، هر قدر خواست نخ را در سوزن 
بکند، نتوانســت و عینــك فروش هم 
نمی دانست كه دست های لرزان پیرمرد 
قادر نخواهد بود نخ را در ســوزن كند. 
عینك را از چشم او برگرفت و در بساط 

خود گذاشت.
 پیرمرد ناامیدانه به راه خود ادامه داد.

همه می دانید كــه بیماری جذام، ذره ذره گوشــت تن را 
می خورد و یك باره می بینید كه فرد، یك طرف از صورتش 
كامال ریخته است، نه لب دارد و نه گونه و از بیرون صورت، 
دندان هایش آشــکار اســت. بیماران جذامی چهره های 
خیلی دردناكــی دارند؛ طوری كه هر كســی نمی تواند به 

آنها نگاه كند.
االن این افراد خیلی كم شــده اند و جلــوی این بیماری تا 

حدود زیادی گرفته شده است. 
ظهر یکی از روزهــای ماه رمضان بود. حســین بن منصور 
حالج همیشــه برای جذامی ها غذا می بــرد و آن روز هم 
داشــت از خرابه ای می گذشــت كه بیماران جذامی آنجا 

زندگی می كردند. جذامی ها داشــتند ناهــار می خوردند. 
 ناهار كه چه عــرض كنم؛ ته مانــده غذاهــای دیگران و 
چیزهایی كه در آشغال ها پیدا كرده بودند و چند تکه نان. 
یکی از جذامی ها بلند شده، به حالج می گوید: بفرما ناهار!

حالج می پرسد: مزاحم نیستم؟
می گویند: نه بفرما. 

حسین حالج پای ســفره جذامی ها می نشــیند. یکی از 
جذامی ها می پرسد: تو چطور از ما نمی ترسی، دوستان تو 

حتی چندش شان می شود از كنار ما رد شوند.
حالج می گوید: خب آنها االن روزه هســتند. برای همین 
اینجا نمی آیند تا دلشان هوس غذا نکند. می پرسند: پس 

تو كه این همه عارف و خداپرستی،  چرا روزه نیستی؟ 
می گوید: نشد امروز روزه بگیرم... 

حالج دست به غذاها می برد و چند لقمه می خورد؛ درست 
از همان غذاهایی كه جذامی ها به آن دست زده بودند. 

چند لقمه كه می خورد، بلند می شــود، تشــکر می كند و 
می رود. 

موقع افطار، حالج لقمه ای در دهان می گذارد و می گوید: 
خدایا!  روزه من را قبول كن. 

یکی از دوســتانش می گوید: ولی ما تو را دیدیم كه داشتی 
با جذامی ها ناهار می خوردی!

حســین حالج در جوابش مــی گوید: او خداســت؛ روزه 
من برای خداســت. او می داند كه مــن آن چند لقمه غذا 
 را از روی گرســنگی و هوس نخوردم. اگــر دل بنده اش را

 می شکستم، روزه ام باطل می شد یا با خوردن چند لقمه 
غذا؟!

بیماری جذامنخ و سوزن

شخصیت شناسی و ناحیه کلیدی چهره 

اهمیت ندهید دیگران در مورد شما 
چه فکری می کنند )2( 

فروشندگی از قعر ظلمت! )قسمت سوم(

یکی بود یکی نبود. مردی بود كه باغ و ملکی داشت و خانه 
بزرگی و یك سگ پاسبان! ســگ او وقتی كه دزد می آمد، 
پارس می كرد و همه را می ترساند و صاحب خانه را با خبر 
می كرد. صاحب خانه به ســگش غذاهای خوب می داد و 

مواظب بود كه مریض نشود.
اما روزی سگ باوفایش از دنیا رفت. صاحب سگ كه بسیار 
ناراحت بود، برای ســگش یك قبر قشــنگ در گورستان 
عمومی ســاخت. مردم همه از این كار ناراضــی بودند و 
می گفتند دفن كردن ســگ در گورستان عمومی درست 

نیست. 
این مسئله را با قاضی در میان گذاشــتند. قاضی پرسید: 

چرا سگت را در گورستان عمومی دفن كرده ای؟
صاحب ســگ گفت: من ســگم را دوست داشــتم؛ چون 
باوفا بود و جلوی دزدها را مــی گرفت. قاضی گفت: در هر 
صورت سگ نجس است و نباید در جایی كه آدم ها را دفن 

می كنند، دفن شود.
صاحب سگ كه دید ممکن است قاضی حکم بیرون بردن 
الشــه ســگش را بدهد، فکری كرد و گفت: جناب قاضی! 
سگ من با سگ های معمولی فرق داشــت؛ او نه تنها در 
تمام عمرش مزاحم كســی نشــد، بلکه وصیــت كرد كه 
غذایش را برای مدت دو ســال به قاضــی بدهند! قاضی 

ناراحت شد و گفت: غذای سگ را به من بدهید؟
صاحب ســگ گفت: بله، ســگ من هر ماه پنج من نان و 
روغن و پنجاه عدد تخم مرغ و چهار من گوشت می خورد. 

هنگام مردن وصیت كرد كه این مقدار را به قاضی بدهیم.
قاضی كه می دید صاحب سگ با زیركی رشوه خوبی به او 
پیشنهاد كرده، گفت: عجب سگ خوبی! آن مرحوم دیگر 

چه گفتند؟
از آن پس اگر به كســی برخورد كنیم كه به خاطر ســود 
شــخصی یا پیشــنهاد پولی از عقیده اش دســت بردارد 
و برخالف عقیده اش عمل كند، مــی گوییم »آن مرحوم 

دیگر چه فرمودند؟«

وقتي یه پنگوئن عاشــق یــه پنگوئن دیگه مي شــه ، كل 
ساحل رو مي گرده و قشنگ ترین سنگ رو انتخاب مي كنه 
و اون رو واسه جفت ماده مي بره؛ اگر ماده از سنگ خوشش 

اومد و قبول كرد، جفت هم مي شن؛
ولي اگر قبول نکرد، پنگوئن نر احساس مي كنه سنگي كه 
پیدا كرده، اصال قشنگ نبوده و اون وقت اونو مي بره زیر آب 
الي مرجان ها مي ندازه تا دیگه هیچ پنگوئني اشــتباه اونو 

تکرار نکنه و نا امید نشه.
ولی ما!

