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همایش حمایــت از جبهــه مقاومــت و جمع آوری 
کمک های نقــدی کارکنان ذوب آهــن اصفهان برای 
بازســازی زیرســاخت های اماکن مذهبی)مساجد( 
سوریه با حضور سردار جواد اســتکی فرمانده قرارگاه 
عملیاتی سیدالشهدای استان اصفهان و حسین انوری 

مسئول بسیج ســازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان، برگزار شــد. در این همایش حســین انوری 
مسئول بسیج ســازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
گفت: فرهنگ جهاد و شهادت از ایران در تمام جهان و 

در بین مردم لبنان، سوریه، عراق، یمن و ...

آمادگی ذوب آهن برای مشارکت
در بازسازی اماکن مذهبی سوریه

رییس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس:
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 زیبــای اصفهــان، بــا حضــور وزیــر ارشــاد برگــزار می شــود. 
حجت االسالم و المســلمین حبیب رضا ارزانی، در پنجمین نشست 

شورای سیاست گذاری هشتادمین سال تاسیس هنرستان ...

یحیی گل محمدی بعد از نشســتی که با مسئوالن باشــگاه ذوب آهن 
داشــت در نهایت توافق کرد قــراردادش را با این تیم فســخ کرده و به 
کار خود در تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان پایان دهــد. بعد از جدایی 

گل محمدی از ذوب آهن، مجتبی حسینی دستیار  اول او فعال ...
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پیشنهاد سردبیر: 
دولت در پناه برجام، به دنبال رابطه با آمریکا بود

واکنش

معاون سیاسی ســپاه گفت: کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی از 
طریق بسیج و قرارگاه ســازندگی از جمله اقدامات نیمه سخت 
ســپاه در مقابله با تهدیدات موجود محســوب می شــود. اهم 
سخنان رسول ســنایی راد در گفت و گو با »میزان« را در ادامه 

می خوانید: 
 برخی از کسانی که معتقد به نظام هستند، به تصور اینکه جلوه 
زیباتری از دفــاع مقدس را به نمایش بگذارند، دســت به بزرگ 
نمایی و کوچک نمایــی برخی از وقایع می زننــد و قرائت هایی 
متفاوت از جنــگ را ارائه می دهند؛ این افراد ناخواســته و البته 
با حســن نیت، دســت به تحریف وقایع دفاع مقدس می زنند؛ 
حال آنکه تاریخ و صحنــه های واقعی دفاع مقــدس برای بیان 

زیبایی های آن کفایت می کند.
 مجموعه هــا و نهادهایی که در دفاع مقدس حضور داشــتند، 
امروز گاها پیش می آید که صحنه هایــی را به نفع خود مصادره 

می کنند که این یک اشتباه است.
 }درباره احتمال وقوع جنگ و اشــتیاق جوانــان برای دفاع از 

کشور{: من خودم دو پسر جوان با عالیق امروزی دارم؛ که هر دو 
آنها مدام به من فشــار می آورند که کاری کنم آنها برای دفاع از 

حرم اهل بیت )ع( و مبارزه با تکفیری ها به سوریه بروند.
 اگر امــروز فضایی پیش بیایــد، تعداد داوطلبان و مشــتاقان 
جهاد و دفاع، اگر بیشتر از هشت سال دفاع مقدس نباشد، کمتر 
نخواهد بود؛ گرچــه بدون تعارف، به برخــی از نگرانی ها در این 
حوزه نیز باید توجه کنیم؛ اگر ما امــروز کار فرهنگی عمیق تری 

انجام داده بودیم، شرایط از وضع کنونی نیز بهتر بود.
 سپاه، سنگربان انقالب اسالمی اســت و در حال حاضر باید در 
مقابله با چند تهدید پاسخگو باشد؛ هم در تهدید »سخت«، هم 

»نیمه سخت« و هم »نرم«.
 ما متاســفانه امروز در داخل کشــور هم با پدیده سپاه هراسی 
مواجه هســتیم؛ دشــمن با توجــه به شــناختی که از ســپاه 
دارد، جــدی ترین مانــع در برخــورد با جمهوری اســالمی را 
مجموعه هایی مثل سپاه و بســیج می داند؛ به همین دلیل آنها 
در پی محدود کردن این نهادهای انقالبی و اعتقادی برآمده اند؛ 

گاهی عــدم بیان واقعیت هــا از جمله اقدامات ســپاه در داخل 
کشــور، فضایی را به نفع این جریان برآمده از آن ســوی مرزها 

ایجاد می کند.
  امروز در عرصه اشتغال زایی و کارآفرینی،  سپاه با به کارگیری 
شــرکت های کوچک تر، به دولت در عرصه خدماتی، عمرانی و 
اجتماعی کمک های فراوانی می کند که متاســفانه کمتر بیان 

می شود.
} در مورد اظهــارات آیت ا... هاشــمی مبنی بــر اینکه »اگر 
می بینید آلمــان و ژاپن این روزهــا محکم تریــن اقتصاد دنیا 
را دارند، اینها بعــد از جنگ جهانــی دوم از اینکه نیروی نظامی 
داشته باشــند، محروم شــدند«{: فردی که جمله باال به نقل از 
وی منتشــر شــده دارای تجارب جنگی و انقالبی است؛ لذا باور 
کردن انتساب این گفته ها به ایشان سخت است؛ ولی واقعیت آن 
است که ایشان این صحبت ها را بیان کرده؛ چرا که تاکنون آنها 
را تکذیب نکرده است؛ به نظر می رســد که عالیق سیاسی وی، 
امروز بر عالیــق انقالبی و اعتقادی اش فائق آمده اســت؛ ژاپن و 

آلمان کشورهای شکست خورده ای بودند که پس از پایان جنگ 
جهانی، انصراف از برخی از توانمندی های نظامی به آنها تحمیل 

شد و آنها به خودی خود آن را انتخاب نکردند.

در حاشیه

معاون سیاسی سپاه:

 به نظر می رسد عالیق سیاسی آیت ا... هاشمی، بر عالیق انقالبی اش فائق آمده است

نگاه روز

عکس روزیادداشت

کانال تلگرامی پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری تصویری از 
رهبر انقالب به مناسبت شروع مدارس را منتشر کرد. 

در طول ســال های پس از انقالب اســالمی  سلیمه 
کهتری

 
رؤســای جمهور تمام ادوار سعی داشته اند از 
تریبون سازمان ملل متحد برای اعالن مواضع 
جمهوری اسالمی در سطحی گســترده بهره ببرند. امسال نیز 
حســن روحانی در ســال پایانی ریاســت جمهوری اش برای 
چهارمین بار متوالی پس از ســفر به ونزوئال و تحویل ریاســت 
جنبش غیر متعهدها به آن کشــور و ســفری کوتاه به کوبا وارد 
نیویورک شــد تا در بزرگ ترین کارناوال سیاسی جهان حضور 

یابد.
حضور سران کشــورها در مجمع عمومی ســاالنه سازمان ملل 
فرصتی را فراهم می کند تا با صرف کمتریــن هزینه و زمان در 
راستای منافع ملی اقدام شــود به ویژه در مورد دولت جمهوری 
اســالمی ایران به دلیل عدم وجود روابــط دیپلماتیک با ایاالت 
متحده آمریکا فرصت حضوردر مجمع عمومی سازمان ملل یکی 
از حســاس ترین ماموریت ها در کارنامه ســران دولت ایران به 
شــمار می رود و حتی می تواند به عنوان فرصتــی برای ترمیم 

مناسبات بین المللی قلمداد شود.
حضور حسن روحانی در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان 
ملل، شــاید آخرین حضور وی به عنوان رییس جمهوری ایران 
اسالمی بود و عمده تمرکز دســتگاه دیپلماسی دولت و شخص 
او بر سه محور استوار بود. نخســتین و مهم ترین محور پیگیری 
اجرای برجام و در ادامه دفاع از حقانیت جمهوری اســالمی در 
تقابل با دولت آل ســعود و تالش برای محکومیت آن دولت و در 
نهایت اعالم مواضع صریح ایران در مــورد چگونگی حل بحران 

خاورمیانه و مقابله با گروه های تروریستی چون داعش بود.
روحانی در ماه هــای پیش رو بــا انتخاباتی رو به رو اســت که 
مخالفانش قصد دارند اورا با مهم تریــن وعده انتخاباتی اش که 
حل پرونده هســته ای بود به چالش بکشــند. پرونده ای که با 
برجام به فرجام رساند؛ اما در ادامه راه و در مسیر اجرای توافق با 
موانع متعددی رو به رو شــد به ویژه بدعهدی های دولت امریکا 
در انجام تعهدات قانونی اش و ســنگ انداری هــای ناتمام در 
مسیر اجرای توافق، به مســئله ای جدی تبدیل شده است و بار 
دیگر لزوم بی اعتمــادی به دولت آمریکا را یادآور می شــود.در 
 همین راســتا محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه کشورمان با 
جان کری دیداری انجام داد و نخستین نشست پسابرجامی نیز 
با حضور طرفین برگزار شد.حســن روحانی نیز در نطق خود در 
مجمع عمومی، بخش مهمی از ســخنانش را به همین مســئله 
اختصاص داد و یادآور شد که هرگونه بدعهدی در اجرای برجام 
به بی اعتباری بیشتر ایاالت متحده درسطح جهان می انجامد و 
تعلل آمریکا در اجرای تعهدات قانونی اش در ماه های گذشــته 
را اشــتباهی راهبردی خواند کــه باید فورا جبران شــود.حال 
باید منتظر ماند و دید آیــا دولت آمریکا در مــاه های پیش رو 
در اقداماتش تجدید نظر خواهد کرد یا خیر به ویژه آنکه از عمر 
دولت اوباما چندماهی بیشــتر باقی نمانده و ممکن است با روی 
کار آمدن دولت جدید در آمریکا روند اجرای برجام دستخوش 
تغییرشود و شاهد کارشکنی های بیشتر آمریکا باشیم آن هم در 
شرایطی که دولت ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است. 
در چنین شــرایطی پاســخ ایران به این بدعهدی ها چه خواهد 

بود؟
محور بعدی تالش دولت حســن روحانــی از فرصت حضور در 
سازمان ملل، تالش برای محکومیت دولت آل سعود بود. یکی از 
چالش های عمده سیاست خارجی دولت روحانی از زمان روی 
کار آمدن افزایش تنش میان ایران و عربستان بوده است به ویژه 
پس از فاجعه منا و تعرض به ســفارت آن کشــور این رویارویی 
تشــدید شــد.ایران و عربســتان به عنوان دو قدرت منطقه ای 

همواره دارای اختالفات راهبردی بوده اند.
در سال های اخیر و با حمایت های دولت آل سعود از گروه های 
تکفیری تروریستی و حمله به یمن اختالفات نیز گسترده تر شد. 
حسن روحانی در ســخنرانی خود خاطرنشان کرد که عربستان 
باید از ادامه سیاســت های تفرقه افکنانه و ترویــج ایدئولوژی 
نفرت و تعرض به حقوق همســایگان باز ایســتد و مســئولیت 
خود نســبت به فاجعه منا را بپذیرد.به نظر می رســد دستگاه 
دیپلماســی در مواجهه با این کشــور باید مواضع محکم تری را 

اتخاذ کند.
محور بعــدی ســخنرانی روحانی بحــث بحــران خاورمیانه 
و مقابلــه با گــروه های تروریســتی بــود حســن روحانی در 
نخســتین حضورش در مجمع عمومی ســازمان ملل و پس از 
انتخابش به ریاســت جمهوری، بحث جهان عاری از خشــونت 
و افراطی گری را مطرح کرد که اجماع کم ســابقه 190 کشــور 
را به دنبــال داشــت؛ در حالی که رژیــم صهیونیســتی تنها 
 مخالف آن بــود به تصویــب قطعنامه ای تحــت همین عنوان 

انجامید.
وی در چهارمیــن حضــورش نیــز یــادآوری کرد کــه دولت 
جمهوری اســالمی با فرقه گرایــی و دامن زدن بــه اختالفات 
مذهبی مخالف اســت و بدون مردم ســاالری واقعــی و بدون 
جلب مشــارکت فراگیر نمی توان با اشکال گوناگون شبکه های 
تروریستی مقابله کرد. این ســخنان در شرایطی مطرح شد که 
ایران طی ســال های اخیر در صف مقدم مبارزه با افراطی گری 
و تروریســم ایســتاده اســت و جهان مــدت هاســت اعتراف 
 کرده کلیــد حل بحران هــای منطقه بدون حضــور ایران قفل 

خواهد بود. 
به نظر می رســد روحانی در هر چهــار دوره حضور خود تالش 
کرده در قامت رییس جمهور ایران وظیفه ســنگین مراقبت از 
وجهه ایران اســالمی را بر عهده بگیرد و از مصالــح عالیه نظام 

حراست کند وصدای مردم ایران را به جهانیان برساند.

نماینده ولی فقیه در امــور حج و زیارت بــا بیان اینکه 
سرنوشــت تمام حجاج ایرانــی حادثه منا ســال قبل 
مشخص شده است، گفت: تنها پیکر سه شهید تا کنون 
به ایران تحویل داده نشده است.حجت االسالم سیدعلی 
قاضی عسگر در پاســخ به ادعای مطرح شده درباره عدم 
تعیین تکلیف یک هموطن در واقعه منا، بیان داشــت: 
منا ۴۶۵شــهید داشــت که تکلیف تمام آنها مشخص 
شد؛ البته برخی از شهدای منا در عربستان بدون اجازه 
 ما دفن شده بودند که تمام آنها به جز سه مورد با آزمایش 
دی ان ای به ایران اسالمی بازگشــتند. وی درباره علت 
بازنگشتن پیکر سه شهید منا به کشور نیز افزود: تحویل 
دادن پیکر این سه شهید، دقیقا با زمان قطع روابط ایران 
و عربستان همزمان شــد و این امر تنها دلیل بازنگشتن 
پیکر این حجاج به ایران شــد. نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت با رد این امر که هنوز حجاجی در عربستان 
بالتکلیف حضور دارند، گفت: این ادعا درســت نیست 
شاید همسر خانمی که این ادعای مفقودی شوهرش را 
مطرح کرده در بین آن سه شهیدی باشد که همچنان در 
کشور عربستان باقی مانده اند؛ اما باید گفت تمام حجاج 
جان باخته ایرانی در حج ســال گذشته، تعیین تکلیف 

شده اند.

عضو جبهه پایداری می گوید: با توجه به رفتار سیاســی 
دولت یازدهم، نوع صف بندی سیاســی در کشور تغییر 
پیدا کرده، دیگر عناوین اصولگرایی و اصالح طلبی وجود 

ندارد و تاریخ مصرفشان گذشته است.
 سیدامیرحســین قاضی زاده هاشــمی درباره ضرورت 
و نیــاز اصولگرایــان به وحــدت در انتخابات ریاســت 
جمهوری سال 9۶ گفت: 20 درصد جامعه در انتخابات 
مجلس شورای اســالمی و انتخابات ریاست جمهوری 
رأی سیاســی می دهند؛ اما تفاوت این اســت که چون 
نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسالمی نمی توانند 
مســتقیم با مردم ارتباط برقرار کنند گروه های مرجع 
رأی ساز هستند؛ بنابراین نقش احزاب و گروه ها پررنگ 
تر می شود. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری، 
جنس رقابت ها متفاوت اســت و مردم براساس شاخص 
و معیارهایی که در نظر می گیرند مســتقیم دســت به 

انتخاب نامزد می زنند.
 عضو جبهــه پایداری یــادآور شــد: معتقــدم اینکه 
اصالح طلبان یــا اصولگرایــان در انتخابات ریاســت 
جمهوری با هم به وحدت برسند یا نرسند، جنبه فرعی 
پیدا می کند، به عبارت روشن تر بگویم پرداختن به این 

موضوع بحثی حاشیه ای است و اصالت ندارد 

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

پیکر سه شهید فاجعه منا 
هنوز تحویل داده نشده است 

عضو جبهه  پایداری:

 تاریخ مصرف اصولگرایی
 و اصالح طلبی گذشته 

عضو جامعه روحانیت: 

نقد با هدف خیرخواهی باشد 
نه انتقام گیری 

نماینده همدان: 

سردار سلیمانی نیازی به 
پست ریاست جمهوری ندارد

استاد حوزه علمیه قم گفت: اگر نقدی در یک تریبون 
مطرح می شود باید هدف اصالح و خیرخواهی داشته 
 باشــد نه انتقام گیــری، عیب یابی و عیــب جویی.

 حجت االســالم والمســلمین ســید رضــا اکرمی 
خاطرنشان کرد: اشــکال کار برخی از ما این است که 
در موارد مبانی و برخــی نصوص دینی، کمبود داریم 
ناگزیردر ســخنرانی هــای خود به ایــن طرف وآن 
طرف می پریم. وی ادامه داد: تاریخ عاشــورا سرشار 
از مفاهیــم، پندهــا و تذکرهای فراوان اســت و اگر 
کسی آن را درســت مطالعه کند دست وی در تبلیغ 
و ســخنرانی پر خواهد بود؛ چرا که امام حسین )ع( 
گنجینه ای از آیات قرآن کریم، بیانات پیامبر )ص( و 
ائمه اطهار )ع( را به تصویر کشیده است. اکرمی بیان 
داشت: باید موضوع امام حسین )ع( از سوی مبلغان 
دینی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و فلسفه قیام 
 ایشــان به خوبی در مــاه محرم برای مــردم تبیین

 شود.
اکرمی خاطرنشــان کرد: امام راحل مــی فرمودند، 
والیت فقیه را پشــتیبان خود قرار دهید تا آسیبی بر 
شما وارد نشــود و یا می فرمودند، عاشورا را زنده نگه 

دارید تا انقالب، اسالمی بماند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس معتقد است اگر حضور 
سردار سلیمانی و مطالب ارزنده و داهیانه وی نبود، امروز 

بغداد، دمشق، بیروت و فلسطینی هم وجود نداشت.
امیر خجســته در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به 
اظهاراتی که اخیرا ازســوی برخی جریانــات مبنی بر 
حضور سردار ســلیمانی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 9۶ صورت گرفت، گفت: این اظهــارات با هدف 
تخریب صورت گرفته و برخــی جریانات قصد دارند وی 
را متهم به سوءاستفاده از محبوبیت خود برای کسب رأی 

کنند. 
نماینده مردم همدان و فامنین در ادامه اظهارات مبنی 
بر حضور احتمالی سردار سلیمانی در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 9۶ را طرحی برگرفته از ســازمان سیا 
و موســاد برای خدشــه دار کردن این چهــره محبوب 
عنوان کرد و افزود: ســردار ســلیمانی نیازی به پست 

ریاست جمهوری ندارد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی دارای 
نقشی بین المللی است از این رو برخی قصد دارند با این 
قبیل توطئه و ترفندها این چهره را تضعیف کنند که به 

نیات خود نیز دست نخواهند یافت.

بین الملل

وزیر امور خارجه کره شــمالی گفــت، پیونگ یانگ به 
تجهیــز زرادخانه های هســته ای خود با هــدف مقابله 
بــا تهدیدها از ســوی آمریــکا و دیگر کشــورها ادامه 
خواهد داد. ری  یونگ-هو، رییس دســتگاه دیپلماسی 
کره شمالی در ســخنرانی خود در نشست ساالنه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد اعالم کرد: شبه جزیره کره 
اکنون به یکی از نقاط خطرناک جهان تبدیل شــده که 
حتی می تواند در معرض جنگی هســته ای قرار گیرد. با 
این حال، ایجاد محیط توأم با صلح، اصلی ترین اولویت 
کره شمالی اســت. وزیر امور خارجه کره شمالی اظهار 
کرد: همان طور که جامعه بین المللی هر ســاله شــاهد 
است، اوضاع در شبه جزیره کره اغلب به نحوی است که 
احتمال خارج از کنترل شدن وجود دارد و علت این امر 
بیشــتر به آمریکا برمی گردد که سیاست خصمانه خود 
را در قبال پیونگ یانگ کنار نمی گذارد بلکه دســت به 
انجام مانورهای نظامی خصمانه یکی پس از دیگری در 
این منطقه می زند.رییس دستگاه دیپلماسی کره شمالی 
ادامه داد: مانورهای نظامی مشــترکی کــه آمریکا در 
ماه های گذشــته انجام داده به شدت تحریک آمیز بوده 
و در آن نزدیک به نیم  میلیون نیرو مورد اســتفاده قرار 

گرفته است.

تحقیقات اداره تحقیقات فدرال آمریکا نشــان می دهد 
هیالری کلینتون نامــزد دموکرات انتخابات ریاســت 
جمهوری این کشور به هنگام ســفر به روسیه به عنوان 
وزیر امــور خارجه اســناد محرمانــه را در یک هتل در 

مسکو جا گذاشته است.
این اســناد که روز جمعه منتشر شد نشــان می دهد 
هنگامی که هیالری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه 
آمریکا به روســیه ســفر کرده بود ، دســتیارش اسناد 
محرمانه را بــه اتاق وی در یک هتل برده بود و ســپس 
هر دوی آنها اتــاق را بدون اینکه اســناد را همراه خود 
ببرند ترک کرده بودند. بنــا بر تحقیقات اداره تحقیقات 
فدرال آمریکا ، اف بی آی ، این اســناد محرمانه نباید به 
اتاق هتل در روسیه برده می شــد . بیشتر رایانامه های 
کلینتون که اف بی آی به آنها دسترسی پیدا کرده است 
تا زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 

ماه نوامبر علنی نخواهد شد. 

وزیر امور خارجه کره شمالی:

 به تجهیز زرادخانه های 
هسته ای خود ادامه می دهیم

هیالری اسناد محرمانه را در 
مسکو جا گذاشته بود

در ادامه گزیده ای از سخنان روحانی را می خوانید: 
 مدرســه به عنوان بزرگ ترین منبعی است که عالی ترین 
سرمایه را برای کشــور تربیت می کند، از این رو دانش آموزان 
باید به فکر آینده کشور و خودشان باشــند و بی تردید آینده 

کشور با علم، دانش، تالش و کوشش تامین می شود.
 باید در کنــار تالش خانــواده، دولت و جامعــه بتوانند بر 
اهدافشان دست یابند زیرا نه مدرسه، نه جامعه، نه دولت و نه 

خانواده نمی توانند به تنهایی این مسیر را هموار کنند.
 باید اخالق در محیط مدرسه و همچنین اعتدال و میانه روی 
حاکم شود، اوهام و خشونت در مدرسه وجود نداشته باشد و 

در کالس درس با احترام با یکدیگر برخورد کنند.
 امروز مشــکل بزرگ در منطقه و جهان خشونت است، اما 
شــما در محیطی امن درس و کالس خود را در مدرسه آغاز 
می کنید، در همسایگی ما عراق، ســوریه و یمن مدارسشان 

ویران شده و دوستان دانش آموز آنها به خاک و خون کشیده 
شدند.

 بی احترامی به یکدیگر، نبود اخالق و برادری نوعی خشونت 
اســت و همچنین محروم کردن نوجوانان از تعلیم و تربیت، 

نوعی خشونت محسوب می شود.
 رفتار در داخــل خانه خارج از چارچــوب اخالقی و دینی و 
اسالمی خشونت است، البته باید ببینیم خشونت و بی اخالقی 
از کجا نشــأت گرفته و همچنین باید دریابیــم که چه راهی 
وجود دارد تا جامعه، منطقه و جهان ما از خشــونت آســوده 

شود.
 پرسش مهر امســال بنده از دانش آموزان سراسر کشور این 
است که خشونت از کجا نشــأت گرفته است؟ چگونه عده ای 
خشونت را می آموزند، در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی 
کرد؟ چگونه می توانیم کشور و جامعه ای داشته باشیم دارای 

رحمت اسالمی و نبوی و چگونه می توانیم جوامع منطقه مان 
و جهان را از خشونت برهانیم؟

 آنچه که ما را به پیشرفت می رساند سوال درست و دریافت 
پاسخ صحیح اســت از این رو از معلمان می خواهم که اجازه 
دهند دانش آموزان سوال بپرسند و آزادی را به خوبی احساس 

کنند.
 از آغاز دبســتان کال س ها را به تیم های مختلف تقســیم و 
دانش آموزان را وادار به رقابت کنیــد؛ چرا که علم و دانش در 
سایه رقابت تیم های کالســی امکان پذیر است. ما می توانیم 
با بیان کردن مطالــب رقابت و علمی، آینــده بهتری را برای 

کشورمان پیش بینی کنیم.
 مدرسه جای خشونت و خرافات نیست . باید امید را از کالس 
درس آغاز کنیم؛ بنابراین اولین درس معلمان به دانش آموزان 
بایستی درس امید باشد، مدارس باید سرزنده باشد نه دلمرده؛ 
مدرســه باید محیطی باشــد که همه دانش آموزان احساس 
کنند مدرسه پناهگاه است، نه گریزگاه؛ بنابراین تالش، تدبیر 

و امید ما از مدرسه آغاز می شود.
 از همه معلمان در سراسر کشور می خواهم در دولت یازدهم 
در کالس درس، امید را به دانش آموزان و نشاط را به مدارس 

بازگردانند.
 افراط و تفریط تخریب کننده برای زندگی امروز و فردای ما 
خواهد بود، تدبیر و عقالنیت ما را به آینده روشن می رساند و 

خرافات باعث انحطاط جامعه خواهد شد. 
 دولت تمام تالش خود را برای رفــاه معلمان به کار خواهد 
گرفت، اگر توانســتیم در ســالی که پیش رو داریم برای رفاه 
معلمان اقدامی انجــام دهیم دلیل آن این اســت که برجام 
عملیاتی شده است. امروز منابع مالی ما بخشی در سایه برجام 
است که شرایط مناسب کسب و کار و کســب منابع مالی را 

برای دولت فراهم آورده است.
 کســانی که معتقدند آثار برجام دیده نمی شود باید بدانند 
بخش بزرگی از بودجه و منابع دولت در ســال جاری در سایه 
اجرای برجام اســت، به طوری که کشــورمان توانست بدون 
اســتفاده از ذخایر به روی پــای خود بایســتد در حالی که 
کشورهای تولیدکننده نفت حداقل در ســال گذشته 100 
میلیارد دالر از ذخایر خود برداشت کردند، اما هنوز با کمبود 
مواجه هستند. باید بدانیم این شرایط مطلوب در سایه تالش 
مردم، کارآفرینان، وحدت و انســجام جامعه، دولت و محیط 

مناسب پس از اجرای برجام است.

باید اخالق در محیط 
مدرسه و همچنین 
اعتدال و میانه روی 
حاکم شود، اوهام و 
خشونت در مدرسه 
وجود نداشته باشد 
و در کالس درس با 
احترام با یکدیگر 

برخورد کنند

رییس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس:

مدرسه جای خرافات نیست

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشــورمان، صبح دیروز در مراسم آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال 
تحصیلی که در دبیرستان نمونه دولتی حضرت نرجس)س( برگزار شد،گفت: بزرگ ترین سرمایه ای که خداوند به ما عنایت کرده 

منابع انسانی و پرورش نوجوانان و جوانان کشورمان است. 

به بهانه چهارمین حضور رییس جمهور در مجمع عمومی 
سازمان ملل؛

دستاوردهای یک سفر

حجت االسالم سعیدی معتقد است دولت در داخل کشور به دنبال 
این بود که در پناه برجام بحث ارتباط با آمریکا را حل کند و هدف 
اصلی آمریکا نیز از مذاکرات موضوعات فراهســته ای بود؛ اما رهبر 

انقالب جلوی امتیازدهی بیشتر به آمریکا را گرفتند.
گزیده سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه در زیر می آید:

دربحث برجام دقیقا شاهد تحقق پیش بینی های رهبر معظم انقالب 
بودیم، برجام الیه های متفاوتی دارد که از چند زاویه می توان آن را 
مورد بررسی قرار داد. نخستین سوالی که به ذهن متبادر می شود 
این اســت که   هدف آمریکا از این تعامل چه بود و در پاسخ می توان 
به ضرس قاطع گفت که آمریکایی ها الیه ای از اســتراتژی خود را 
در قبال ایران در این مقطع عملی کردنــد.از نظر آمریکا در قضیه 

برجام، ما ســرمایه قابل توجهی را از دســت دادیم ؛یعنی از دست 
دادن غنی ســازی20 درصد، فــردو، آب ســنگین اراک و کاهش 
ســانتریفیوژ ها. این ســرمایه هایی بود که نمی بایست به سادگی 
در وهله اول در اختیــار آنان قرار می دادیم. از ســوی دیگر، دولت 
در داخل کشــور به دنبال این بود که در پناه برجــام بحث ارتباط 
با آمریکا را حل کند. این مســئله مهمی بود که به اســاس انقالب 
برمی گردد. آنچه که بایــد به آن توجه کنیم این اســت که دولت 

دنبال ارتباط با آمریکا و  گذشتن از بسیاری از سرمایه ها بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه:

 دولت در پناه برجام 
به دنبال رابطه با آمریکا بود
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

پیشنهاد جديد نفتی عربستان به ايران

تعداد جوازهای تاســیس، یکی از آمارهای مهم حوزه صنعت 
است که برای زمستان ســال 94 استان، کاهش 51درصدی را 

نشان می دهد.
به گزارش فــارس از اصفهــان، در حالی آمارهــای اقتصادی 
کل کشــور در فصــل بهــار از ســوی مرکــز آمــار ایــران، 
منتشــر و نــرخ رشــد اقتصــادی 4/4 درصدی اعالم  شــده 
که آمــار اقتصــادی اســتان ها هنوز بــرای ســال 94 نیز به  
طور رســمی منتشــر نشــده و فعاالن اقتصادی اســتان ها 
 در تصمیم گیری هــای خــود بــا فقــدان اطالعــات مواجه 

هستند.

   آمار نامطلوب اقتصاد اصفهان در زمستان 94
باوجود عدم انتشــار رســمی اطالعات اقتصادی اســتان ها، 
بررســی های فارس نشــان می دهد آمارهای صنعتی اســتان 

وضعیت نامطلوبی پیدا کرده است.
تعداد جوازهای تاســیس، یکی از آمارهای مهم حوزه صنعت 
است که برای زمستان سال 94 اســتان کاهش 51درصدی را 
نشان می دهد و  شرح آن چنین است: تعداد جوازهای تاسیس 
صادرشده از هزار و 112 فقره، با 31درصد کاهش به 761 فقره 
رسیده و بیشــترین افت فصلی در سه ماهه چهارم با 51 درصد 

ثبت شده است.
   کاهش اشتغال زايی صنايع استان اصفهان

تعداد اشــتغال مجوزهای صــادره از 26 هــزار و 180 نفر، با 
42درصد کاهــش به 15 هزار و 93 نفر رســیده و بیشــترین 

کاهش فصلی در ســه ماهه دوم با 52درصد کاهش ثبت شــده 
اســت. این یعنی در طی ســال های آتــی به دلیل مشــکل 
تشکیل ســرمایه ثابت و ســرمایه گذاری در صنعت، بیکاری 
با شیب بیشــتری تداوم خواهد داشــت و حتی با فرض حفظ 
ظرفیت های فعلی، بــازار کار، حالت انقباضــی به خود خواهد 

گرفت.
   عدم توان توسعه در صنايع فعلی

تعداد پروانه های بهره برداری توسعه ای، به معنای میزان پروانه 
صادرشــده برای احداث خطوط تولید جدید در صنایع فعلی و 
احداث طرح های توسعه است که میزان قدرت سرمایه گذاری 
صنایع موجود برای رشد توســعه را نشان می دهد. این عدد در 
زمستان ســال 94 در قیاس با مدت مشابه ســال قبل نزولی 
بوده و تعداد پروانه های بهره برداری توســعه ای از 113 فقره با 

16درصد کاهش به 95 فقره رسیده و بیشترین کاهش فصلی 
در سه ماهه دوم، با 50درصد کاهش ثبت شده است.

   تراز تجاری منفی در سال 95
بر اســاس آمارهای اعالمی گمرک جمهوری اســالمی ایران، 
رتبه اصفهــان در صــادرات در 5 ماهه نخســت امســال، به 
عدد 8 رســیده که در قیاس با سال های قبل، بســیار ناچیز و 
ناامیدکننده اســت. آمــار 5 ماهه تجارت خارجی اســتان در 
سال جاری نشان می دهد صنایع اســتان در این مدت، موفق 
به صادرات 519میلیون دالر معــادل یک میلیون و 530هزار 
تن شده اند. پنج کشــور عمده هدف صادراتی استان اصفهان 
عبارتند از: چیــن، عراق، افغانســتان، اردن و ترکیــه و البته 
دراین بین، نام کشــورهای اروپایی نظیر ایتالیا نیز به چشــم 

می خورد.

وضعیت نامطلوب آمارهای اصفهان در زمستان 94؛

کاهش 51 درصدی

نهمین نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی، 
راهــداری، معدنــی، ســاختمانی، دیزلــی، خدمات 
شــهری و صنایع وابســته، در تاریخ 4 تــا 7 مهر ماه 
در فضایی به مســاحت 8 هــزار متر مربــع در محل 
برگزاری نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان 
برگزار می شــود. این دوره نمایشــگاه بــا حضور 30 
مشارکت کننده از استان های تهران، مرکزی، اصفهان، 
آذربایجان شــرقی و فــارس و نمایندگــی برندهای 
خارجی در بخش فــروش و تولید انواع ماشــین آالت 
راهســازی، راهداری، معدنی، ساختمانی، خودروهای 

دیزلی و ماشین آالت خدمات شهری برگزار می شود.
گفتنی اســت در میان نمایندگی های خارجی حاضر 
در این نمایشگاه، نمایندگی سه شرکت تولیدکننده از 
کشــورهای چین، کره جنوبی و ژاپن هم حضور دارند. 
برندهای هیتاچی، هیوندای، تیراژه ماشــین، دلتا راه 
ماشین، سنگین ماشین ایســتا، گازار لودر،  لیوگانگ، 
سایپا دیزل، سروش دیزل، رنو، مان، ماموت )اسکانیا(، 
ســیبا موتور، ایرتویــا و کاریزان خــودرو، از برندهای 

مطرح حاضر در این نمایشگاه هستند.