 هي اشتباهات خودمون رو تکرار، تکرار، تکرار و به دیگران 
هم توصیه مي كنیم.

بعضي وقت ها پنگوئنی باشیم!
چه وقت باید احساس بزرگی كرد:

هر گاه از خوشــبختی همه، حتی كســانی كه دوستمان 
ندارند هم خوشحال شدیم.

 هــر گاه بــرای تحقیــر نشــدن دیگــران از حــق خود 
گذشتیم.

هرگاه شادی را به كســانی كه آن را از ما گرفته اند، هدیه 
دادیم. 

هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود. 
هرگاه كمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم. 

هرگاه به بهانه عشــق، از دوســت داشــتن دیگران غافل 
نشدیم.

هرگاه اولین اندیشــه ما برای رویارویی با دشــمن، انتقام 
نبود.

هرگاه دانســتیم عزیزخدا نخواهیم شــد؛ مگر زمانی كه 
وجودمان آرام بخش دیگران باشد.

هرگاه باالترین لذت ما، شاد كردن دیگران بود.
هرگاه همه چیز بودیم و گفتیم: هیچ نیستیم.

پس بیاییم بزرگ باشیم،
بزرگ شدن را تمرین كنیم
و سپس آن را تعلیم دهیم...

زندگی زیباستآن مرحوم دیگر چه گفتند؟
کاریکاتور )بفرمایید سرطان(دل نوشتهضرب المثل
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ابالغ وقت رسیدگی
6/606 شــماره ابالغیــه: 9510100352204309 شــماره پرونــده: 
9509980352200248 شــماره بایگانی شعبه: 950252  خواهان/ شاکی 
مســعود زمانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم منصور شیراونی 
و امیر حســین جعفری به خواســته مطالبه خسارت دادرســی و الزام به 
تنظیم ســند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع و به کالسه 
9509980352200248 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/11 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:19277 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 180 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

6/611 کالســه پرونده: 941487 شــماره دادنامه:271-95/2/20 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید حسن 
موســوی به نشــانی اصفهان محمود آباد خ 18 پخش چسب موسوی با 
 وکالت سعید حاجی هاشــمی به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی 
ج پل میر ســاختمان پارکس طبقه 4، خوانده: مجید کازریان قمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به انضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه.  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 شــورای حــل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای سید حسن موســوی با وکالت آقای سعید حاجی 
هاشــمی به طرفیت آقــای مجید کازریان قمــی به خواســته مطالبه مبلغ 
43/000/000 ریال وجه چک بــه شــماره 826188-94/10/30 به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خســارات 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 مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و ســه میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و 805/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/10/30(  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 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:19250 شــعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 336 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

6/610 کالســه پرونده: 941488 شــماره دادنامه:260-95/2/20 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: افشــین 
وطنخواه به نشــانی اصفهان محمود آباد خ 18 پخش چســب موسوی با 

وکالت سعید حاجی هاشمی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ج پل 
میر ساختمان پارکس طبقه 4، خوانده: علیرضا سوالیی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 64/000/000 ریال وجــه یک فقره چک به 
انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای افشین وطنخواه با وکالت سعید حاجی هاشمی به طرفیت علیرضا 
سوالیی به خواســته مطالبه مبلغ 64/000/000 ریال وجه چک به شماره 
399535/34-94/9/15 بــه عهــده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
شــصت و چهار میلیون ریال بابت اصــل خواســته و 1/130/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریخ سررســید چک موصوف 
 )94/9/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:19251 
شــعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 329 کلمه، 4 

کادر(  
ابالغ رای

6/609 کالســه پرونده: 950339 شــماره دادنامه:914-95/5/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر موجودی 
زمانی فرزند حســین به وکالت فاطمه شیاســی فرزند حســین به نشانی 
اصفهان خ جــی نیرو جنوبی کــوی مولوی زاده کوچــه حبیبی پالک 10، 
خوانده: یحیی نماینده نیکو فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال یک فقره چک شــماره 79/6/20-910690 
بانک ســپه و هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل،  
با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای اصغر موجودی 
زمانی با وکالت فاطمه شیاســی به طرفیت آقای یحیی نماینده نیکو فرزند 
عباس به خواســته مطالبــه مبلغ پنج میلیــون ریال وجه چک به شــماره 
910690-79/6/20 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریــال بابــت اصل خواســته و 130/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)79/6/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید 

 رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
 این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز 
قابل تجدیــد نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:19252 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

) 340 کلمه، 4 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

7/2 شــماره صــادره : 1395/43/275525 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 18/8332 مجزی شده از 691 و 692 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
مرتضی شریفی رنانی فرزند نوروز در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 95/07/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 1395/07/03 م الف: 19585 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/1 شــماره صــادره : 1395/43/275590 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 18/8333 مجزی شــده از 691 و 692 فرعی از 
اصلی مذکور در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی شریفی رنانی فرزند 
نوروز در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 95/07/24 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: شنبه 1395/07/03 م الف: 19584 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)158 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

6/608 آگهی آرا  صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مســتقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک شهر ســتان نائین باستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی 
و اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانــه متقاضیان زیر را 
احراز نموده ، لــذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته باشند بایستی  پس 
از انتشــار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک 
ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را از مراجع قضائی اخذ و بــه اداره ثبت محل تحویل 
دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد .
1- رای شماره 139560302031000097-95/4/14 آقای محمداکبرپور 

مهرآبادی فرزندرمضان ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک 
ثبتی قسمتی  از 4128  اصلی واقع درروستای مهرآباد  بخش 3 ثبت نایین به 
مساحت 151/70 متر مربع خریداری عادی از رمضان اکبرپورمهرآبادی 

مالک رسمی
2- رای شــماره 139560302031000155-95/5/23 آقای غالمحسین 
محمدی محمدی فرزندمحمد علی یکدانگ ونیم مشــاع از ششدانگ زمین 
مزروعی به پالک ثبتی 4610  اصلی واقع درکشــتزار حنفش بخش 2 ثبت 
نایین به مساحت ششدانگ 664/50 متر مربع خریداری عادی از خانم زینب 

سلطان قطب الدینی محمدی مالک رسمی 
3- رای شــماره 139560302031000156-95/5/23 آقــای عباســعلی 
مردانی مهرآباد فرزند غالمحسین ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی 
در پالک ثبتی قسمتی از4128  اصلی واقع درروســتای مهرآباد بخش 3 
ثبت نایین به مســاحت 123/70  متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از 

عبدالصمد دهقان نصیری مالک رسمی 
آقــای   95 /5 /23-139560302031000157 شــماره  رای   -4
محمدرضاکربالئی محمدی  فرزند علی اکبر ششــدانگ مفروزی یک باب 
خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 3228  اصلی واقع در محمدیه بخش 
2 ثبت نایین به مســاحت 421/50 متر مربع خریداری رســمی از محمود 

کربالئی محمدی
5- رای شــماره 139560302031000158-95/5/23 آقای مجید کسائی 
نائینی فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب مغازه به پالک ثبتی 293 اصلی واقع 
درنایین بخش 1 حوزه ثبت نایین به مســاحت 21/75 مترمربع خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث اسماعیل کسائی نائینی 
6- رای شماره 139560302031000191-95/6/15 آقای قاسم مهدیان 
زاده فرزند حسن 15 سهم مشاع از 36 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتی 4 فرعــی از 324 اصلی واقع درمزرعــه رحیم آباد بخش 19 
اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت ششدانگ 1270 مترمربع خریداری 
عــادی از میرزاابوطالــب نجیمــی ومیرزامحمد نجیمی ومیرزاحســین 

ساویزمالکین رسمی باشرط عدم تغییر کاربری وتفکیک
7- رای شماره 139560302031000192-95/6/15 آقای قاسم مهدیان 
زاده فرزند حسن 15 سهم مشاع از 36 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتی 3 فرعــی از 324 اصلی واقع درمزرعــه رحیم آباد بخش 19 
اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت ششدانگ 1275 مترمربع خریداری 
عــادی از میرزاابوطالــب نجیمــی ومیرزامحمد نجیمی ومیرزاحســین 

ساویزمالکین رسمی باشرط عدم تغییر کاربری وتفکیک
8- رای شماره 139560302031000196-95/6/20 آقای بختیارمستقیمی 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 4047 اصلی 
واقع درکشــتزارحنفش بخش 2 ثبت نایین بمســاحت 1744.16 مترمربع 

خریداری عادی مع الواسطه از محمد باقر بقایی انارکی
9- رای شــماره 139560302031000197-95/6/20 آقــای جعفرعلی 
جعفرزاده زمانی فرزند ابراهیم سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکدربخانه 
به پالک ثبتی 19817 اصلی واقع درروستای زمان آباد بخش 2 ثبت نایین 
بمســاحت ششــدانگ 476.50 مترمربع خریداری عادی از وراث ابراهیم 

جعفرزاده زمانی مالک رسمی
10- رای شــماره 139560302031000208-95/6/29 آقــای یداله ملک 
پورمحمدی فرزند محمد ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که درآن احداث 
بنا شــده احداثی درقســمتی ازپالک ثبتی 19959 اصلی  واقع در محمدیه 
بخش 2 حوزه ثبت نایین بمســاحت 228 مترمربع خریداری عادی از علی 

اکبر ابراهیم زاده مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول :  95/7/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/7/18
م الف: 205 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین 

پسر جوان وقتی فهمید دختر مورد عالقه اش سه سال به او دروغ گفته و 
پولدار نیست، برای انتقام روی او اسید ریخت.

 دختر جوانی فریاد زنان، خود را به پارکینگ ســاختمانی در خیابان سی 
و هفتم گیشا رساند. ساکنان ساختمان با مشاهده وضعیت دختر جوان، 
موضوع را به اورژانس اطالع دادند و او به بیمارستان منتقل شد. در ادامه 

با حضور ماموران در ساختمان موردنظر تحقیقات در این رابطه آغاز شد.
تحقیق از همسایه ها نشان داد، دختر 24 ساله از چندی قبل با پسر جوانی 
به نام هومن که ساکن آن ســاختمان بوده، ارتباط داشته و برای دیدن او 
به آن ساختمان می آمد.روز حادثه دوباره دختر جوان به خانه او آمده که 
ساعاتی بعد صدای مشاجره آنها را شنیده اند. در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد پیش از آنکه دختر جوان فریادزنان از پله ها پاییــن بیاید، هومن را 
دیده اند که سراسیمه از خانه اش خارج و با خودرویش متواری شده است.