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، با ابراز 
خرســندی از انتــزاع راهــداری از ایــن اداره کل، 
گفت: با این انتزاع، فرصت بیشــتری بــرای پیگیری 
برنامه هــای اولویت دار، خصوصا درحــوزه بازآفرینی 
 شهری و رفع آســیب های حاشیه نشــینی، خواهیم 

داشت.
حجت ا... غالمی، مدیر کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان، با ابــراز خرســندی از انتزاع راهــداری از 
این اداره کل، بیان داشــت: با اتخاذ این سیاســت، از 
این پس ســاخت و احداث راه ها توسط یک دستگاه 
و بهره بــرداری و نگهــداری توســط ارگانــی دیگر 
انجام می شــود که این امر، موجــب افزایش دقت در 

تحویل گیری پروژه ها خواهد بود.
مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: از سوی دیگر 
با ادغام راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرایط ایجاد 

ایمنی راه ها مهیاتر شده است.

از 4 تا 7 مهر ماه انجام می شود؛

نهمین نمايشگاه ماشین آالت 
راهسازی و ساختمانی اصفهان

مديرکل راه وشهرسازی استان اصفهان تاکید کرد:

شهرسازی ريل پايه را
دنبال می کنیم

ويژه

سابقه شــمارش جمعیت یا همان سرشــماری نفوس، در 
ایران به ســال 1335 برمی گردد و تاکنون هفت مرحله از 
آن در کشور انجام شده اســت؛ آمارهایی که سندی قابل 
اتکا برای برنامه ریزی های کالن درخصوص حرکت کشور 
در مسیر توسعه همه جانبه اســت و لذا هر اندازه این آمار 
و اطالعات دقیق تر باشــد، می تواند سیاســتگذاران را در 
تدویــن برنامه هایی واقع بینانه تر یاری بخشــد. امســال 
نیز قرار است هشــتمین دوره آمارگیری نفوس و مسکن 
در کشــور انجام شــود؛ طرحی ملــی کــه فعالیت های 
اجرایی آن با فرمان رییس جمهــور از چندی پیش کلید 
 خورد و مرحله نخســت آن از دیروز در سراســر کشــور

آغاز شد.
 در ادامه بد نیست درباره آنچه قرار است در این سرشماری 

انجام شود، نکاتی بدانید:
   مرحله اول سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا بیست 
و چهارم مهر به صورت اینترنتی انجام می شــود و سپس 
در مرحله دوم آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان، آمارگیران 
با مراجعه حضوری به منازل آن دسته از کسانی که موفق 
به ثبت اطالعات آماری خود از طریق اینترنت نشــده اند، 

اطالعات الزم را جمع آوری می کنند.

   این آمارگیری مشــمول تمام کســانی کــه در ایران 
زندگی می کننــد، اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی، اســت. 
در مرحله اول که به صورت اینترنتی انجام می شود، مردم 
 می توانند به صــورت شــبانه روزی با مراجعه به ســایت

www.sarshomari95.ir و در حداکثر ده دقیقه، فرم 
ساده پیش بینی شده را پر کرده و کد رهگیری بگیرند.

   در قالــب ایــن آمارگیــری، کل اطالعــات هویتی و 
شناسنامه ای تمام افراد خانواده،  سطح سواد، نوع اشتغال، 
مهاجرت، وضعیت تاهل،  باروری، نوع مسکن و مرگ و میر 
خانواده کســب می شــود؛ اطالعاتی که طبق قانون مرکز 
آمار کامال محرمانه اســت و به هیچ وجــه در اختیار هیچ 

مقام مالیاتی، قضایی یا مقامات دیگر قرار نمی گیرد.
   آنچه که ایــن دوره از سرشــماری نفوس و مســکن 
را برجســته کرده اســت، به کارگیری شــیوه های نوین 
الکترونیکی و جمــع آوری آمار از طریق اینترنت اســت؛ 
رویکردی که بعد از پیوســتن ایران به باشگاه نظام آماری 

مدرن، در دنیا اجرایی شده است.
   مرکز آمار ایران برای تشــویق مشارکت مردم، تصمیم 
گرفته به هزار نفر از خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی 
شــرکت کنند، به قید قرعه یــک میلیون تومــان جایزه 

پرداخت کند.
   در این مرحله، تعداد ســواالت از 50 مورد به 29 سوال 
کاهش یافته و سواالت حساسیت برانگیز از مردم پرسیده 
نمی شــود. محور ســواالت نیز درباره جمعیت، تحرکات 

جمعیتی و محل سکونت است.
   این طرح،  دســت کم 200 میلیارد تومان برای دولت 
هزینه خواهد داشــت و کاهش 35 هزار نفری آمارگیران، 

ازجمله دستاوردهای آن است.
   صرفه جویــی در مدت زمــان پــردازش داده ها را هم 
می توان از مزایای اســتفاده از اینترنت در سرشــماری ها 
دانست. آمریکا، سنگاپور، سوئیس، اسپانیا، کانادا، استرالیا، 
نیوزیلند و کره جنوبی، از پیشــگامان سرشماری اینترنتی 

هستند.
   استرالیا به عنوان یکی از پیشگامان این نوع سرشماری 
در سال 2001 اقدام به چنین کاری کرد؛ اما با وجود تحت 
پوشش بودن 50 درصدی اینترنت در آن کشور، فقط پنج 
درصد مردم از این طریق در سرشــماری شرکت کردند و 
در سرشــماری 2005تا 2006تنها چهار درصد پیشرفت 
حاصل شــد و 9درصد مردم از این طریق در سرشــماری 

شرکت کردند.
   در روش خوداظهاری هم پرسشنامه برای خانوار ارسال 

می شود تا آن را تکمیل  کرده و برای مرکز آمار بفرستند.
کشورهایی مانند ترکیه، آمریکا و یونان به این روش عمل 
می کنند؛ به طوری که پرسشــنامه را پرسشــگر ارســال 
می کند و پاســخ از طریق خوداظهاری صورت می گیرد. 
 روش برگشتی پســتی هم در کانادا، فرانســه و انگلستان

متداول است.
   هــر خانــواده می توانــد بــا مراجعــه بــه ســامانه

شــماره  کــردن  وارد  و   www.sarshomari95.ir
ملی سرپرســت خانوار به عنوان رمز ورود، به پرسشــنامه 
سرشماری دسترســی یافته و اطالعات خانوار خود را در 

آن وارد کند. 
پس از تکمیل پرسشــنامه و تایید نهایــی، عددی تحت 
عنوان »کدآماری« از طریق رایانه شــخصی یا پیامک در 
اختیار پاسخگو قرار می گیرد. حفظ و نگهداری کد آماری 

بسیار مهم است.
   پس از پایان سرشماری اینترنتی کد 12رقمی از سوی 
ستاد سرشــماری به فردی که اطالعات را ارائه می دهد، 

ارائه خواهد شد.
   این کد همچنین از طریق پیامک ارســال می شود. فرد 
باید این کــد را حفظ کرده و زمانی که مامور سرشــماری 
به در منزل آنها مراجعــه می کند، آن را به مامور نشــان 
 دهد تا دیگر مجبور به شــرکت در سرشــماری حضوری

نباشد.
   در این سرشماری، اطالعات جمعیت، مهاجرت، سواد و 
تحصیالت، باروری و وضع زناشویی، اقالم مسکن، فعالیت، 

دین و نوع دفترچه بیمه از مردم پرسیده خواهد شد.

مرحله اول سرشماری نفوس و مسکن از روز گذشته آغاز شد؛

محرمانه می ماند

   اين طرح،  دست کم 
۲۰۰ میلیارد 

تومان برای دولت 
هزينه خواهد 

داشت و کاهش 
35 هزار نفری 

آمارگیران، ازجمله 
دستاوردهای آن 

است

مرحله اول سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از روز گذشته آغاز شد و تا بیست و چهارم مهر 
به صورت اينترنتی انجام می شود. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از عمده ترين راه های 

شناخت کشورها برای برنامه ريزی، نظارت، کنترل و ارزيابی خدمات و فعالیت های ملی و منطقه ای است.

زاينده رود

رییس مرکز اطالع رســانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهــران بزرگ، توضیحاتی 
درباره خودروهایی که نیاز به دریافت معاینه فنی ندارند، ارائه کرد. ســرهنگ مراد 
 LEZ مرادی با اشــاره به مراجعه شــهروندان به مراکز معاینه فنی در پــی اجرای
اظهار کرد: همان طور که پیش از این نیز اطالع رسانی شده بود، این طرح از ابتدای 
مهرماه آغاز شده و بر اساس آن خودروهای فاقد معاینه فنی اجازه ورود به محدوده 
طرح زوج و فرد را ندارند و در صورتی که وارد این محدوده شــوند، توسط دوربین ها 
جریمه خواهند شد. رییس مرکز اطالع رســانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ درباره خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند، گفت: بر اســاس 
گزارش های دریافتی، برخــی از رانندگان و مالکان خودروها بــه دلیل عدم اطالع 
از قوانین مربوط به معاینه فنی، به این مراکز مراجعه کردنــد؛ در حالی که به دلیل 
مدل و سال تولید خودرویشان، نیازی به مراجعه به این مراکز نیست. مرادی درباره 
خودروهایی که نیازمند دریافت معاینه فنی نیستند، گفت: برابر قانون، خودروهایی 
که پنج سال یا کمتر از تولیدشان گذشته باشد، نیازی به دریافت معاینه فنی ندارند 
و بر این اساس تمامی خودروهای تولیدی ســال های 91تا95، نیاز به دریافت برگه 
معاینه فنی ندارند. مرادی افزود: خودروهای وارداتی نیز که ســال تولید آنها مربوط 
به 2012 و پس از آن است، نیازی به دریافت برگه معاینه فنی ندارند. از مالکان این 
خودروها می خواهیم که با توجه به ازدحام موجود در مراکز معاینه فنی، از مراجعه 
به این مراکز خودداری کنند. به گفته وی، این قانون برای کلیه وسایل نقلیه بوده و 
مصوب مجلس شورای اسالمی اســت. وی اضافه کرد: خودروهای فاقد برگه معاینه 

فنی برابر قانون، 500 هزار ریال جریمه خواهند شد.

برخی منابع، از پیشــنهاد جدیــد نفتی عربســتان به ایران برای پیوســتن به 
طرح فریز نفتــی، درحالی خبر داده اند که باید توجه داشــت این پیشــنهاد بر 

فعالیت های توسعه ای بخش نفت ایران تاثیرمنفی نداشته باشد.
رویترز به نقــل از منابــع آگاه نفتی اعالم کرد عربســتان ســعودی در جریان 
مذاکرات با ایران به طور مشروط، با کاهش تولید نفت خود برای تقویت قیمت ها 
موافقت کرده است. به گفته این افراد، مقامات عربستان در ماه جاری به مقامات 
ایرانی پیشنهاد کرده اند اگر تهران تولید نفت خود را در سطح کنونی فریز کند، 
ریاض هم تولید نفت خود را تا سطح اوایل ســال جاری میالدی کاهش خواهد 
داد. هنوز خبری در مورد واکنش ایران به این پیشنهاد منتشر نشده است؛ اما از 
سوی دیگر عربستان به طور دقیق مشــخص نکرده که تا چه اندازه حاضر است 
تولید نفت خود را کاهش دهد و انتظار دارد ایران در چه سطحی تولید نفت خود 

را فریز کند.
بر اساس گزارش های غیر رسمی، تولید نفت ایران در حال حاضر به 3/6میلیون 
بشکه در روز رسیده است که کمتر از میزان تولید نفت این کشور پیش از اجرایی 

شدن تحریم هاست.
ایران اعالم کرده اســت درصورت افزایش تولید نفت خود به 4 میلیون بشکه در 
روز، حاضر اســت با طرح فریز نفتی موافقت کند. متوسط تولید نفت عربستان 
طی 5 ماهه ژانویه تا می 2016 بالغ بر 10/2میلیون بشــکه در روز بوده؛ اما این 
رقم در ماه های بعد افزایش یافته و در ماه اوت به اوج خود یعنی 10/63میلیون 

بشکه در روز رسیده است.

ريیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران خبر داد:

خودروهايی را که نیاز به دريافت 
معاينه فنی ندارند، بشناسید

رويترز نوشت: 

پیشنهاد جديد نفتی عربستان
به ايران

انرژیبرجامخودرو

میزان سوددهی يو سی او کاهش می يابد؛

لغو تحريم ايران به ضرر بانک 
هندی تمام شد

با برداشته شــدن تحریم ها علیه ایران، بانک هندی یو سی او که محل 
نگهداری پول نفت ایران با نرخ بهره صفر درصــد بود، اکنون با کاهش 

حجم سپرده گذاری و افت درآمدهای خود مواجه شده است.
بعد از لغو تحریم های ایران در ماه ژانویه، بسیاری از بانک های سراسر 
جهان، خود را برای همکاری های جدید با ایران آماده می کنند. اما این 
موضوع در مورد بانک دولتی یو سی اوی هند صادق نیست و پیش بینی 
می شود با لغو تحریم های ایران و از دســت رفتن موقعیت ممتاز این 
بانک به عنوان تنها بانک هندی تســهیل کننده خریــد نفت از ایران، 
میزان سوددهی بانک یو ســی او کاهش یابد. به گفته چاران سینگ، 
مدیر اجرایی بانک یو ســی او، پس از آنکه تحریم های هسته ای علیه 
ایران برداشته شد، موجودی حســاب پس انداز با سود صفر درصدی 
که پاالیشــگاه های هندی در نزد این بانک گشوده بودند، رو به کاهش 
گذاشته است. با توجه به اینکه اکنون بانک های دیگر هندی نیز اقدام 
به تامین مالی خرید نفت از ایران می کنند، هزینه تســهیالت با بهره 
پایین بیش از این نیز کاهش خواهد یافت. سینگ گفت: »این حساب 
پس انداز با سود صفر درصد بود و اکنون که موجودی آن در حال کاهش 
است، بر سوددهی بانک تاثیر خواهد گذاشــت. ما قبال یک بار در بازه 
سه ماهه منتهی به ژوئن با کاهش سوددهی مواجه شده بودیم و اکنون 

سودمان کاهش بیشتری خواهد داشت.« 

بازار

جهانگیری:

دعا می کنم از رکود خارج شويم

قیمت انواع
هدست در بازار

رییس اتحادیه دفاتر مشــاوران امالک شهرستان اصفهان گفت: 
اگرچه تغییراتی در بخش مســکن ایجاد شده، این بخش هنوز از 

حالت رکود خارج نشده است.
رســول جهانگیری اظهار کرد: خرید و فروش مســکن نسبت به 
چند ماه گذشته در اصفهان در پایان مرداد و شهریور ماه افزایش 
پیدا کرد؛ اما در بخش رهن و اجاره به خاطر رکود بازار مســکن، 
در دو ســال گذشــته افزایش تصاعدی و غیر منطقی نداشتیم. 
وی با بیان اینکه کاهش ســودهای بانکی عمــال در بحث رهن و 
اجاره تغییر ایجاد می کند، افزود: وقتی ســودهای بانکی افزایش 
پیدا می کند، به دنبال آن درخواســت مالکان برای رهن افزایش 
می یابد و وقتی ســودهای بانکی کاهش پیدا می کند، درخواست 

برای دریافت اجاره افزایش می یابد.
رییس اتحادیه دفاتر مشاوران امالک شهرستان اصفهان با اشاره 
به پیشنهادات و شرایط جدید دولت برای خرید مسکن، تصریح 
کرد: هدف دولت رونق دادن به بازار مســکن است. کاهش سود 
وام های مســکن در صــورت عملیاتی شــدن در خرید و فروش 

اثرگذار است؛ اما تاکنون اثری در این بخش نداشته است.
جهانگیری ادامه داد: اگر مبلغ این وام ها رقم قابل قبولی باشــد 
که بتواند درصد قابل توجه )حداقل یک سوم تا یک دوم( قیمت 
مســکن یا آپارتمان را پوشــش دهد، می تواند در خرید و فروش 

مسکن تاثیرگذار باشد.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که ســود حساب های بانکی از 20 به 
18درصد کاهش یافت، رغبت مالکان برای دریافت اجاره بیشتر 
شد. کاهش ســودهای بانکی در بحث خرید و فروش می تواند اثر 
داشته باشــد؛ اما در حال حاضر تاثیر محسوسی در بازار خرید و 

فروش مسکن اصفهان نداشته است.
رییس اتحادیــه دفاتر مشــاوران امالک شهرســتان اصفهان با 
بیان اینکه رکود کمتری را در شهریور ماه شــاهد بودیم، گفت: 
شــهریور ماه آخرین فرجه زمانی رهن، اجــاره، خرید و فروش 
برای متقاضیان اســت. در این ماه بیشترین نقل و انتقاالت انجام 
می شود و افراد برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس، دانشگاه و 

حتی محیط کار در این ماه تصمیم گیری می کنند.
جهانگیری اظهار کرد: برای وضعیت بازار مســکن در فصل پاییز 
نمی توانم پیش بینی داشته باشم؛ فقط دعا می کنم که این بخش 

از حالت رکود خارج شود.

lifechat LX-2000 -    مايکروسافت

85،000
تومان

92،000
تومان

TSCO TH 5310 -     تی اس کو

69،000
تومان

96،000
تومان

Razer Kraken Pro -   ريزر

355،
000

تومان
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پیشنهاد  سردبیر:
توهم جمعی ناشی از هیستری جمعی در مالزی!

حوادث ايرانيادداشت

دختر 13 ساله باردار شد

ارتباط داماد پولدار با مادرزن، قربانی گرفت؛

 عروس فقط 17 سال داشت 

انحراف به چپ پژو، 4 قربانی گرفت

دختر10 ساله وقتی به خاطر ازدواج مادرش به خانه مادربزرگ 
پناه برد تصور نمی کرد در 13 ســالگی باردار شود ودر نوجوانی 

مادری کند.
این دختر که در شرایط بدی زندگی می کند از پدر بچه اش که 
خود را پنهان کرده شکایت داشته و با صالحدید بازپرس پرونده 

تحت نظر مشاوره قرار دارد.
ســهیال که هنوز کودکانه حرف می زند در شکایت خود گفت: 
با مرگ پدرم شــرایط بدی داشــتیم تا اینکه مادرم ازدواج کرد 
و من به تصور اینکــه خانــه مادربزرگم بهتر از خانــه ناپدری 
است به آنجا رفتم و متاسفانه از ســوی یکی از پسران فامیل که 
 برای مصرف مواد به خانه مادربزرگم مــی آمد هدف تجاوز قرار 

گرفتم.
 وی افــزود: افســرده شــده بــودم، اما چــاره ای جــز ماندن 
 در خانه مادربزرگم نداشــتم؛ بیشــتر خودم را در اتاقی حبس 
 می کردم تا اینکه در تلگرام با پســری به نام فرشید آشنا شدم 
 و او وعــده ازدواج داد، احســاس کردم فرشــته نجاتم اســت 
و همین تصور برای اینکه از خانه مادربزرگم خالص شوم باعث 
 شد وقتی فرشــید خواســت به من تجاوز کند، مقاومت زیادی 

نداشته باشم.
ســهیال ادامه داد: رابطه من و فرشــید تا روزی که فهمید من 
باردار شــده ام خوب بــود و او ناگهــان ناپدید شــد، فهمیدم 
فریب خــورده ام، برای ســقط جنین اقــدام کــردم؛ اما بدنم 
 تاب این عمل را نداشــت و شــاید می مردم، بــه خاطر همین 
بچه ام را به دنیا آوردم و چون ســودی برای مادربزرگم نداشتم 
 از خانه شان طرد شــدم و به درخواست ناپدری ام نزد او و مادرم 

رفتم.
وی گفت: ناپــدری ام از من و بچه ام حمایت مــی کند و مادرم 

خواست تا شکایت کنم و من نیز پذیرفتم.
بنا به این گزارش، با دســتور قضایی فرشید بازداشت شد و ادعا 
کرد پدر نوزاد نیســت و قرار اســت آزمایش دی ان ای راز این 

پرونده را فاش کند.

 مرد جوان که به اتهام قتل و رابطــه پنهانی با مادرزنش به قصاص 
و زندان محکوم شــده بود با پرداخت دیه و پذیرفتن حکم دادگاه 

به زودی آزاد می شود.
 شاپور50 ساله هجدهم اردیبهشــت سال 88 همسر 17ساله اش 
به نام بنفشــه را با چاقو زخمی کرد و پیکر نیمــه جان این زن را 

مقابل خانه پدری اش در محله هفت چنار تهران رها کرد. 
این مرد که گریخته بود، یک ســال بعد بازداشــت شد و به قتل 

همسرش اعتراف کرد.
خواهر بنفشــه در بازجویی های پلیســی گفــت: خواهرم فقط 
14ســال داشــت که به اجبار مادرم به عقد یک مرد پولدار به نام 
شاپور که قبال با یک زن فیلیپینی ازدواج کرده و دو فرزند داشت، 

درآمد. 
خواهرم و شوهرش از همان ابتدای زندگی مشترک با هم اختالف 
داشتند، اما یک سال بعد از این ازدواج خواهرم صاحب یک فرزند 

شد.
 خواهــرم مدتی بــود بــه رابطــه پنهانی مــادرم با شــوهرش 
پی برده بود. به همین خاطر از خانه شوهرش قهر کرد و300 سکه 

طال از مهریه اش را هم از شاپور گرفت.
ولی مادرم که ســال ها قبل از پدرم جدا شده اســت، مدعی بود 
بنفشه اشــتباه می کند و تحت تاثیر بدبینی های پدرش به رابطه 

او و شاپور مشکوک شده است.
شاپور در ســال 91 به اتهام قتل و رابطه پنهانی با مادر زنش پای 

میز محاکمه ایستاد و منکر رابطه پنهانی  شد. 
 این مرد گفت: همســرش را بــه خاطر اختالف هــای خانوادگی 

با چاقو زده و هیچ رابطه ای با مادر او نداشته است.
در آن جلسه مادر بنفشه نیز به عنوان متهم ردیف دوم در جایگاه 
ویژه ایستاد و گفت: شاپور مرد بدی نبود و چون او را می شناختم 
و می دانستم پولدار اســت، دخترم را مجبور به ازدواج با او کردم، 
 اما دخترم سرناســازگاری برداشت. شــوهرم همیشه بدبین بود 

و به دخترم القا کرده بود که من با شوهر او در ارتباط هستم. 
من رابطه ای با شاپور نداشــتم و فقط گاهی اوقات به خانه شاپور 

می رفتم تا به نوه ام سر بزنم.
 در پایان آن جلســه هیئت قضایی وارد شــور شــد و شــاپور را 
به قصاص و شــالق و مادر زن وی را به اتهام رابطه پنهانی با شاپور 

به سه سال زندان و 99 ضربه شالق محکوم کرد. 
حکم صادره در شعبه 27 دیوان عالی کشور مهر تایید خورده بود 
که شاپور توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کند. 
به این ترتیب مرد میانسال بار دیگر از جنبه عمومی جرم محاکمه 
و طبق ماده 612 قانون مجازات اســالمی به 6 سال و 5 ماه زندان 

محکوم شد.
 بنا به این گزارش، این مرد هفته گذشــته در دادگاه حاضر شــد 
و نامه تســلیم به رای را امضا کرد تا با حکم قضایــی و در دو ماه 

آینده از زندان آزاد شود.

رییس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس راهور ناجا از مرگ 
چهار تن در پی تصادف میان یک دستگاه ســواری پژو و سواری 

سمند خبر داد.
ســرهنگ نادر رحمانــی، دربــاره ایــن حادثه گفــت: حوالی  
ســاعت 19:26 جمعه شب یک دســتگاه ســواری پژو 405 در 
 محور شــهرکرد - اصفهان در اســتان چهار محــال و بختیاری 
 در حال حرکت بود که ناگهان با یک دســتگاه ســواری ســمند 

برخورد کرد.
وی با بیان اینکــه در پی این حادثه چهار تــن در صحنه تصادف 
 جان خود را از دســت دادنــد، گفت: یــک تن دیگــر نیز دچار 
آسیب دیدگی شــده بود که عوامل امدادی وی را به بیمارستان 

منتقل کردند.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیــس راهور ناجا درباره 
علت این حادثه نیز گفت: کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی 
انحراف به چپ از ســوی راننده پژو را به عنــوان علت این حادثه 

اعالم کردند.
رحمانی با اشــاره به وقوع این حادثه گفت: تجاوز به چپ، سبقت 
غیرمجاز، تخطی از سرعت مجاز و ... از تخلفات حادثه سازی است 
 که گاه ارتکاب آن حتی بــرای یک لحظه نیز عمری پشــیمانی 

به دنبال خواهد داشت.

خواندنی

دیده شدن شکل سیاه و مرموزی در مدرسه ای در مالزی 
منجربه یک توهم جمعی میان اهالی مدرســه و تعطیلی 

آن شد و که بسیار عجیب بود. 
داســتان از دوشــنبه هفته پیش شروع شــد؛ وقتی که 
 ده ها دانش آموز و معلم در مدرســه ای در شهر کوتابهارو 

از دیدن شکل سیاهی درون مدرسه خبر دادند.
این مشــاهدات تا دو روز ادامه پیدا کرد و در نهایت حدود 
100 نفر باور داشــتند نــه تنها این ســیاهی را دیده اند، 
بلکه ایــن پدیده ای مــاوراء الطبیعه روی آنهــا تاثیر هم 
 گذاشته است! این مدرســه روز پنجشــنبه تعطیل شد 
و پس از آن برخی مذهبی ها، پژوهشــگران و کارشناسان 
جادوگری، جلسات جن گیری و احضار روح برگزار کردند.

با وجود اینکه مدرسه روز یکشنبه دوباره باز شد، اما هنوز 

صدای فریاد دانش آموزان از داخل مدرسه شنیده می شد. 
یکی از مدیران مدرســه، در این رابطه به » بی بی ســی « 
 گفت: دانش آموزان ما توســط ارواح آشــفته شــده اند، 

ما نمی دانیم که چرا این اتفاق برای ما افتاد.
 مــا نمی دانیم این چــه چیزی اســت که روی مــا تاثیر 
گذاشــته اســت. یکی از معلمان مدرســه هم کــه ادعا 
 کرده قبال بــا ارواح در ارتبــاط بوده، گفــت وقتی یکی 
از دانش آموزان را نگه داشــته بودم، دست هایم به شکل 
شدیدی احساس سنگینی کردند. من استغفار خواستم، 

برخی اتفاقات واقعا خارج از کنترل من بودند.
ولی زمانی که دانــش آموز به خانه رفت احســاس کردم 
 کســی به قســمت چپ بدن من آویزان شــده اســت، 
من نورهای ســیاهی دیدم که مانند یک شــکل ســیاه 
 بودند.یــک معلم دیگر هم می گوید این شــکل ســیاه را 
دیده اســت، او در این باره گفت: او می خواست وارد بدن 
 من شود، اما همکاران من اطرافم بودند و آیاتی از قرآن را 

می خواندند.
 من به آرامی بارهــا و بارها آیت الکرســی را خواندم بعد 
 از یک ســاعت، ســر من ســبک تر شــد. رابرت برتولما، 
جامعه شــناس، در این رابطــه گفت که ایــن یک مورد 
کالسیک از هیستری جمعی است، یک وضعیت که در آن 

افراد مختلف از توهم جمعی رنج می برند. 
 بــه گفته او مــردم بومی مالــزی به دالیلــی در پذیرش 

این توهم دست جمعی مستعدتر هستند.

29 شهریور ماه ســال جاری زن جوانی با چهره ای آشفته 
پای در پلیس کالنتری گذاشــت و از ماجرای گروگانگیری 
شوهرش خبر داد. بدین ترتیب بازپرس سهرابی در جریان 
این پرونــده آدم ربایی قــرار گرفت و دســتور داد تا تیمی 
ازماموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران برای رهایی طعمه 

آدم ربایان وارد عمل شوند.
زن جوان در تحقیقات ابتدایی به ماموران گفت: همســرم 
پزشک اســت و امروز صبح پس از رفتن همسرم به مطبش 
 با موبایلش به من زنگ زد ولی فرد دیگری پشــت خط بود 
و ادعا کرد که همســرم را ربوده اند و باید برای رهایی اش 

100 میلیون تومان پرداخت کنم.
وی افزود: پس از لحظاتی دوبــاره گروگانگیران زنگ زدند 
و با اطالع از اینکه 27 میلیون تومان پول نقد در خانه دارم 

خواستند تا پول ها را برای شان آماده کنم تا شوهرم را آزاد 
کنند.

کارآگاهان در ایــن مرحله با آمــوزش ابتدایی به زن جوان 
قرار مالقاتی را برای پرداخت پول به گروگانگیران طراحی 
کردند و زن جــوان در تماس با آدم رباها خواســت تا برای 

دریافت پول در پارکی در جنوب تهران حاضر شوند.
 در این مرحلــه گروگانگیــران در محل قرار حاضر شــده 

و درعملیات غافلگیرانه ماموران دستگیر شدند.
رییس آدم رباها زمانی که در شــعبه نهم دادســرای ناحیه 
27 پیش روی بازپرس سهرابی قرار گرفت ادعای عجیبی را 
مطرح کرد و گفت: من مهندس ساختمان هستم و چندی 
پیش پزشــک متخصص برای تعمیر دفترش با من تماس 
گرفت و پس از انجام کارهای دفتــرش 98 میلیون تومان 
از وی طلبکار شــدیم و وی برای پرداخت بدهی اش چک 
کشــید، اما هر روز زنگ می زد که فعال در حســابش پول 

نیست و باید دست نگه داریم.
وی افزود: هر روز ما را بازی می داد تا اینکه خســته شدیم 
و تصمیم گرفتیم برای زنده کردن پول مان پزشــک جوان 
 را به گــروگان بگیریم تا همســرش پول درخواســتی را 
به ما بپردازد و زمانی که شــنیدم همسر پزشک متخصص 
27 میلیون تومان پول تهیــه کرده پذیرفتیم تــا او را رها 

کنیم که در محل قرار دستگیر شدیم.
این مرد ادامه داد: برای زنده کردن پولم دســت به این کار 

زدم و هیچ آزاری به پزشک جوان نرساندیم.

توهم جمعی ناشی از هیستری جمعی در مالزی! مهندس عمـران آدم ربا شـد!

قاب حوادث

حوادث جهان

در جریان اطفای آتش ســوزی بــزرگ در یک انبار 
کاال در » گولیانــووا «، منطقه ای در شــمال شــرق 
 مســکو پایتخت روســیه، هشت آتش نشــان جان 
باختند. گمــان می رود ایــن آتش نشــانان هنگام 
عملیات جســتجو برای پیدا کردن گرفتارشدگان بر 

اثر ریزش سقف انبار درگذشته اند.
» آندری میشــچنکو « از ماموران آتش نشانی گفت: 

در فراق رفقا به سوگ نشسته ایم.
به گفته وی، هشــت آتش نشــان جان باخته پیش 
 از آنکه خــود، قربانی شــعله ها، دود و آوار شــوند، 
توانسته بودند100 نفر از کارگران و کارکنان انبار را 

نجات دهند. 
 آتــش ســوزی در ایــن انبــار کاال کــه در آن 
مواد  پالســتیکی، شــیمیایی و کپســول های گاز 
 نگهداری می شــد پنجشــنبه شــب شــروع شد 
و شعله های آتش به زودی مساحتی به وسعت4000 
مترمربــع را در بــر گرفت. بــه گــزارش یورونیوز، 
پایین بــودن اســتانداردهای ایمنــی در برخی از 
ســاختمان ها، مراکز یا کارگاه ها در پایتخت روسیه، 
 گاه و بیــگاه باعث آتش ســوزی می شــود و قربانی 

می گیرد.

پلیس آمریکا اعالم کرد که در نتیجه یک تیراندازی 
در یک مرکز خرید در غرب واشــنگتن 4 نفر کشته 

شدند. 
فرد مسلح که در یک فروشگاه خرید اقدام به شلیک 
کرده، انتظار می رود به تعداد بیشــتری آسیب زده 
باشد. دوربین های مداربسته تصویر او را ضبط کردند 
و پلیس ضــارب را به عنوان یک فــرد الغر با موهای 
مشــکی که لباس مشــکی نیز بر تن داشته، معرفی 

می کند. 

۸ آتش نشان
 در مسکو جان باختند

4 کشته در تیراندازی 
واشنگتن

به دستور قاضی کشیک دادســرای جنایی پرونده فقدان 
زن جوانی که با شکایت همســرش ناپدید شده بود برای 
تحقیقات تخصصی تر در اختیــار کارآگاهان اداره یازدهم 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
15 شهریور ماه امسال فردی با مراجعه به کالنتری 169 
مشــیریه به ماموران گفت: همســرم لیال 25 ساله برای 
خرید از خانه خارج شــده، اما پس از دو ســاعت از طریق 

ارسال یک پیامک از من درخواست کمک کرد.
بالفاصله با گوشی تلفن همراهش تماس گرفتم، اما از آن 

زمان تاکنون گوشی تلفن همراه او خاموش است.
پرونده در اداره يازدهم پلیس آگاهی

با ثبت این شــکایت پرونده مقدماتی با موضوع فقدان زن 
جوان به دســتور قاضی کشیک دادســرای جنایی تهران 
پرونده ای در این زمینه تشــکیل و برای رسیدگی بیشتر 
در اختیار کارآگاهان اداره یازدهــم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.
 همزمان با ارجاع پرونده بــه اداره یازدهم پلیس آگاهی 
شــاکی با مراجعه به اداره یازدهم و نشــان دادن پیامکی 
 بــه کارآگاهان گفــت: فرد یا افــرادی پس از گذشــت 
مدت کوتاهی از زمان خاموش شــدن گوشی تلفن همراه 
همسرم پیامکی را از طریق گوشــی همسرم به برادر وی 
ارسال کردند که در آن پیامک اعالم شده همسرم توسط 

آنها به قتل رســیده و جســد وی را در بیابان های اطراف 
بهشت زهرا ) س ( رها کرده اند.