همزمان با گزارش این حادثه به قاضی محمد شــهریاری، سرپرســت 
دادسرای امور جنایی تهران، دستورات الزم قضایی صادر شد و پرونده این 
اسیدپاشی در اختیار محسن مدیرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسرای 

امور جنایی تهران قرار گرفت .
این در حالی بود که دختر جوان در بیمارســتان مطهــری تهران مورد 
تحقیق قرارگرفت و به پلیس گفت: ســه سال پیش با هومن آشنا شدم و 
ارتباطمان شــکل گرفت و هر از گاهی برای دیدن او به خانه اش در محله 
گیشا می آمدم. از چند روز پیش متوجه شدم هومن فریبم داده و به من 
عالقه ای ندارد و پای دختر دیگری در میان است. به دیدنش رفتم و گفتم 
که چرا این همه سال با احساســم بازی کرده ای. درگیری و مشاجره مان 
باال گرفت. او در یک لحظه عصبانی شد و با برداشتن بطری جوهر نمک 
آن را روی صورتم پاشــید و فرار کرد. با اطالعات به دست آمده از قربانی 
حادثه، عامل اسیدپاشــی تحت تعقیب پلیس آگاهی تهران قرار گرفت 
تا اینکه حوالی یافت آباد شناسایی و دستگیر شــد. متهم به اسیدپاشی 
با انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی به افســر تحقیق گفت: من با آرزو 
سه سال قبل در محله پونک آشنا شــدم. این دوستی و ارتباطمان ادامه 
داشــت تا اینکه هر دو در دام اعتیاد گرفتار شــدیم. آرزو همیشه به من 
می گفت که ساکن شــهرک غرب اســت و وضع مالی خانواده اش خوب 
اســت. روز حادثه در خانه مان در حال مصرف موادمخــدر بودیم که از 
گفته های آرزو متوجه شدم در این ســال ها با حرف های دروغش مرا سر 
کار گذاشته است. از شــنیدن این حرف ها عصبانی شدم و درگیری مان 
باال گرفت. در همان موقع بطری جوهر نمک را روی سروصورتش پاشیدم 
و فرارکردم. سرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران با تایید خبر دستگیری این متهم گفت: با اعتراف های اولیه 
متهم، با دستور قضایی او در بازداشت به سر می برد. تحقیقات تکمیلی از 

وی ادامه دارد.

انتقام  از دختر مورد عالقه 
با اسید

عصر 22 دی سال 82 آتش سوزی در یک خانه ویالیی در منطقه 
پاکدشت به پلیس گزارش شد. ماموران پس از حضور در محل، 
متوجه شدند شعله های آتش خاموش شــده و دو زن در جریان 
این آتش سوزی کشته شده اند.آنها در ادامه متوجه شدند اهالی 

محل با شــنیدن صدای انفجار از خانه ویالیی، بــه کوچه آمده 
و پسر 20ســاله خانواده را دیده اند که با چاقو در حال خودزنی 
است. بررسی ها نشــان داد، مادر و دختر نوجوان از سوی عامل 
جنایت خفه شده، سپس جســدها داخل حمام به آتش کشیده 

شــده بود. کارآگاهان در این مرحله به بازجویی از پسر خانواده 
که مظنون اصلی این پرونده بود، پرداختند و وی در همان ابتدا 
به قتل مــادر و خواهرش اعتراف کرد و گفت: من ســرباز بودم و 
روز حادثه از پادگان به خانه بازگشــتم. حدود ساعت 12 مادرم 
از جلسه قرآن به خانه برگشــت و خواهرم نیز پس از یک ساعت 
از مدرسه بازگشت. نمی دانم چه اتفاقی افتاد که مادر و خواهرم 
باهم درگیر شدند. مادر ضربه محکمی به سر خواهرم زد و همین 
باعث عصبانیت من شد که به سمت مادرم رفتم که آرامش کنم، 
اما مادرم به ســمت کابینت ها رفت و چاقویی برداشت که من از 
ترس، مادرم را به عقب هل دادم، وقتی مــادرم روی زمین افتاد 
با جوراب او را خفه کردم. پس از قتل، جســد مادرم را به داخل 
حیاط کشــاندم و به ســمت حمام می رفتم که خواهرم با دیدن 
این صحنه شــروع به جیغ و فریاد کرد که برای ساکت کردنش 
داخل خانه شــدم و او را با لنگه دیگر جوراب خفه کردم. پس از 
اینکه جســدها را داخل حمام گذاشــتم، یک ظرف بنزین تهیه 
کردم و آن را روی جسدها ریختم و ســپس کاغذی آتش زدم و 
داخل حمام انداختم که ناگهان حمام منفجر شــد. پســر جوان 
پس از محاکمــه در دادگاه کیفــری به دو بار قصــاص محکوم 
شد. با گذشت چند ســال از جنایت و درحالی که پسر جوان در 
یک قدمی چوبه دار بود، پدر و خواهرش با مراجعه به دادســرا او 
را به خاطر قتل خواهرش بخشــیدند، اما خانواده مادرش حاضر 
به بخشــش نشــدند. متهم از جنبه عمومی جرم به خاطر قتل 
خواهرش در شــعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه قرار گرفت و گفت: من هیچ مشــکلی با خواهر و مادرم 
نداشتم. از روز جنایت هیچ  چیز در خاطرم نمانده و فقط صحنه 
انفجار حمام در ذهنم باقی مانده است. هیچ دفاعی ندارم و تقاضا 
دارم مرا قصاص کنید.  ســال هاســت که در زندان هستم و در 
این مدت مالقاتی نداشــتم. 20روز قبل دامادمان سراغم آمد و 
گفت، پدر و خواهرت تو را بخشــیده اند. من تا به حال هفت بار 
برای اعدامم نامه نوشــتم و در انتظار اجرای حکم هستم. پس از 
آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند.

پیشنهاد سردبیر: 
7 بار درخواست کردم اعدامم کنند

 پس از اینکه جسدها 
را داخل حمام 

گذاشتم، یک ظرف 
بنزین تهیه کردم و 
آن را روی جسدها 

ریختم و سپس 
کاغذی آتش زدم و 
داخل حمام انداختم 

که ناگهان حمام 
منفجر شد

پسر جوان که خواهر و مادرش را پس از خفه کردن در حمام خانه به آتش کشیده بود، در جلسه دادگاه خواستار 
اعدام خودش شد.

یادداشت

بر اثر وقوع ســیل در اندونزی دست کم 23 تن جان 
خود را از دســت دادند و به صدها واحد مســکونی 

خسارت جدی وارد شد.
 بنابر اعــالم مقامات داخلی اندونــزی در این حادثه

 18 نفر نیز ناپدید شــده اند که عملیات امدادرسانی 
برای یافتن آنان در حال انجام است.