عدم پیدا نشدن جسد زن جوان
 با توجه به پیامک ارســال شــده مبنی بر وقــوع جنایت 
 و رها شدن جسد در اطراف بیابان های بهشت زهرا ) س (

هماهنگی های الزم در این خصوص انجام شــد و تیمی 
از کارآگاهان اداره یازدهم پلیــس آگاهی به همراه دیگر 
عوامل انتظامی به جستجوی دقیق منطقه پرداختند، اما 
 نه جســد متعلق به زن جوان کشف شــد و نه سابقه ای 
در این خصوص در سیســتم ســوابق موجــود در پلیس 

آگاهی به وجود آمد.
رد پای زن جوان در شهرستان ارومیه

در ادامه رســیدگی به پرونده کارآگاهــان اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران بــزرگ اطالع پیــدا کردند که زنی 
با مشــخصات فقدانــی با مراجعــه به مراجــع انتظامی 
 در شهرســتان ارومیــه خــودش را به پلیــس معرفی 

کرده است.
 بالفاصله هماهنگی های الزم انجام و تیمی از کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیــس آگاهی به شهرســتان ارومیه اعزام 
شدند و بعد از مشخص شــدن هویت کامل این زن جوان، 
وی را به اداره یازدهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ منتقل 

کردند.

اظهارات زن جوان و کشف حقیقت
پس از حضور لیال در اداره یازدهــم پلیس آگاهی، وی در 
اظهارات اولیه خود مدعی شــد توســط افرادی ناشناس 
ربوده شــده اســت، اما در ادامه تحقیقات مجبور به بیان 
حقیقت شــد و گفت هیچ گونه آدم ربایی وجود نداشته 
و تنها قصد داشــتم با این ترفند از کشــور خارج شــوم 
و برای همیــن پیامک مرمــوز را به گوشــی تلفن برادر 
 همســرم ارســال کردم تا دیگر کســی پیگیر سرنوشتم 

نباشد.
زن جوان در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: سه ماه 
پیش از طریق شبکه اجتماعی تلگرام با فردی آشنا شدم 

که گمان می کردم خانم جوانی به نام مژگان است. 
داخل پروفایل وی شــماره اش قرار داشت پس از گذشت 
مدت کوتاهی بعد از آشــنایی من و مژگان، وی پیشنهاد 
خــروج از ایــران را مطرح کــرد و مدعی شــد از طریق 
 دوستان و بستگانش من را به صورت غیرقانونی به ترکیه 

بفرستد.
 از آن زمان به بعد موضوع پیام های ما دو نفر بر سر همین 
موضوع و شــرایط مناســب زندگی در ترکیه بود تا اینکه 
 ســرانجام با تشــوق مژگان تصمیم گرفتم تا با کمک وی 

از کشور خارج شده و به ترکیه بروم.
لیال در ادامه اظهاراتش افزود: با ســه میلیون تومان پولی 
 که در خانه داشــتیم به بهانه خرید از خانه خارج شــدم 
و با اتوبوس به ارومیه رفتم. مژگان در پیام هایش گفته بود 
که در ترمینال ارومیه به دنبالم می آید، اما برخالف انتظار 
در مقابل ورودی ترمینال ارومیه مردی حدودا40 ســاله 
با یک دستگاه خودروی شــخصی به سراغم آمد و مدعی 
شد از طرف مژگان آمده اســت. من که به شدت ترسیده 
بودم و فکر می کردم این مرد قصــد آزار و اذیت مرا دارد 
از سوار شــدن به خودروی وی خودداری کردم و از محل 
ترمینال متواری شــدم، اما در زمان فرار از دست مرد40 
ساله کیف حاوی گوشــی تلفن همراه، مدارک شناسایی 
و تمام پول هایم پیش او باقی ماند. هیچ آشــنایی در شهر 
ارومیه نداشتم سرانجام پس از گذشت یک روز بالتکلیفی 

تصمیم گرفتم به پلیس مراجعه کنم.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبــارزه با جرایم 
 جنایی پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ گفت: بــا توجه 
به اظهارات ضد و نقیض زن جوان تحقیقات پلیسی درباره 
علت فرار زن جوان از خانه و همچنیــن دیدار مرموز وی 
با مژگان و مرد40 ســاله ای که از طــرف وی به ترمینال 
ارومیه آمده بود و همچنین ردیابی مدارک شناسایی زن 
جوان که به ادعای خودش به سرقت رفته است، همچنان 

ادامه دارد.

داستان سـرایی زن جوان برای فـرار از خـانه

 مژگان 
 در پیام هايش 

 گفته بود که 
در ترمینال ارومیه 
به دنبالم می آيد، 
اما برخالف انتظار 
در مقابل ورودی 
ترمینال ارومیه 
مردی حدودا4۰ 

ساله با يک دستگاه 
خودروی شخصی 

به سراغم آمد و 
مدعی شد از طرف 

مژگان آمده است

قاتل ســتایشـ  دختر 6 ســاله نی ریزیـ  که در فروردین ماه امســال پیش 
 از قتل، اقــدام به ربودن، ســرقت طالجات و آزار و اذیت این دختر خردســال 

کرده بود؛ در شهرستان نی ریز و در مالءعام به دار مجازات 
آویخته شد.

جوانی 18 ساله در پی خاکبرداری تپه ای در سردشت استان آذربایجان غربی، 
جان خود را از دست داد.

 اقدامات نیروهــای امدادی بــرای نجات این جــوان موثر نبــود و وی پیش 
از رها سازی به علت خفگی جان خود را از دست داد.

رییس شورای اســالمی روستای ســلطان آباد گفت: یک کودک 5 ســاله29 شهریور، 
توسط سگ های ولگرد مورد حمله قرار گرفت که به دلیل شدت جراحات، فوت کرد. 

این کودک بعداز ظهر از در منزل خارج شــد که بالفاصله ســگ های ولگرد به او حمله 
کرده و آسیب های جدی به دست ها، پاها، صورت و بدن او وارد کردند. 
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خانم ها؛ رسمی و باوقار: خوش پوشی برای حاضر شدن 
در محل کار را از همیــن فردا صبح آغــاز کنید. هماهنگ 
کردن لباس هــا کار پیچیده ای نیســت؛ تنهــا کمی دقت 
و سلیقه می خواهد. برای شــروع، به فکر خرید چند دست 
لباس مناسب شــغلتان باشــید؛ مثال خانم های کارمند به 
ســراغ خرید مانتو و شــلوارهای خوش دوخــت کارمندی 
همرنگ باشــند و بــرای تکمیل این پوشــش باوقــار، از 
مقنعه هایی نوار دوزی شــده و مدل دار به رنگ هایی نزدیک 
به لباسشــان غافل نشــوند. اما ســادگی رنگ های خنثی 
)قهوه ای، مشــکی و ســفید( را کــه پذیرفته ترین رنگ ها 
برای پوشش رســمی در محیط کار هســتند، می توانید با 
پوشــیدن کیف و کفش مناسب بشــکنید. به چشم آمدن 
هماهنگی و خوش پوشی شــما در محل کار در کنار تمیز و 
مرتب بودن، بســتگی زیادی به تن خور لباستان دارد؛ پس 

پوشیدن لباس های خیلی گشــاد و کهنه را فراموش کنید. 
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید پوشش در محل کار 
تعریف خود را دارد؛ پس اگر در محل کار مقید به پوشــیدن 
لباس فرم نیستید، بهتر اســت برای پوشش سراغ تیپ های 
نامتعــارف و متفاوت نروید. اســتفاده بی جهت از رنگ های 
تند و شاد یا پوشــیدن کفش و لباس های مهمانی، گردش 
و پیاده روی، از شــما تصویری خارج از چارچوب کارمندی 
و رفتار مناسب اجتماعی می سازد. پوشیدن صندل، دامن، 
کفش وکیف های مهمانی، مانتو و شــلوارهای کوتاه و پاره، 

از اشتباهات غیرقابل بخشش در پوشش محیط کار است.
مردها؛ هوشــمندانه و کاریزماتیک: برای ما ضروری 
اســت طیف رنگ های کاربردی در فضاهای رسمی را بهتر 
بشناسیم و بیشتر به تن خور لباس های خود اهمیت بدهیم؛ 
نکته ای که در پوشــش مــردان کمتر به چشــم می خورد. 

به جز کت و شــلوارهای فرم برخی کارمنــدان بخش های 
دولتی و خصوصی، عده ای بی توجه به موقعیت کاری خود، 
نامناسب ترین و دم دستی ترین لباس خود را برای حضور در 
محل کار انتخاب می کنند؛ در حالی که پوشــش شما قرار 
است پیش از دانش و مهارت تان در برخورد با ارباب رجوع و 
دیگر همکاران، معرف شخصیت تان باشد. پس اگر موفقیت 
مادی در کسب و کار برایتان اهمیت زیادی دارد، کمی هم 
برای ظاهرتان وقت بگذارید و بعد از مطالعه در حوزه تناسب 
رنگ، مدل و جنس لباس های رســمی، دســت به انتخاب 
بزنید. در نگاه اول، یک دســت کت و شلوار خوش دوخت یا 
پیراهنی ساده، از شما ظاهری حرفه ای و اهل فن می سازد؛ 
پس از آن، دیگر اجزای پوشــش مانند کیف و کفش اســت 
که در تکمیل ظاهر شــما نقش مهمی دارد. شما به فراخور 
جایگاه شغلی تان از رییس تا کارمند و از کارگر تا معلم، باید 
بدانید چه لباسی مناسب شــغل شماست. مسلما پوشیدن 
تی شرت، کاله، صندل، شلوارهای گشــاد و فاق کوتاه، برای 
شما به عنوان یک کارمند رســمی تمسخرآمیز خواهد بود؛ 
پس در هر شــغلی که هســتید، انتخاب هایتان را دقیق و 

پوشش خود را هوشمندانه کنید.

نگاهی به دکمه های روی لباســتان بیندازید تــا ببینید همین 
دانه های ریز و درشــت، تا چه اندازه در زیبایی، پوشش و شکل 
دادن به تن خور لباس ها نقش دارنــد. دکمه یا تکمه که قدمت 
آن به حدود 3000 ســال قبــل از میالد می رســد، در ابتدا به 
صورت تزئینی روی لباس ها استفاده می شد تا اینکه گذر زمان 

پوشاک دوچندان کرد. حاال اهمیت آن را در صنعت 
لباس هایمــان حداقل که روزانه با پوشــیدن 
داریــم، بهتــر با چند دکمه سر وکار 
لیــد اســت درباره تولد تا  تو

آنها کمی بدانیم.
دکمه  وقتی 

شــد:  گرفته  جدی 
اولین دکمه ها از جنس صدف 

بودند که به صورت اشــکال هندسی 
تراشیده و با نخ به لباس دوخته می شدند؛ 

اما با وجود این اختراع در روم باســتان، مردان و 
زنان خوشــپوش از دکمه به عنوان وســیله ای برای 

بستن لباس استفاده نمی کردند؛ دکمه هایی که از استخوان، 
شاخ حیوانات، چوب، فلز یا صدف درست می شد؛ ولی برای آنها 

تنها جنبه آراستگی و تزئینی داشت. در آن زمان گیره، سنجاق 
و کمربند تنهــا ابزاری بودند کــه از آنها برای بســتن لباس ها 
استفاده می شد؛ چون هنوز کاربردی برای این دکمه های تازه 

متولد پیدا نشــده بود. اما بعد از مدتــی، دکمه های 
کاربردی جای خود را به دکمه های تزئینی داد 

و رومی هــا بــا خلــق جادکمه هایی با 
سوراخ های بزرگ برای عبور 

دکمــه و در نهایت 
درز  بستن 

 ، س لبــا
تحولی بــزرگ در 
دنیــای مــد و لباس بــه راه 
انداختنــد؛ بازاری که به ســرعت رونق 
گرفت. اما غائله بــه اینجا ختم نشــد؛ چرا که با 
کاربرد دکمه، تغییرات بزرگی در طراحی لباس اروپایی ها اتفاق 

افتاد. با ورود دکمه ها به اروپا از طریق تجار، فرانســه به سرعت 
اهمیت آن را کشف و با تاسیس انجمن سازندگان دکمه، شروع 
به ســاخت دکمه های زیبا از ســنگ های قیمتی برای استفاده 

اشراف کرد. همزمان با محبوب شده این انجمن طبقه 
و محصوالتش، دکمه به نمادی از اشــرافیت و 
طبقات برتــر اجتماعی تبدیل شــد؛ چون 
دهقانان و طبقات پاییــن، حتی اگر توانایی 
خرید این دکمه های باارزش را داشــتند، 
اجازه استفاده از آنها را برای بستن لباس 
خود نداشتند. بعد از مدتی طبقه اشراف 
تصویب کرد که عمــوم مردم تنها مجوز 
استفاده از دکمه های پارچه ای و نخی را 
دارند؛ بنابراین در این برهه، جایگاه تزئینی 
دکمه دوباره پررنگ تر از کاربرد آن شــد. محبوبیت 
دکمه روز به روز بیشتر می شــد؛ تا جایی که پادشاه فرانسه در 
مالقاتی با پادشاه انگلیس، لباسی تزئین شده با 13600 دکمه 
بر تن کرد؛ دکمه هایی ســاخته شــده از الماس و نقره که هیچ 

کس توان خرید و استفاده از آن را نداشت.
دنیای رنگارنگ دکمه های امــروز: از قرن هجدهم به 
بعد، دکمه ها در حجم وســیعی تولید می شد و هنرمندان زمان 
زیادی را صــرف می کردند تا پرتره یا منظــره ای را روی دکمه 
نقاشی کنند. این تغییر و تحوالت مدت ها ادامه داشت؛ تا اینکه 

در قرن بیستم، دکمه های طرح دار و جدید وارد بازار شد و دیگر 
الزم نبود با دست روی دکمه ها نقاشی شــود. انواع دکمه ها در 
انواع سایز و شکل، از سر حیوانات گرفته تا اشکال میوه ها، تولید 
شــد و با ابداع پالســتیک و تولید دکمه های پالستیکی، جنبه 
تزئینی و قیمتی آن کمرنگ و کمرنگ تر شد؛ اما این اختراع بشر 
با همه تغییر و تحوالتی که در این ســال ها به خود دیده، به جز 
بستن درز یقه، آستین و جلوی پیراهن و شــلوار، هنوز قابلیت 
تزئینی خود را حفظ کرده است. این روزها استفاده از این شکل 
هندسی رنگارنگ در طراحی لباس و زیورآالت، به صورت کیف 
و کفش دکمه ای، زیورآالت و شال و روســری دکمه ای، بسیار 
پرطرفدار اســت. شــما هم می توانید با چــرخ زدن در دنیای 
رنگارنگ دکمه ها، لباس هایتان را از سادگی و یکنواختی بیرون 

آورید.
تمایز و تشخص: امروزه اگر به هر لباس فروشی معتبری 
سر بزنید، متوجه می شــوید که آنها روی دکمه حساب ویژه ای 
باز کرده اند. در واقع نه تنها نوع دکمه ای کــه به کار می برند، از 
نمونه ها و رقبای دیگر متمایز اســت، بلکه دکمه نمادی از اصل 
بودن لباس هم به شــمار می رود. هر تولیدکننده ای نامش را به 
شکل و شــیوه خاصی روی دکمه هایش حک می کند؛ درنتیجه 
زمانی که می خواهید به اصل بودن پوشــاک تان اشــاره کرده و 
برایش استداللی داشته باشید، دکمه ها را با نام آن تولیدکننده 

تطبیق می دهید.

خوش پوشـی  از نوع کارمندی 

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: یکــی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توســط ســازمان 
آتش نشانی اصفهان، فرهنگ ســازی و ایمن شــدن فضا های شهر 
برای حضور دانش آموزان است. این ســازمان همزمان با شروع سال 
تحصیلی جدید، برنامه های ویژه ای را در راســتای فرهنگ ســازی 
ایمنی آغاز کرد. مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این ســازمان تدابیر ایمنی مورد 
نیاز را برای ایمنی دانش آموزان به کار گرفته اســت، اظهار داشــت: 
افزایش ضریب ایمنی در مدارس برای دانش آموزان، تنها با همکاری 
مسئولین مدارس و خانواده ها امکان پذیر خواهد بود. بزرگزاد افزود: 

یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان در راستای 
ایمن شدن فضا های شهر برای حضور دانش آموزان، فرهنگ سازی و 
جلب توجه شــهروندان به اهمیت این موضوع اســت. وی با تاکید بر 
اینکه روز اول مهر از بســیاری جهات روز خاصی است، تصریح کرد: 
از عموم مردم که با وسیله نقلیه شــخصی و عمومی تردد می کنند، 
درخواســت می شــود در یک حرکت نمادین و متفاوت، با چراغ های 
روشن در سطح شــهر تردد کنند؛ زیرا این امر یادآور این نکته خواهد 
بود که در ســال تحصیلی آغاز شــده، دانش آموزان به دلیل تردد در 
ســطح خیابان ها، نیازمند توجه بیشــتر و حفظ ایمنی نســبت به 

آنهاست.