بارش باران های ســیل آســا در این کشــور موجب 
طغیان رودخانه در منطقه »گاروت« شده  و بسیاری 
از ســاکنان آن را مجبور کرده تــا خانه های خود را 

تخلیه کنند.
جاری شدن ســیل و رانش زمین در اندونزی پدیده 
متداولی است که اغلب به دلیل بارش شدید باران در 

این فصل رخ می دهد.

به دنبــال واژگونی و غرق شــدن قایــق مهاجران 
غیرقانونی در ســواحل مصر 42 نفر از این مهاجران 

کشته شدند.
یک مقام محلی مصر اعالم کــرد که این قایق حامل 
صدها مهاجر بود و در میان غرق شدگان چندین زن 

و دست کم یک کودک مشاهده می شود.
این مقام مصری افزود که قایق مهاجران از ســاحل 
استان کفر الشیخ حرکت کرده و در سواحل روستای 
»برج رشید« در اســتان البحیره غرق گردید. این در 
حالی است که سرنشــینان این قایق سعی داشتند 
با رسیدن به ســواحل اروپا درخواســت پناهندگی 
نمایند. همچنین یک منبع دیگر نیز افزود که بیشتر 
سرنشــینان این قایق اتباع مصر، سودان، سومالی و 
اریتره بودند. در همین راســتا یکی از نجات یافتگان 
این حادثه گفت: تعداد ما 2۵0 نفــر بود، اما دالالن 
1۵0 نفر دیگر را به ما اضافه کردند و در نهایت قایق 

غرق شد.
از سوی دیگر یک مسئول امنیتی در استان البحیره 
اعالم کرد که نیروهای مرزبانــی و داوطلبان، ده ها 
مهاجر را نجات داده اند و جســت وجــو در آب های 

عمیق برای یافتن دیگر قربانیان ادامه دارد.
بنا بر اعالم این مســئول مصری بار اضافه و سنگینی 
بیش از حــد قایق علت ایــن حادثه بــوده و به نظر 
می رسد که با کج شــدن قایق مهاجران به داخل آب 

سقوط کرده اند.

 سیل در اندونزی
 23 کشته برجای گذاشت

۴2 پناهجو در سواحل مصر 
غرق شدند

خبر ویژه
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قاتل مادر و خواهر در جلسه دادگاه:

7 بار درخواست کردم اعدامم کنند

پدر و مادر افیونی با گذشــت دوهفته از ماجرای مرگ پسرشان 
اصرار دارند که بی گناه هستند و هیچ کودک آزاری مرگباری را 
انجام نداده اند.16 شهریور ماه سال جاری زن جوانی با مراجعه به 
کالنتری مهرآباد سناریوی یک کودک آزاری را نزد ماموران فاش 
کرد. این زن به ماموران گفت: برادر و عروســمان معتاد هستند 
وزمانی که برای سرکشــی به خانه شــان رفته بودم متوجه آثار 
سوختگی روی دســت و پای برادرزاده 3 ماهه ام شدم و مطمئن 

هستم این اقدام از سوی برادرم و همسرش صورت گرفته است.
بدین ترتیب پرونده کودک آزاری در دادســرای شهید هاشمی 
تهران تشکیل شــد و تیمی از ماموران برای تحقیقات بیشتر به 
ســراغ این زوج افیونی رفتند که آنها ادعا کردند که عمه نیکان 
به خاطر اختالفــی که با مــا دارد این ســناریو را طراحی کرده 

است. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه نیکان 3 ماه در بیمارستان 
به کام مرگ فرو رفت و همین کافی بــود تا پرونده کودک آزاری 
به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شــود و زوج جوان در این 
مرحله پیش روی بازپرس مرادی قرار گرفتنــد. مادر نیکان در 
اعترافاتش گفت: نیکان بعضی اوقات بی تابــی می کرد که او را 
کتک می زدیم، اما دســت و پاهایش را نسوزانده ایم و سوختگی 
پاهایش به خاطر پوشاکش است که دیر به دیر عوض می کردم. 
پدر نیکان نیز گفت: حال پسرمان بد شــد که او را به بیمارستان 
منتقل کردیم که بعــد از چند روز فوت کــرد و ماجرای کودک 
آزاری تنها یک داســتان دروغ از ســوی خواهرم اســت. در این 
مرحله جســد نیکان کوچولو به پزشــکی قانونی منتقل شد تا 
علت مرگ این پسر 3 ماهه مشخص شود. در ادامه زوج جوان بار 
دیگر به دادسرای امور جنایی منتقل شدند و مادر نیکان کوچولو 
گفت:نیکان زود به دنیا آمد و به همین خاطر بارها در بیمارستان 
بستری شــد و علت مرگش هم همین بود و هیچ کودک آزاری 

در کار نبود. وی افزود: پای نیکان وقتی در آغوشــم بود به قابلمه 
خورد و ســوخت، این ادعاهای دروغ خواهرشــوهرم است. وی 
ادامه داد: ۵ سال پیش با همسرم در خیابان بودیم که جوان مواد 
فروشی را پیش روی خود دیدم و او پیشــنهاد داد تا مواد بخریم 
و به همین خاطر ما نیز وسوسه شــدیم و با خرید مواد مخدر به 
خانه بازگشــتیم و با هم مواد را مصرف کردیــم، اما از همان روز 
به بعد دیگر نتوانســتیم آن را ترک کنیم. مادر نیکان که نگران 
سرنوشت دختر 3 ساله و پسر دوســاله اش است گفت: به خاطر 
اعتیادمان بچه هایم را مدتی به خانه مادرم فرســتادم اما پس از 
چند وقت مجبور شدیم آنها را به بهزیستی بفرستیم .قصد داشتم 
مواد را تــرک کنم که بچه هایم به خانــه بازگردند که این ماجرا 
پیش آمد.بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیســی در این مرحله در 
انتظار نظریه پزشکی قانونی است و زوج افیونی به دستور بازپرس 
مرادی از شعبه دوم دادسرای ناحیه 27 در اختیار ماموران اداره 

10 پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

ادعاهای عجیب زوج افیونی 
در مرگ نیکان کوچولو

حوادث
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دفاع مقدس

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 مــواد الزم: آرد ١و٤/٣  پيمانه،شــكر
 ٢ پيمانه،پودر كاكائو ٤/٣ پيمانه،جوش شــيرين 
 ٢/١ ق چ،بكينــگ پــودر ٢ ق چ،قهــوه دمكرده

 ١ پيمانه،تخم مرغ ٣ عدد،ماست ١ پيمانه،روغن 
مايع ٢/١ پيمانه،وانيل ٢/١ ق چ.