ســازمان تعزیرات حکومتي اســتان اصفهان به فروشــندگان لوازم 
خانگي قاچاق 21 روز مهلت داد.

 طرح ویژه جمع آوری لوازم خانگی قاچــاق که قرار بود از اول مهرماه 
اجرا شود، با توجه به درخواست اعضای صنف، سه هفته به تاخیر افتاد 
تا واحدهایی که ندانسته اقدام به خرید کاالهای قاچاق کرده و فاکتور 

ندارند، اجناس قاچاق را جمع کرده و به فروشنده اولیه بازگردانند.
غالمرضا صالحي، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتي استان اصفهان، 
در این خصوص اطــالع داده بود: با عنایت به دســتورات مقام معظم 
رهبری و بخشــنامه ابالغی از ناحیه ریاســت عالی سازمان تعزیرات 
حکومتی کشــور، به منظور اجرای طرح ملی مبارزه با قاچاق کاال در 

سطح عرضه با اولویت لوازم خانگی،تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و 
بهداشتی، جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی مرتبط، 
ازجمله نماینده کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، نیــروی انتظامی، معاونت غذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و روسای 
اتحادیه های لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی، 
تشــکیل گردیده و برنامه ریزی الزم برای اجرای طــرح و برگزاری 

گشت های مشترک، از اول مهرماه انجام مي شود.
گفتني است بعد از تاریخ تعیین شــده )21 مهرماه( با متخلفان، برابر 

قانون به شدت برخورد می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

امروز را با چراغ های روشن برانید
مدیر کل سازمان تعزیرات حكومتي استان اصفهان:

مهلت 21 روزه به فروشندگان لوازم خانگي قاچاق

با مسئوالن

نگاه روز 

معاون رییس جمهــور در امور زنان و خانواده گفــت: در حال حاضر 
حدود 750 میلیون نفر در دنیا بی ســواد هســتند که دوسوم آنان را 

زنان و دختران تشکیل می دهند.
شــهین دخت موالوردی که در اولین روز آغاز سال تحصیلی جدید، 

زنگ مدرسه دبیرســتان حضرت فاطمه الزهرا)س( را نواخت، افزود: 
آمار بی ســوادان در دنیا نشــان می دهد هنوز در برابــر فرصت های 
آموزشی مشــکالتی وجود دارد. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود، ضمن تبریک فرا رسیدن ســال تحصیلی جدید اظهار کرد: در 
حال حاضر طبق تعریف یونســکو، توانایی خواندن و نوشتن و حتی 
تحصیالت دانشگاهی سواد محسوب نمی شود؛ بلکه در قرن بیست و 
یکم سواد ارتباطی، مالی، رســانه ای و رایانه ای نیز مطرح است که از 

مهم ترین آنها می توان به سواد رسانه ای اشاره کرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در ادامه گفت: در ایران 
نیز نظام آموزشی اقدام به انتشار کتاب تفکر و سواد رسانه ای کرده و 
با این کار، قدمی در راه آموزش این نوع سواد برداشته است. البته در 
دنیا و از جمله ایران، تا دستیابی به وضعیت مطلوب راهی طوالنی در 

پیش داریم.
موالوردی تصریح کــرد: باوجود اهداف و آرمان هــای در نظر گرفته 
شــده در قانون اساسی و اســناد باالدستی مانند ســند چشم انداز 

20ساله، هنوز برای دســتیابی به وضعیت مطلوب در زمینه آموزش، 
خألها و چالش هــای جدی داریــم. در حال حاضر براســاس نتایج 
مرکز پژوهش های مجلس، 3 میلیون و 200 هــزار کودک بازمانده 
از تحصیل داریم که امیدواریم با انجام اقداماتی در آینده، به شرایطی 
دســت یابیم که کودک کار، خیابانی و بازمانده از تحصیل نداشــته 
باشــیم. وی با بیان اینکه از اهــداف مهم نظام آمــوزش و پرورش، 
دستیابی به عدالت آموزشــی و ارتقای کیفیت آموزش است، گفت: 
الزم است عدالت آموزشی در کل کشور و تمام مناطق آن و حتی در 

مناطق داخل شهرها برقرار شود.
معاون رییس جمهــور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: قرار اســت 
در چارچوب برنامه آموزش برای همه که از طریق یونســکو پیگیری 
می شود، ارتقای کیفیت آموزشی، دستیابی به فرصت های آموزشی و 

یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش تا سال 2030 محقق شود.
موالوردی با اشــاره به اعتبار تخصیص یافته در دولت یازدهم برای 
آموزش و پــرورش گفت: اعتبار حوزه آموزش و پرورش از ســال 92 
تاکنون 82 درصد رشــد داشته است که نشــان دهنده اهتمام ویژه 

دولت تدبیر و امید برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است.
وی با اشــاره بــه تفاهم نامه هــای معاونت امــور زنــان و خانواده 
بــا دســتگاه های مختلــف در زمینــه آمــوزش دختــران گفت: 

تفاهم نامه هایی را با ســازمان نهضت ســوادآموزی و وزارت آموزش 
و پرورش منعقــد کرده ایم؛ البته با توجه به وضعیــت کنونی، به نظر 
می رسد تا دســتیابی دختران به فرصت عادالنه برای تحصیل، هنوز  

هم فاصله هست.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: ما پروژه هایی 
را در زمینه آموزش و پرورش دختران تعریف کردیم که از جمله آنها 
می توان به بهبود وضعیت آموزشی و بهداشــتی دختران در مناطق 
محروم، افزایش پوشــش تحصیلــی دختران بازمانــده از تحصیل، 
اقدام به تغییــر باورهای غلــط در زمینه دختران، آسیب شناســی 
روانی اجتماعی دانش آموزان دختر در دوره دوم متوسطه اشاره کرد 

که این برنامه ها به پایان رسیده یا در حال اتمام است.
مــوالوردی اضافــه کــرد: امیدواریــم نظــام آموزش و پــرورش، 
دانش آموزان را به گونه ای تربیت کند که فارغ التحصیالن آن قدرت 
تعامل ســازنده را داشــته و در فرآیند اجتماعی، عنصر ســازنده ای 
باشــند. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان اظهار 
کــرد: دروس جدیــدی مانند اقتصــاد مقاومتی، محیط زیســت و 
کارآفرینی به دروس قبلی اضافه شــده که می توانند راهگشا باشند 
و امیدواریم با پیگیری برنامه های دولت، به اقتصادی دست یابیم که 

زن و مرد نمی شناسد و دانش بنیان است.

معاون رییس جمهور در امور زنان:

دوسوم بی سوادان دنیا را زنان و دختران تشكیل می دهند

وزیر آموزش و پــرورش از افتتاح 33 هــزار کالس درس جدید 
با زیربنای ۴ میلیــون و 600 هزار مترمربــع در دولت یازدهم 
خبر داد و گفت: آموزش و پرورش، کتاب اقتصاد مقاومتی را به 

دانش آموزان تدریس می کند.
علی اصغر فانی در مراســم آغاز ســال تحصیلی 96-95 که با 
حضور رییــس جمهور در دبیرســتان نمونه دولتــی دخترانه 
حضرت نرجس)س( برگزار شــد، با تبریک هفته دفاع مقدس و 
بازگشایی مدارس افزود: آموزش و پرورش تالش می کند تا سند 
تحول بنیادین را به عنوان گفتمان غالب و نهاد آموزش وپرورش 

را به یک دغدغه همگانی برای کشور تبدیل کند.

وی با بیان اینکه ســند تحول، مبنای اقدامات آموزش وپرورش 
در برنامه ششم توسعه است، تصریح کرد: در سالی که رهبری، 
آن را به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« مطرح کرده است، 
آموزش وپرورش، کتابی را با همین عنــوان برای دانش آموزان 
درنظر گرفته تا بتواند اقتصاد مقاومتی را به دانش آموزان آموزش 

دهد.
فانی گفت: برای اولین بار در نظام آموزشی کشور، ۴ درس تفکر 
و سواد رسانه ای، کارآفرینی و فناوری، انسان و محیط زیست و 
انسان و سالمت، پیش بینی شده اســت که امیدواریم با اجرای 

این دروس، بخشی از خألهای موجود نظام آموزشی حل شود.

آیین نواختن زنگ آغاز ســال تحصیلی جدید، صبح دیروز )سوم 
مهرماه95( با حضور شــهردار تهران، مدیران شــهری پایتخت و 
جمعی از مسئوالن آموزش و پرورش، در مجتمع آموزشی متقین 

در منطقه 12 برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، شــهردار تهران، در این مراسم با تبریک آغاز 
سال تحصیلی جدید و همچنین هفته دفاع مقدس و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای هشت ســال جنگ تحمیلی گفت: »از اینکه 
این توفیق نصیب بنده شــد که آغاز ســال تحصیلی جدید را در 
اینجا و در جمع شما دختران خوبم و معلمان گرانقدر این مجتمع 
آموزشی باشــم، خداوند بزرگ را شاکرم.« وی افزود: مقارن شدن 

ایام هفته دفاع مقدس که دانشــگاهی بزرگ برای تربیت فرزندان 
کشــور در دهه 60 بود، با آغاز فصل جدید تعلیم و تربیت، تقارن 
مبارکی است. قالیباف تاکید کرد: ان شــاءا... همه ما از این تقارن 
ایــن درس را بگیریم که اهمیــت نقش تعلیم وتربیــت در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی که مبتنی بر فرهنگ و اعتقاد می باشد، 

بسیار مهم است.
شهردار تهران با بیان اینکه بدون شــک مهم ترین هدف و اولویت 
در نظام اســالمی، توجه به نیروی انسانی و رشــد و تعالی جامعه 
است، تصریح کرد: اگر از این موضوع غفلت کرده وموضوعات دیگر 

را جایگزین آن کنیم، قطعا دچار خسران بزرگی خواهیم شد.

وزیر آموزش و پرورش:

۳۳ هزار کالس درس در دولت یازدهم افتتاح شد
شهردار تهران در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی:

مهم ترین هدف در نظام اسالمی، رشد وتعالی جامعه است

رفتار خودداری از رفتن به مدرســه می تواند در هر 
سنی روی دهد. واقعیت این است که توجه به مسئله 

»مدرسه هراسی« بسیار با اهمیت است.
مجتبــی کاشــانی، روان شــناس و مشــاور، اظهار 
داشت: امتناع از رفتن به مدرســه در میان دختران 
و پسران دانش آموز به یک اندازه رایج است و معموال 

کالس اولی ها بیشتر با این مشکل روبه رو می شوند.
وی در ادامه گفت: رفتار خودداری از رفتن به مدرسه 
می تواند در هر سنی روی دهد. واقعیت این است که 
توجه به مسئله مدرسه هراسی بسیار بااهمیت است و 

والدین نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند.
این روان شناس  و مشــاور تاکید کرد: گفتن جمالتی 
نظیر »اگر گریه کنی، دیگر مامان یا بابات نیســتم«، 
»به همه می گم تــا آبروت بره و خجالت بکشــی«، 
»اگر ایــن کارو کنی، می گم ناظــم تنبیهت کنه«، 
»تو مامان و بابا را دوســت نــداری؛ وگرنه این طور 
گریه نمی کــردی«، »خانــم معلم فقــط بچه های 
خوب را که گریه نمی کنند، دوســت دارد« و امثال 
این جمالت، نه تنها موجب آرامش کودک نمی شود، 
بلکه بــه ایجاد تنش، اســترس، تخریــب اعتماد به 
 نفس و به وجود آمدن احساس شــرم از خود کمک 

می کند.
وی اضافه کرد: این استرس ناشی از وابستگی کودک 
به والدین است که بهترین راهکار آشنایی او با محیط 

مدرسه قبل از آغاز سال تحصیلی به شمار می رود. 
از دیگر مــواردی که باعــث کاهش تــرس و ایجاد 
عالقه به مدرسه در کودک می شود، منتظر ماندن و 

استقبال والدین در پایان ساعت مدرسه است.
کاشــانی تصریح کرد: آشــنایی کودک بــا توانایی 
و مهــارت هایش، جرئــت دادن به او بــرای غلبه بر 
مشکالت، همراهی با وی به ویژه در روزهای نخست 
ســال تحصیلی، گوش دادن به حرف ها و احساسات 
وی، بیان مزایا و فواید باســواد شدن و درس خواندن 
و گفتن این جمله که »چون مورد عالقه و احترام ما 
هستی، می خواهیم به مدرسه بروی«، نقش مهمی 

در کاهش ترس دانش آموز از مدرسه دارد.
این روان شــناس در پایــان گفت: بیــان خاطرات 
شیرین خود از دوران تحصیل برای فرزند و دادن این 
اطمینان به او که با دوســتانش هم می تواند لحظات 

خوشی را تجربه کند، باعث دلگرمی وی می شود. 
والدین به یاد داشــته باشــند که هرگز مدرسه را به 
وسیله ای برای زور و تنبیه دانش آموز تبدیل نکرده 
و بیش از توان کــودک از او انتظــار درس خواندن 

نداشته باشند و اجازه بازی کردن هم به او بدهند.

توصیه های روان شناختی برای والدین کالس اولی؛

مدرسه هراسی را 
جدی بگیریم

روانشناسی

تاثیر آراستگی را در هیچ جا نباید دست کم گرفت؛ به ویژه اگر قرار باشد در یک جلسه مهم کاری سخنرانی کنید یا 
به عنوان یک استاد روبه روی چند دانشجوی جوان بایستید. حسن سلیقه و دقت در انتخاب پوشش مناسب شغلتان، 
به ظاهر شما زیبایی و به شخصیت تان اعتماد به نفس بیشتری می بخشد. پس انتخابتان را با در نظر گرفتن این نكات 

هوشمندانه کنید.

پیشنهاد سردبیر: 
دوسوم بی سوادان دنیا را زنان و دختران تشكیل می دهند

دو بنده، بند شــلوار یا ساســپندر، یکی از جذاب ترین متعلقات 
در دنیای پوشــش مردانه اســت؛ نوارهایی باریــک که از روی 
 شــانه ها می گذرد و به کمک یک گیره به شــلوار شــما متصل 

می شود.
 این بندها که به توصیه کارشناســان مد، یکی از بهترین لوازم 
جانبی پوشــش برای مردان اســت، چندان در بین آنها طرفدار 
ندارد؛ در صورتی که اگر از جلوه آن بر تن خود بیشــتر بدانید، 

حتما مشتری ثابت آن خواهید شد.
ساسپندرها، جنس، طرح و شــکل های متنوعی دارد که حتما 
یکی از آنها مطابق سلیقه شــما خواهد بود؛ چون برخی از آن به 
شکل X و برخی به صورت Y و تعدادی از آنها به شکل دو خط 

موازی روی پیراهن تان قرار می گیرد.
 این اکسســوری، از انواع مختلف مــواد مانند پشــم بافت دار 
 و نوارهای ارتجاعــی و در نمونه هــای بادوام تــر، از چرم تهیه 

می شود. 
این بندهای کشی که این روزها قسمتی از لباس مجلسی آقایان 
محسوب می شود، به تنهایی شکل و اســتایل ویژه ای به لباس 
شــما می دهند؛ به ویژه در لباس دامادی که استفاده از آن را به 
جای کمربند شدیدا پیشنهاد می کنیم؛ مخصوصا با برش مدرن 
شلوارهای امروز که بســتن این متعلقات را محبوب تر از گذشته 
می کند و انواع دکمه دار این ساســپندرها که در ترکیب با کت و 

شلوار، خیلی زیباتر از انواع گیره ای آن است. 
اما یکی از مهم تریــن نکته هایی کــه باید در اســتفاده از این 
متعلقات به آن دقت کنید، نبستن همزمان ساسپندر و کمربند 

است.
خیلی ها بعد از بســتن این دو بنده هــا، از افتادن یا بد شــکل 
ایستادن شلوار در تنشان نگران هســتند؛ در حالی که کار این 
دو بنده ها قبل از آراســته تر کردن شــما، نگه داشــتن شلوار با 

گیره های تعبیه شده روی آن است.
از طرف دیگــر انتخاب رنگ پیراهن و دو بنده ای که قرار اســت 
روی آن قرار بگیرد، بســیار مهم اســت؛ پس برای پیراهن های 
تیــره، از دو بنده های طــرح دار و برای پیراهن روشــن، از نوع 

ساده تر آن استفاده کنید.

دوبنده یا کمربند؟

اتاق پرو

تبارشناسی یک عضو ثابت پوشاک

E-MAIL
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
جشن تولد در انتهای يک سمپوزيوم

يادداشت

نمایشگاه »نور و نگار« در خانه عامری های کاشان برگزار می شود.
 به مناســبت هفته گردشــگری و با همکاری اداره میــراث فرهنگی 
و هتل ســرای عامری های کاشــان، نمایشــگاه »نور و نگار« در خانه 
عامری ها برگزار می شــود. در نمایشــگاه »نور و نگار«، آثار نگارگری 
شــامل مینیاتور، تذهیب و گل و مرغ ارائه می شــود. این نمایشــگاه 
نگارگری، با حضور هنرمندان شــاخص ایران زمین، ســوده ســادات 

رضویه، فاطمه خیراندیش و طیبه عبدل زاده برگزار می شود.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه »نور و نگار« می توانند از 6 تا 11 
مهرماه، صبح ها ســاعت 10 تا 12 و بعد از ظهرها ساعت 17 تا 19:30 

به خانه عامری ها واقع در شهر کاشان، خیابان علوی مراجعه نمایند.

نمایش »خشــک ســالی و دروغ« از 5 تا 10 مهر در تاالر سرو شهرضا 
به روی صحنه می رود. »خشک ســالی و دروغ«، نمایشــی اســت به 
کارگردانی احسان مهرزاد و نویسندگی محمد یعقوبی و از 5 تا 10 مهر، 
هر روز از ساعت 18 در شــهرضا به روی صحنه می رود. علی نمازیان، 
محمد باغســتانی، الهه امیری و هدیه نوروزی در این اثر نمایشــی به 
ایفای نقش می پردازند. مراســم افتتاحیه این نمایش با حضور سهیل 
بیرقی، کارگردان فیلم »من«، روز دوشــنبه، 5مهر ماه ســاعت 18 در 
محل اجرای این نمایش واقع در شــهرضا، خیابان پاســداران، خیابان 
فرهنگ، مجتمع فرهنگی شهید مدرس، تاالر سرو برگزار می شود.  این 
نمایش به یاد مرحوم نادر آقاسی، از هنرمندان پیشکسوت تئاتر شهرضا 

برگزار می شود که چندی پیش، به علت سرطان بدرود حیات گفت.

فیلم سینمایی »رسوایی 2« ساخته مســعود ده نمکی، از 6 مهرماه در 
شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

فیلم ســینمایی »رســوایی 2«، جدیدترین فیلم مســعود ده نمکی، 
از 6 مهرماه در تهــران و از 7 مهرماه در شهرســتان ها و در تیراژ پانصد 
هزار نسخه عرضه می شــود. در نســخه نمایش خانگی، عالوه بر فیلم 
سینمایی »رسوایی 2«، پشت صحنه جذاب فیلم به همراه آلبوم عکس 
و دفترچه خاطرات کارگردان عرضه خواهد شد. اکبر عبدی، محمدرضا 
شریفی نیا، فخرالدین صدیق شــریف، مهران رجبی، سحر قریشی، امیر 
نوری، رامین راستاد، اسماعیل  خلج، عباس محبوب، ابوالفضل همراه، 
مختار ســائقی، امین ایمانی، مجید شــهریاری، فریبا ترکاشوند، غزل 
عبدی، ژاله درستکار، سیدمحســن خرم دره، سیامک اشعریون، ملیکا 
شعبان، ســام مؤذنی، علیرضا تابان، قدیر شــهریاری و هومن ستوده، 

بازیگران این فیلم هستند.

نسخه تازه وسترن »هفت دالور« با انیمیشن کامپیوتری »لک لک ها« 
در جدول گیشه نمایش سینماهای آمریکای شمالی رقابت می کند.

این دو محصول تازه ســینما تالش دارند با جذب تماشــاگران بیشتر، 
صدرنشــین جدول این هفته گیشه شــوند. هفت دالور تازه را کمپانی 
متــرو گلدوین مه یــر تهیه کرده و دنــزل واشــنگتن و کریس پرات، 
بازیگران اصلی آن هستند. داســتان فیلم درباره گروهی هفت تیرکش 
اســت که به یاری اهالی یک دهکــده می آیند تا بــا زورگویان محلی 
مقابله کنند. نسخه اصلی فیلم را »جان اســتورجس« در سال 1960 
کارگردانی کرد و یک دوجین از بازیگران مطرح آن دوران، در آن بازی 
داشتند. دومین فیلم تازه جدول گیشه، محصول کمپانی برادران وارنر 
است و حال و هوایی کمدی اکشــن و خانوادگی دارد. اندی سامبرگ 
در این انیمیشــن، به جای کاراکتر اصلی ماجرا حرف زده است. او یک 
لک لک دانشمند و ماجراجو است که شغلش، آماده کردن نوزادان برای 
تحویل به خانواده هایشــان اســت. اما در البراتوار او مشکلی به وجود 
می آید که کار آماده ســازی بچه ها را با دردســر روبه رو می کند. طی 
هفته ای که گذشت، »ســالی« با بازی تام هنکس، برای دومین هفته 
متوالی، صدرنشین جدول هفتگی فروش فیلم ها شد. به نوشته هالیوود 
ریپورتر و به گفته تحلیل گران اقتصادی ســینما، ایــن فیلم، طی این 

هفته جای خود را به یکی از دو فیلم تازه جدول خواهد داد.

به مناسبت هفته گردشگری برگزار می شود؛

نمايشگاه »نور و نگار«
 در خانه عامری ها

نمايش »خشک سالی و دروغ«
 به شهرضا می رود

»رسوايی 2« به شبکه نمايش 
خانگی رسید

»دالور«ها و »لک لک« ها 
در گیشه آمريکا

راديو

 مســتند رادیویی »ســایه روشــن« شــبکه رادیویی تهران، در هفته 
دفاع مقدس رنگ و بوی حماســی مــی گیرد. مریم ســادات آصفی، 
تهیه کننده برنامه، با اعالم این خبر گفت: سایه روشن با ویژه برنامه های 
خود تحت عنوان »مســتقیم، خط مقدم« تا 6 مهرماه، ضمن گفت وگو 
و نشســتن پــای صحبت هــای خلبانــان، غواصان، بیســیم چی ها، 
تخریب چی ها و واحــد تعاون جنگ، درباره فعالیــت ها و خاطرات این 
حماسه سازان، به بازسازی هشت سال دفاع مقدس می پردازد. گفتنی 
اســت تخریب چی ها اکنون هم در واحد خنثی ســازی بمب ها و دیگر 
کارها فعالیت دارند. سایه روشن، کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت 
شهری رادیو تهران  و مستندی است که هر روز تا 6 مهرماه، ساعت 15 

ویژه هفته دفاع مقدس از رادیو پخش می شود.

رنگ و بوی حماسه 
در راديو تهران می پیچد

در شهر

گیشه

حســین پاکدل و ستاره اســکندی به ســریال »ماه تی تی«، 
تازه ترین اثر داود میرباقری پیوستند.

پیش از این، حضــور لیال حاتمــی، مریال زارعی، جمشــید 
مشــایخی، علیرضا شــجاع نوری، مرضیه برومند، ســیاوش 
طهمورث، شــهرام حقیقــت دوســت، مهــران غفوریان و 
مرجانه گلچین در این ســریال پر ســتاره قطعی شــده بود و 
 بازیگران مطــرح دیگری نیز به این لیســت اضافــه خواهند 

شد. 
»ماه تی تی« که تهیه کنندگی آن بر عهده مهران برومند است، 
برای شبکه نمایش خانگی تولید می شــود و  سومین سریالی 
است که داود میرباقری برای این رســانه کارگردانی می کند.  
این سریال  22 شهریور ماه در شــهرک سینمایی غزالی کلید 

خورد. فضای متفاوت این ســریال نســبت به کارهای قبلی 
میرباقری، تجربه تازه ای برای او محسوب می شود. 

میرباقری در این ســریال قصد دارد برای اولین بار به ســراغ 
تاریخ چند هزار ســاله ایران برود که البته این قصه، با فضای 
معاصر تلفیق شده است. این ســومین همکاری میرباقری با 
مهران برومند پس از ســریال های »شــاهگوش« و »دندون 

طال« است.

محمود عزیزی، بازیگر ســینما و تلویزیــون، درخصوص 
اکــران فیلم های ســینمایی خارجی در ســینماها اظهار 
داشت: درهای سینما نمی تواند به روی جهان بسته شود؛ 
این هم شــکلی از فعالیت های سینمایی است و افرادی که 
فیلم ها را اکــران می کنند، به این مســائل فکر می کنند و 

هیچ اشکالی ندارد.
بازیگر »ســتایش« عنوان کرد: اغلب کسانی که سینمای 
جهان را دنبــال می کننــد، از طریــق اینترنــت پیگیر 
هســتند؛ اما اکران فیلم ها در ســینماها برای برخی افراد 
 کــه امکانات کمتــری دارنــد، فرصت دیگــری را فراهم 

می کند.
وی درخصوص کمبــود گروه تئاتر در مــدارس گفت: در 

گذشــته واحدهای درس هنر در برنامه هــای آموزش و 
پرورش وجود داشت و فرصت برای اســتعدادیابی بچه ها 
فراهم بود؛ اما اکنون به هنر به چشــم یک سرگرمی نگاه 

می شود و انگیزه ای ایجاد نمی کند.
وی ادامه داد: از طرفی معرفی تمام کسانی که در گذشته 
وارد تئاتر شدند، صرفا از طریق مدارس نبوده و به شرایط 

خود افراد بستگی داشت.

دو بازيگر جديد، به تازه ترين
 اثر داود میرباقری اضافه شدند

نمی توانیم درهای سینما را
 به روی جهان ببنديم

گفت وگو 

سال هاســت او را در فیلم هــای دفاع مقــدس می بینیم. 
قاسم زارع در فیلم هایی مانند بوی پیراهن یوسف، آژانس 
شیشــه ای، موج مرده،  جایی برای زندگــی، فرزند خاک، 

نفوذی و... بازی کرده  است.
 این بازیگر در آثار غیرجنگی هم حضور داشته که از میان 
آنها می توان به عید آن ســال ها، بچه  هــای خیابان، چراغ 

جادو، هتل و... اشاره کرد.
بازیگر توانمندی است که مثل بســیاری از بازیگران دیگر 
در دام کلیشه و تکرار افتاده است. با او هم صحبت شدیم تا 
درباره خودش و حرفه بازیگری کــه انتخاب خودش بوده، 

برایمان بگوید.
چطور شــد بازيگری را به عنــوان حرفه انتخاب 

کرديد؟
اشتباه کردم! چون مدت هاســت حال فرهنگ و هنر اصال 

خوب نیست و روزبه روز بدتر هم می شود.
خوب يا بد، به هرحال بازيگری حرفه شماســت!  از 

بچگی به اين حرفه عالقه مند بوديد؟
در جنوب شــهر همدان به دنیا آمدم، محلــه زندگی مان 
نزدیک قبرستان همدان بود. شب های جمعه این قبرستان 
حکایتی برای خودش داشت. مردم زیادی آنجا می آمدند تا 
فاتحه ای برای امواتشــان بخوانند و همین باعث می شد تا 
گروه  های زیادی از پرده خوان هــا، نقال ها، مارگیرها و... به 
قبرســتان همدان بیایند و برای مردم نمایش های مختلف 
اجرا کنند. دلخوشی  ام این بود که شب جمعه به قبرستان 

همدان بروم و نمایش ها را تماشا کنم.
شما که اين  همه به نمايش عالقه مند بوديد، چرا به 

سالن های تئاتر داخل شهر نمی رفتید؟
آن زمان بچه بودم و خودم نمی توانســتم بروم، خانواده ام 

اصال در فضای کارهای فرهنگی و هنری نبودند. به همین 
دلیل من بــه تماشــای معرکه گیرهــا و پرده خوان های 
حاشیه شهر می رفتم و از همان زمان به نمایش و بازیگری 
عالقه مند شدم. وقتی دوره دبیرســتان را تمام کردم، وارد 
اداره فرهنگ و هنر شدم و عالقه مندی های خودم را دنبال 

کردم تا امروز.
دوران کودکی در بزرگســالی و اهداف آدم ها تاثیر 
زيادی دارد؛ نزديکی به قبرستان و فضای آنجا روی 

ذهنیت شما چه تاثیری داشت؟
نمایش ها برایم خیلی جالب بود و در طول هفته به نوعی با 
آنها زندگی  می کردم؛ اما به فضای خود قبرستان و موضوع 
مرگ اصال کاری نداشــتم!  هیچ وقت مرگ و حواشــی آن 
برایم جذابیتی نداشــت. مثل االن که زنده  ها بیشتر برایم 

جذاب هستند تا مرده ها!
در فیلم های دفاع مقدس زيادی بــازی کرده ايد؛ 
اما در آنها معموال زنده می مانید! شايد به اين دلیل 

است که با مرگ میانه خوبی نداريد!
]با خنده[ نــه، در فیلم ها هم شــهید نشــده ام! در زمان 
جنگ تا خط مقدم هم رفتم؛ اما شــهید یا مجروح نشــدم 
و زنده برگشتم. زمان جنگ پسرم ســه ساله بود و مدام به 
خانواده ام فکر می کردم و دوست داشتم زنده و سالم پیش 

آنها برگردم.
از چــه زاويــه ای به زندگــی نــگاه می کنید که 

زيبايی های آن را می بینید؟
زندگی فی نفسه خوب و زیباست؛ به قول سهراب سپهری 
تا شــقایق هســت، زندگی باید کرد! زندگی خیلی وسیع 
اســت و دلخوشــی های زیادی می توان در آن پیدا کرد. 
زندگی در کنار خانواده ام را خیلی دوســت دارم و به کارم 

عالقه مندم. دوســتان خوبی دارم و... همه اینها بخش های 
دوست داشتنی زندگی را می سازد.

بیشتر در آثار دفاع مقدس بازی می کنید؛ انتخاب 
خود شما بود که در فیلم ها وســريال های جنگی 

بازی کنید؟
نه انتخاب خودم نبود که بــه بازیگر ثابت 

این گونه آثار تبدیل شوم!  بعد از انقالب 
هــم در اداره تئاتــر بــودم وهم در 
تلویزیون تله  تئاتر بازی می کردم؛ تا 
اینکه به دعوت عباس شــیخ بابایی 
در اولیــن فیلــم جنگی بــه نام 
»راهیان شــهادت« بــازی کردم 
و حضــورم در این گونه آثــار ادامه 
یافت؛ اما بــا بــازی در فیلم »بوی 
پیراهن یوســف« که نقش آزاده را 

بازی کردم، بازی ام دیده شد. بعد هم 
در فیلم»آژانس شیشه ای« بازی کردم 

که کار خیلی خوبی بود.
با تجربه ای که در بــازی در آثار دفاع 

مقدس داريد، روند تولیــد اين آثار را 
چگونه ارزيابی می کنید؟

طی یــک دوره زمانی،  آثــار خیلی 
خوبی بــا این موضــوع تولید 

فیلمســازان  می شــد، 
بزرگ و سرشــناس 

دربــاره هشــت 
دفــاع  ســال 
فیلم  مقدس 

ساختند؛ اما بعد، این روند ســیر صعودی خود را رها کرد 
و دیگر کمتر آثار خوب جنگی تولید شــد. به نظر من، به 
اندازه آدم هایــی که در جنگ حضور داشــته اند، می توان 
فیلم جنگی ساخت. ســاخت فیلم با موضوع دفاع مقدس، 
حوصله، حمایت، تجهیزات و... الزم دارد که این روزها کم 

است!
به جز بازيگری شغل ديگری داريد؟

نه، هیچ شــغل دیگری ندارم!  زمانی اساتید ما مثل آقایان 
انتظامی و نصیریان به مــا توصیه می کردند 

که بازیگری حرفه دوم ما باشد! 
آن زمان جوان بودیم و گوشمان 
این نصیحت را نمی شنید؛ اما 
االن به این نتیجه رسیده ام 
کــه بازیگری اصــال حرفه 
و شغلی نیســت که بتوان 
روی آن حســاب کــرد. به 
همیــن دلیل بــه جوانانی 
که عالقه مند بــه بازیگری 
هســتند، توصیــه می کنم 
به هیــچ عنــوان بازیگری را 
به عنوان شــغل اصلی خود 

انتخاب نکنند.

قاسم زارع: 

بازيگری نبايد شغل اول باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، با اشاره 
به سمپوزیوم ساخت تندیس مشــاهیر هنرستان هنرهای 
زیبای اصفهــان اظهار کــرد: 11 ســردیس از هنرمندان 
و اســاتید مطرح هنرســتان هنرهای زیبــای اصفهان در 
دست ساخت اســت که در روز 5 مهرماه، همزمان با جشن 
هشتادمین سال تاســیس هنرســتان هنرهای زیبا، از آنها 

رونمایی خواهد شد.
هنر خانه ای در حاشیه زاينده رود

 هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان، در حاشیه زاینده رود 
خیابان مطهری، حد فاصل خیابان شــمس آبادی و پل آذر 
واقع شده است. بر افراشتگی ســتون های زیبای این فضای 
آموزشی، از اولین جاذبه هایی است که نگاه هر بیننده ای را 
به خود جلب می کند. ستون هایی با قلمه 7/5 متری چوبی، 
گچ بری شده بر پایه های سنگی و سرستون های گچی و ابزار 
خورده با الهام از ســتون های تخت جمشید، جلوه ای خاص 

به بنای هنرستان بخشیده است.