طرز تهيه: آرد و پــودر كاكائــو و بكينگ پودر 
و جوش شــيرين را ســه بــار الك مــى كنيم. 
شــكر و قهوه دمكرده و ماســت و روغــن مايع 
 را خــوب مخلوط مى كنيم تا يكدســت شــود. 
تخم مرغ ها را يكى يكــى اضافه كرده و هر كدام را 

سى ثانيه مي زنيم و وانيل را اضافه مى كنيم. حاال در سه مرحله مواد خشك الك شده را به مايع 
كيكى اضافه كرده و خوب مخلوط مى كنيم. مواد را داخل دو قالب گرد چرب شده تقسيم و در 

فر ١٨٠ درجه سانتيگراد از قبل گرم شده به مدت ٤٠ تا ٤٥ دقيقه مى پزيم.
 مــواد الزم برای تهيه کرم پنيری شــکالتی: شــكالت تختــه اى ١٥٠ گرم،كره 
 ١٠٠ گرم،پنير ماســكارپونه ١٥٠ گرم،پودر قند ١ پيمانه،قهوه غليظ دمكــرده ٤ ق س،پودر 

كاكائو ١ ق س.  
طرز تهيه: شــكالت را خردكرده و به روش بنمارى يا داخل مايكروفــر به مدت ١ دقيقه ذوب 
مى كنيم.كره نرم و به دماى محيط رســيده را به همراه پنير خامه اى با همزن به مدت ٥ دقيقه 
مي زنيم تا كرم مانند شود. حاال قاشق قاشــق پودر قند را اضافه مى كنيم بعد شكالت و قهوه و 
پودر كاكائو را اضافه مى كنيم تا كرم يكدستى داشته باشيم.از اين كرم بين دو كيك شكالتى و 

روى كيك را مي پوشانيم.

كتاب »روزى روزگارى مردى« نوشته حسين فتاحى، داستان 
زندگى شهيد بزرگوار محمد بروجردى را به تصوير مى كشد.

 يكــى از ويژگى هــاى اين كتــاب اين اســت كه بــا زبانى 
ســاده و روان، ابعــاد و مراحــل مختلــف شــهيد بروجردى 
را از كودكى تا زمان شــهادت بيان مى كند و ســعى دارد نوع 
 نگرش اين شــهيد بــه زندگى را به ســادگى بــراى مخاطب

تصويرسازى كند.
 در بخشى از اين كتاب آمده است:» نيمه هاى خرداد بود و تازه 
دبســتان ها تعطيل شــده بود. محمد كالس اول را تمام كرده 
بود. يكى دو روز كه گذشــت، همراه برادرش علــى به كارگاه 
تشك دوزى رفت. محمد كنار چرخ خياطى على ايستاد. على 
روتشكى ها را مى دوخت و محمد به او نگاه مى كرد. بايد صبر 

مى كرد تا اســتاد پيكر بيايد. على مى خواست با پيكر صحبت 
كند تا محمد هم بتواند در كارگاه كار كند...«

 »روزى روزگارى مــردى« كتابى در رابطه با رشــادت ها و از 
خودگذشتگى مردى است كه براى دفاع از دين خدا و مرزهاى 
كشــور خود خالصانه جنگيد و در اين مســير از هيچ كوششى 
فروگذار نبود. شرح زندگى شهيد بروجردى در اين كتاب نشان 
مى دهد كه در هر پست و مقامى آنچنان با همرزمان خود گرم 
و صميمى بود كه همه او را مانند برادر خود دوست داشتند و تا 

لحظه آخر زندگى همپاى او ايستادند.
 چاپ دوم اين كتاب در ١١۶ صفحــه و با قيمت ٤٥٠٠٠ ريال 
از سوى انتشارات سروش منتشــر و در اختيار عالقه مندان به 

زندگى شهيدان اين مرز و بوم قرار گرفت.

رژیم های غذایی که هرگز نباید امتحان کنيد )1(کيك شکالتی پنبه ای با کرم پنيری شکالتی

روزی روزگاری مردی

جنگ با همه خشونتش مثل هر موقعيت ديگرى 
براى خودش طنز داشــت.گاهى ناخواسته و به 
طور اتفاقى جريانى رخ مى داد،گاهى نيز افرادى 
براى دادن روحيه نشــاط به رزمندگان به خلق 
طنز مى پرداختند. به قولى اصال مگر مى شــود 
چند نفر دور هم جمع شــوند و بساط شوخى و 
خنده به راه نيفتد؟ خاطراتى كه خواهيد خواند 
در متن جنگ اتفاق افتاده  و خواندنش خالى از 

لطف نيست.
 جشن پتو

قرار گذاشته بوديم هرشب يكى از بچه  هاى چادر 
رو توى »جشــن پتو« بزنيم.يــه روز گفتيم: ما 
چرا خودمون رو مى زنيم؟واســه همين قرار شد 
يكى بره بيرون و اولين كسى رو كه ديد بكشونه 
توى چادر. به همين خاطر يكــى از بچه  ها رفت 
بيرون و بعد از مدتى با يه حاج آقا اومد داخل.اول 
جاخورديم. اما خوب ديگه كاريش نمى شد كرد. 

گفت: حاج آقا بچه  ها يه سوال دارن.
گفت: بفرماييد و ....

يه مدت گذشــت داشــتم از كنار يــه چادر رد 
مى شدم كه يهو يكى صدام زد؛ تا به خودم اومدم، 
هفت هشــتا حاج آقا ريختن ســرم و يه جشن 

پتوى حسابى ...
 سالمتی راننده

صدا به صدا نمى رســيد. همه مهيــاى رفتن و 
پيوســتن به برادران مســتقر در خط بودند. راه 
طوالنى، تعداد نيروها زياد و هوا بســيار گرم بود. 
راننده خوش انصاف هم در كمال خونســردى 
آينه را ميزان كرده و به سر و وضعش مى رسيد. 
بچه ها پشت سر هم صلوات مى فرستادند، براى 
سالمتى امام، بعضى مســئوالن و فرمانده لشكر 
و ... اما باز هم ماشــين راه نيفتاد.باالخره ســر و 
صداى بعضى درآمد: »چــرا معطلى برادر؟ البد 
صلوات مى خواهى. اينكه خجالت نداره. چيزى 
كه زياد اســت صلوات.«  سپس رو به جمع ادامه 
داد: »براى سالمتى بنده! گير نكردن دنده، كمتر 
شدن خنده يك صلوات راننده پسند! بفرستيد.«

 اسالم در خطر است
بچه هاى گردان دور يك نفر جمع شــده بودند و 
بر تعداد آنها هم اضافه مى شــد. مشكوک شدم 
من هم به طرفشــان رفتم تا علت را جويا شوم.

ديدم رزمنده اى دارد مى گويد: »اگر به من پايانى 
ندهيد بى اجازه به اهواز مى روم.«پرسيدم :  »چى 
شده؟ قضيه چيه؟«همان رزمنده گفت: »به من 
گفتند برو جبهه، اســالم در خطر اســت. آمدم 

اينجا مى بينم جانم در خطر است!«

 اسالم در خطر است

لبخندک

در قديم ما يك ظرف مى برديم مغازه لبنياتى و 
ماست مى خريديم. آن زمان ماست هنوز سفيد 
بود و فقط اگر كاسه مى شكست همه جا ماست مالى مى شد. بعد 
ظرف هاى پالستيكى آمد كه يا سفيد بودند يا قرمز. بعضى از آنها 
در داشــتند و بعضى هم نه و يك تكه پالستيك و كش، كار در را 
برايشان انجام مى داد. آن كش بعدا در بانكدارى مصارف جديدى 
پيدا مى كرد. خانه ها پر بود از ظرف هاى ماست كه حاال  داخلش 
نخود و لوبيا ريخته يا ترشى انداخته بودند. در ادامه ماست ها عين 
شير رفتند توى شيشــه با يك در آلومينيومى كه رويه ماست به 
آن مى چسبيد و مى شد آن را ليســيد و طعم خوبى هم مى داد. 
تا اين زمان فقط يك عده ماســت متفاوت مى خوردند، آنهايى 
كه ماستشان را از قبل كيســه كرده بودند. در نهايت ماست ها را 
ريختند توى ظرف هاى يكبار مصرف و دوره ماست هاى طعم دار 
و رنگ و وارنگ از راه رسيد. ما كه از ديدن آن همه ماست فانتزى 
ذوق كرده بوديم چه مى دانستيم كه عنقريب دست روى دست 
مى ساييم كه از ماست كه بر ماست. كارخانه ها شروع به رقابت 
بايكديگر كردند و حاال ديگر هر چيزى را توى ماست مى ريختند 
از بادمجان و لبو تا خيار و يك نوع علف كوهى كه دشمن كچلى 
بود. كارخانه ها آنقدر چيزهاى مختلف در ماست ريختند كه حاال 
ديگر ماست سفيد كم پيدا مى شــود و اگر يك نفر ادعا كند كه 
ماست ســياه اســت نه تنها نمى توانيد به دروغ گويى متهمش 
كنيد بلكه بايد در تاييد حرفش كلى هم شاهد و مدرک بياوريد 
كه ماست نه تنها ذاتا سياه اســت كه اين نوعش خيلى هم چيز 

پرخاصيتى است.

نوستالژیکاتور
ماست

در اين مطلب روش هاى باور نكردنى براى 
كاهش وزن كه هرگــز نبايد امتحان كنيد 
را به همراه توضيحاتــى مفيد جمع آورى 

كرده ايم .
 رژیم غذایی با خوردن کيك و تنقالت

در ســال ٢٠١٠ يكــى از اســاتيد تغذيه 
دانشــگاه ايالتى كانزاس به مدت ١٠ روز 
كالرى روزانه خــود را كاهش داد و عمدتا 

كيك، دونات، و ديگر تنقالت خورد.
در پى اين رژيم غذايــى وى ١٢ كيلوگرم 

كاهش وزن را تجربه كرد. اين كار ممكن اســت احمقانه باشــد، اما او قانون اصلى 
كاهش وزن را نشان داد: سوزاندن كالرى بيشتر از كالرى مصرفى از طريق خوردن، 
اصال مهم نيســت كه چه چيزى مى خوريد فقط كافى است كالرى مصرفى خود را 
كاهش دهيد. هر چند خبر بــد براى طرفداران تنقالت اين اســت كه فقدان مواد 

مغذى در اين رژيم غذايى سالمت كلى شما را به خطر مى اندازد.
 رژیم حلقه گوش

اين كار خطرناک است و تاثير گذار نمى باشد. اين ايده بسيار شبيه به طب سوزنى 
است: يك حلقه كه توســط يك عمل جراحى در قسمتى از الله گوش كار گذاشته 
مى شود. برخى افراد مى گويند اين كار اشــتها را كاهش مى دهد و به كاهش وزن 
كمك مى كند،  اما هيچ دليل علمى در اثبات اين مســئله وجود نــدارد. اين كار 

مى تواند منجر به عفونت شود و حتى ممكن است شكل گوش شما را تغيير دهد.

کشکول جدول )شماره 1965(

پول به دست آوردن
به سبك عجيب چينی ها

خانمی که عجيب ترین
اسم دنيا را دارد

قد بلندترین
زن و شوهر جهان

يك مرد چينــى از راهى پــول در مــى آورد كه ممكن اســت 
مشــكل ترين شغل دنيا باشــد. زى شــوپينگ اجازه مى دهد تا 
هر طور كه مى خواهند به شــكم او ضربه بزنند. وى عمال شــكم 
 خود را به كيســه پانچ تبديل كرده اســت و از اين طريق ماهيانه 

 ٢٠،٠٠٠ يوان )معادل ١٨79£( به دست مى آورد.
او در خيابان ها و كافه ها به مردم  اجازه مى دهد ســه بار به شكم 
او ضربه بزنند. همســر و دو دختر او بارها تالش كرده اند وى را از 
انجام اين كار منصرف كنند؛ اما هرگز موفق به متقاعد كردن وى 
براى اين خواسته نشده اند.شوپينگ مى گويد با اين كار مى تواند 
هزينه زندگى اش را در آورد. باالخره او مرد خانه اســت و اين هم 
راهى، اگرچه ســخت، براى آوردن پول به خانه است؛ ولى كار او 

آنقدر عجيب است كه فقط از يك چينى بر مى آيد.

يك خانم كلمبيايى اخيرا اســم خود را تغيير داده و نامى را براى خود 
انتخاب كرده كه ٢۶ حرف انگليسى در آن ديده مى شود. در حال حاضر 
نام اين خانم »Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz« اســت.   
اين خانم ٣۶ ســاله پيش از اين نيز چندين بار اســم هاى عجيب و 
غريب براى خودش انتخاب كرده بود ولى اين مورد از همه اسم هاى 
او عجيب تر است كه باعث مى شود مغز هركسى سوت بكشد. او اين 
كار خود را تغيير در زندگى و ايجاد سورپرايز براى ديگران توصيف 

مى كند.
او از ســال ٢٠١٢ تصميم گرفت نام خود را تغييــر دهد ولى دولت 
كلمبيا مانع اين تغيير نام مى شــد؛ ولى وى نزديك به دوسال براى 
تغيير نام خــود در دادگاه هــا و مراجع جنگيد تــا باالخره كارت 

شناسايى خود را با عجيب ترين نام دنيا دريافت كرد.

ويلكو اهل هلند و بلوند است، در حالى كه كيشا سياه پوست است.
آنها دو بچه دارند: لوكاس ٤ ساله كه مانند 7 ساله ها مى ماند و اواى 

٢ ساله كه مانند سه ساله ها قد كشيده است.
 قبال تصور مى شد اين زوج، بلند قدترين زوج اهل انگليس هستند 
اما اينك با ثبت نامشان در گينس به عنوان بلند قدترين زوج جهان 
شناخته مى شوند؛ البته آنها رقباى سرسختى هم دارند. مانند زوج 
 هندى به نام شاراد و سانجوت كولكارنى كه ادعا كرده اند به ترتيب

 ٢ متر و ١9 سانتى متر و ١ متر و 9٥ سانتى متر قد دارند.
اما گينس با آگهى اينترنتى از همگان خواست تا اگر زوج قد بلندى 
را مى شناســند، معرفى نمايند كه رسما ويلكو و كيشا بلندقد ترين 
شناخته شدند. آن دو جميعا ٤ متر و ١١ سانت قد دارند كه از همه 

بيشتر است.

 افقی:
١-  بنيان گذار تخت جمشيد و حفر كننده كانال سوئز

٢- پاندول، چين و چروک، كمك كننده
٣- حشره مزاحم تابستانى، تراب، خرگوش، از برونته ها
٤- زائو ترسان در قديم، شكاف كوه، شايسته، مستقيم

٥- از حروف الفباى فارسى، خرس چينى، گروه ورزشى
۶- خميده، جاده هواپيما، خويش پدرى، رايحه

7- غارى در مكه، نبرد، كاال
٨- رنگ موى فورى، نوعى پارچه نخى ساده، دشمنى، 

برهنه
9- بى مانند، حمام بخار، قاصد

١٠- اندوه، چمن آرا، بلند جاه، همسر زن
١١- از رنگ ها، كيميا، عقاب سياه

١٢- آرزوها، كوچك، از اجزاى صبحانه، چاشنى غذا
١٣- از طوايف غيور كشور، خداحافظى ، از بروج فلكى، 

آسمان جل
١٤- پيروى، خانه، تكيه كالم درويش

١٥- اثر يا اتو بيوگرافى كانت
 عمودی:

١- خالق تهافت الفالسفه
٢- بنيان گذار فرانسه نوين، كمانگير باستانى، بهترين 

اقسام سنگ
٣- الفت و دوستى، پدربزرگ، بيمارى، درون

٤- شريان حيات، موجود وحشتناک افسانه اى،ظرف 
بزرگ مسى پلو، نان كاغذى

٥- بزرگ طايفه، دچار شدن، از اعضاى دوگانه بدن

۶- هوس خانم باردار، خوشبو، اجاره
7- كفر، از اقوام ايران باستان، گسترده

 ٨- عالمت جمع، واحد بوكس، اندازه لباس، پســوند 
هما نندى

9- لوله شيره گياه، خنك كننده آبى و گازى،زبان ايران 
كنو نى

١٠- بهانه، آبگينه، گلوله كاموا
١١- نويســنده آلمانــى، رويكرد و توجه، برداشــت 

محصول
١٢- ميوه نخستين، قمر، سلطان، بله انگليسى

١٣- بدى، عالمت جمع، وسيله دادو ستد، گزافه گويى
١٤- گزند، عضو تنفسى، فراموشكار

١٥-اثر دوما نويسنده فرانسوى
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امام رضا )عليه السالم(: 
دوست هر کس عقل او ،و دشمنش جهل اوست.
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