ساختمان اداری به وسیله کتیبه ای از کاشی معرق با زمینه 
الجوردی و نقوش ســنتی، توسط اســتاد عیسی بهادری، 
طراحی و بــا عبارت»هنرســتان هنرهای زیبــا« با تاریخ 
تاســیس 1315، به خط زیبای نستعلیق اســتادحبیب اله 

فضائلی تزئین شده است.
ســاختمان کالس ها، دارای پنجره هایی مشــرف به حیاط 
از سمت جنوب با چشــم انداز خیابان و رودخانه زاینده رود 
است. کتیبه هایی از جنس کاشــی هفت رنگ، قسمت های 
فوقانی و تحتانی و کناره های اطــراف این پنجره ها را مزین 
ساخته اســت. نقوش اســلیمی، خطایی و ترنج بر زمینه ای 
الجوردی و آبی، بر ســطح گچ بدنه خودنمایی می کند. در 
انتهای ســاختمان کالس ها و کارگاه ها به ســمت جنوب 
غربی، کتیبه ای بزرگ هم تراز ارتفاع ســاختمان به چشــم 
می خورد که از جمله آثار اســتاد عیســی بهادری اســت. 
تزئینات سایر قسمت های ایوان، راهرو، کالس ها، کارگاه ها با 
پوشش گچ به صورت کامال ساده و عاری از هرگونه گچ بری 

است. ارتفاع صفه سنگی 110 ســانتی متری با سنگ های 
مکعب مســتطیل و بندکشی شــده، از دیگر جلوه های این 

ساختمان است.
داستان يک هنرستان

این هنرستان در ســال 1315 با نام »هنرستان دولتی« که 
تابع وزارت پیشــه و هنر بود، در اصفهان تاســیس شد. این 
هنرستان با ایجاد دو رشــته درودگری و فلزکاری فعالیتش 
را در کوچه تلفن خانه به مدیریت ویلهلــم مایر آلمانی آغاز 
کرد که رشــته فلزکاری را باقر زمانی و رشــته درودگری را 
هادی اشتری اداره می کردند. شرایط ورود به این هنرستان 
و ثبت نام در آن، داشتن گواهینامه ششــم ابتدایی، گواهی 

تندرستی و سن زیر 16 سال بود.
در ســال 1316، اداره کل پیشــه و هنر تصمیم به توسعه 
این هنرســتان گرفت و دســتور داد طرحی برای تاسیس 
هنرستان هنرهای زیبا ارائه شود. عیسی بهادری، مسئولیت 
طرح و تصویــب آن را پذیرفت و زمینی حــدود دو هکتار 
توسط فرماندار وقت اصفهان در حاشیه شمال زاینده رود به 
این هنرستان اختصاص یافت و این هنرستان تحت نظارت 

مهندسان آلمانی ساخته شد.
در همان ســال رشــته مینیاتور، تذهیب و نقشــه فرش به 
سرپرستی عیسی بهادری که از فارغ التحصیالن هنرستان 
کمــال الملک بود، بــه آن اضافه شــد. اولین دوره رشــته 
نقاشی شــامل هنرجویانی همچون رضا ابوعطا، جواد رستم 
شیرازی، عباســعلی پورصفا، جواد افتکاری، حسن شفائی 

فروشانی، غالمرضا مصفا و احمد اربابیان بود.
تدریس نقاشــی طبیعت )رنگ روغن( را نورمحمد معیری، 
منبت ســازی را احمد صنیعــی آباده ای و خاتم ســازی را 
محمدخلیل گلریز خاتمی به عهده داشــتند. همچنین در 
کارگاه های زری بافی، مهـدی پورنقشبنـد؛ قلمزنی، نصرا... 
مهــــذب؛ کاشی ســـازی، حسین کاشی تراش و نقاشی 
کاشی، حســین شــریف واقفی به عنوان سرپرست حضور 

داشتند.
سال 1319 مســیب تمدن از تهران به اصفهان منتقل و به 
آموزش هنر در رشته مجسمه ســازی مشغول شد. چندی 
بعد در ســال 1321 عباســعلی پور صفا در رشــته نقاشی 
طبیعت و جواد رستم شــیرازی در رشته مینیاتور و تذهیب 
فارغ التحصیل شدند و چون از بهترین هنرجویان هنرستان 
به شمار می رفتند، وزارت پیشــه و هنر، ایشان را به عنوان 

هنرآموز استخدام نمود.
در سال 1325 هنرستان هنرهای زیبا به واسطه اختالف با 
هنرستان صنعتی برای مدتی تعطیل شد؛ اما با تالش عیسی 
بهادری، مجوز فعالیت مجدد هنرستان صادر شده و بودجه 

مستقلی در اختیار هنرستان هنرهای زیبا قرار گرفت.
در ســال های 1337 و 1338 آثار ســاخته شــده در این 
هنرستان، موفق به دریافت »دیپلم دونور« و نیز نشان طال و 
نقره و برنز از جشنواره جهانی هنری بروکسل و توکیو شدند. 
همچنین در نمایشــگاه جهانی بروکســل، یک دستگاه دار 
قالی نصب شــد و دو نفر کارگر زن با لباس هــای محلی به 

بافت قالی مشغول شــدند تا بازدیدکنندگان سایر کشورها 
که از غرفه های ایــران بازدید می کردنــد، از نزدیک با طرز 
بافت قالی آشنا شوند. این قالی که نقشه آن را استادعیسی 
بهادری تهیه کرده بود، پس از اتمام به موزه شــهر بروکسل 
اهدا شد. این هنرســتان در سال های دهه چهل خورشیدی 
دارای شعبه های بسیاری شــد و به شکوفایی ویژه ای دست 
یافت؛ تاحدی کــه هنرجویان خارجی نیز داشــت. در این 
دوران رییس جمهور آن زمان روسیه، لئونید برژنف، از این 
هنرســتان دیدن کرد و اثری ماندگار از استادی روسی را به 

یادگار هدیه نمود.
ســال 1343 نمایشــگاهی از آثار هنری هنرســتان در رم 
تشکیل شد که در آن، دو نفر بافنده و سرپرست قالی بافی با 
یک دستگاه قالی به همراه استاد عیسی بهادری به رم رفتند 
و طرز کار بافت قالی را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه نیز 
فوق العاده مورد توجه بازدیدکنندگان )هنرمندان ایتالیایی 

و هنرجویان دانشکده هنرهای زیبای رم( واقع شد.
اداره کل فرهنگ و هنر در بدو تاســیس درمحل هنرستان، 
تشکیل و دفتر رییس هنرستان، به دفتر مدیر کل فرهنگ و 
هنر تبدیل شد و از وجود کارکنان دفتری و اداری هنرستان، 

به عنوان کارکنان اداره کل فرهنگ و هنر استفاده نمودند.
در اسفند ماه 1345 استادعیســی بهادری بازنشسته و رضا 
ابوعطا، »معاون هنرســتان«، از طرف وزارت فرهنگ و هنر 
حکم ریاست هنرســتان را دریافت کرد و در سال 1348 با 

بازنشستگی ابوعطا، حسن نقیه رییس این هنرستان شد.
در ســال 1350 طبق نظام جدید آموزشــی، اساســنامه 
هنرســتان را تغییــر داد که بــر اســاس آن، هنرجویان با 
داشتن گواهینامه شش ســاله ابتدائی، در یکی از رشته های 
هنری ثبت نام می کردند و پس از شــش ســال تحصیل، به 
اخذ گواهینامه دوره کامل متوســطه هنری نائل می شدند. 
سپس به جای آن، یک دوره سه ساله راهنمایی و یک دوره 
چهارساله متوسطه تشــکیل و مقرر شد که هنرجویان پس 
از گذراندن دوره ســه ســاله راهنمایی در دوره چهارساله 
هنرســتان ثبت نام کرده و پس از به پایان رســاندن دوره 
چهارســاله، به اخذ دیپلم نائل شــوند. در اینجا می توان به 
این نکته اشاره کرد که ورود این هنرستان به نظام آموزشی 
رایج در وزارت آموزش و پرورش که با تشکیل دوره سه ساله 
راهنمایی و کاهش دو سال از مدت آموزش هنر همراه بود، 

ضربه جبران ناپذیری به این مرکز وارد کرد.
بعد از انقالب اســالمی چند ســالی فعالیت این هنرستان 
متوقف شــد و در ســال 1361 بر اســاس طرح جداسازی 
پســران و دختران در محیط های آموزشــی، هنرســتان 

دخترانه نیز در کنار این هنرستان بنیانگذاری شد.
يک هنرستان با ثبت ملی 

این هنرســتان در تاریخ 24 اســفند 1383 با شماره ثبت 
11541 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این هنرستان که امسال هشــتاد ساله می شود، از مهم ترین 
مرکزهای آموزش هنر در ایران بوده و نمادی ارزشمند برای 

هنر اصفهان محسوب می شود.

هنرستان هنرهای زيبا هشتاد ساله شد؛

جشن تولد در انتهای یک سمپوزیوم
 

بر افراشتگی 
ستون های 

زيبای 
اين فضای 
آموزشی، 

از اولین 
جاذبه هايی 

است که نگاه 
هر بیننده ای را 

به خود جلب 
می کند

 جشن هشتادمین سال تاسیس هنرســتان هنرهای زيبای اصفهان، با حضور وزير ارشــاد برگزار می شود. 
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی، در پنجمین نشست شــورای سیاست گذاری هشتادمین سال 
تاسیس هنرستان هنرهای زيبای اصفهان گفت: در استان های ديگر نیز هنرستان های هنرهای زيبا وجود دارد؛ 
اما با توجه به اهمیت و جايگاه ويژه هنرستان هنرهای زيبای اصفهان، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه دو 

نفر از معاونین خود برای آيین جشن هشتادمین سال تاسیس اين هنرستان به اصفهان خواهند آمد.
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در شهريادداشت

معاون روابط عمومی ســپاه قمربنــی هاشــم)ع( چهارمحال و 
بختیاری اظهار کــرد: همزمان بــا پنجمیــن روز از هفته دفاع 
مقدس، نهمین جشنواره سراســری ادبیات داستانی بسیج ویژه 
گرامیداشــت یاد و خاطره 2 هزار شــهید هنرمند کشور در گلزار 

شهدای شهرکرد برگزار می شود.
حمیدرضا توســلی ادامه داد: این جشــنواره با حضور مسئوالن 
کشــوری و اســتانی امروز و فردا ســاعت 8 صبح در میدان دفاع 

مقدس گلزار شهدای شهرکرد برگزار می شود. 
وی بیان داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس برنامه های مختلف 
فرهنگی در سراسر نقاط چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری 

است.

عضو گروه آموزشــی اداره امور قرآنی چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به نکات مهم در یک تدریس موثر و برگزاری کالس با نشاط 
قرآن کریم، اظهار کرد: آشــنایی مربیان قرآن با روش ها و اصول 

کالس داری در جذب و نشر قرآن کریم اهمیت زیادی دارد. 
تهمینه رئیســی گفت: مربیــان باید بــا اســتفاده از روش ها و 
شــیوه های متنوع از کالس قــرآن، تصویری زیبــا و ماندگار در 
ذهن و خاطــره  قرآن آموز حک کنند. وی در ادامــه افزود: مربی 
قرآن باید با تمام علوم قرآنی از جملــه تجوید ،مفاهیم ،حدیث و 
روانشناسی مخاطب آشنایی داشته باشد و در حد توان از امکانات 
و شــیوه های جدید آموزشــی در تدریس اســتفاده کند.رئیسی 
اســتفاده از ســبک های آموزش جدید و جوان پسند را در بخش 
فوق برنامه کالس، الزمه کار با نســل امروزی عنوان کرد و گفت: 
انتقال پیام های قرآنی و مفاهیم دینی با روش های غیر مســتقیم 

تاثیر بیشتری دارد.

پوشــش گیاهی حدود 2 هکتــار از مراتع و گــون زارهای منطقه 
حفاظت شده شــیدا و اراضی منابع طبیعی در غرب روستای شیخ 
شبان در آتش ســوخت. این آتش ســوزی در 2 نقطه مجاور هم و 
احتماال به دلیل خطای انسانی رخ داد که از ساعت 19 تا 23 ادامه 
یافت و پس از 4 ســاعت تالش و مشــارکت اهالی روستا، ماموران 
حفاظت محیط زیســت و آتش نشانی خاموش شــد.  کوهستانی 
بودن، شیب تند منطقه و وزش باد باعث گسترش و طوالنی شدن 
روند مهار و اطفای این آتش سوزی گردید. روستای سادات نشین 
شیخ شبان از توابع شهرستان بن در چهارمحال و بختیاری است که 

در 39 کیلومتری شهرکرد مرکز این استان قرار دارد.

معاون روابط عمومی سپاه قمربنی هاشم)ع( خبر داد:

برگزاری جشنواره ادبیات ياد و خاطره 
2 هزار شهید هنرمند کشور 

عضو گروه آموزشی اداره امور قرآنی مطرح کرد:

لزوم آشنايی مربیان با روش های 
متنوع آموزش قرآن کريم

آتش سوزی در 2 هکتار از مراتع 
شیخ شبان

پیشنهاد سردبیر: 
کشف بیش از يک میلیارد ريال کاالی قاچاق در بروجن

شــهردار شــهرکرد اظهار کرد: عملیات بازگشایی امتداد 
بلوار آیت ا... کاشــانی در شــهرکرد، 40 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است. 
نورا... غالمیان دهکردی گفت: طول این مسیر چهار خطه 
به طول 360 متر و با عرض 40 متر اســت که امتداد بلوار 

آیت ا... کاشانی را به کوی پلیس متصل می کند.
وی افزود: برای بازگشــایی این محــور و اجرای عملیات 

عمرانی و تملک آن به اعتباری بیــش از 20 میلیارد ریال 
نیاز است.شهردار شــهرکرد، هدف از بازگشایی این محور 
را دسترسی آســان و ایمن ســاکنان کوی پلیس به معابر 
اصلی و خارج شدن از بن بست، روان سازی ترافیک و ارائه 

خدمات سریع تر آتش نشانی و امور شهری عنوان کرد.
غالمیــان دهکردی گفــت: با بازگشــایی امتــداد بلوار 
آیت ا...کاشــانی به سمت کوی پلیس شــهرکرد، کاربری 

زمین های کشــاورزی اطراف این محدوده به هیچ عنوان 
تغییر نمی کند و شهروندان مراقب باشــند تا در دام افراد 
سودجو نیفتند. شهردار شــهرکرد تصریح کرد: بازگشایی 
امتداد بلوار آیت ا... کاشانی شهرکرد، سال ها به عنوان یکی 
از خواسته های اصلی مردم این شــهر بود که فاز نخست 
این طرح تا میدان معلم عملیاتی شد و هم اکنون عملیات 

عمرانی این طرح تا کوی پلیس اجرایی شده است.

شهردار شهرکرد خبر داد:

پیشرفت 40 درصدی عملیات بازگشايی امتداد بلوار آيت ا... کاشانی 

مدیر عامل شــرکت غله و خدمات بازرگانــی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در آستانه ایام محرم و به منظور تنظیم بازار 
اســتان و رفاه حال هیئات  مذهبی، حواله 5 هزار تنی شکر 
خام از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت 
شد. کیقباد قنبری افزود: این میزان شــکر روزانه در قالب 
محموله های 100 تنی از بنادر جنوبی کشــور به کارخانه 
قند هفشــجان منتقل و پس از تبدیل به شــکر مصرفی در 
استان توزیع می شود.  وی اضافه کرد: عرضه شکر در استان 
از طریق بورس با قیمت 25 هزار و 200 ریال انجام می شود 

و در بازار با قیمت 27 هزار ریال به فروش می رسد. 
قنبــری ادامــه داد: طبق برنامــه ریزی های انجام شــده 
متقاضیان می توانند در آینــده نزدیک بدون معرفی نامه به 
کارخانه قند هفشجان مراجعه و میزان مورد نیاز شکر خود 

را به قیمت بورس دریافت کنند. 

فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
در پی دریافت خبری مبنی بر ســوء اســتفاده قاچاقچیان 
از محورهای ارتباطی اســتان برای قاچــاق کاال، ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن، طرح مبارزه با قاچاق 

کاال را در محور لردگان – بروجن به اجرا گذاشتند.
سردار غالمعباس غالمزاده افزود: ماموران پس از هماهنگی 
با مقام قضایی طی عملیات ایست و بازرسی در این محور سه 
دستگاه سواری و یک دستگاه وانت بار حامل کاال را توقیف 

کردند.

رییس پلیــس راه چهارمحال و بختیــاری گفت: تصادف 2 
خودروی سواری در محور شــهرکردـ  ایذه 4 کشته بر جای 

گذاشت.
 ســرهنگ رحمت ا... نجفی اظهار داشــت: این حادثه بر اثر 
برخورد 2 خودروی ســواری در کیلومتــر 30 محور ایذهـ  
شــهرکرد »کفی جاده شمس آباد« ســاعت 19:30 جمعه 
اتفاق افتاد. وی افزود: بر اثر این تصادف 4 نفر کشــته و یک 

نفر نیز زخمی شده است.

دريافت حواله 5 هزار تنی 
شکر خام

کشف بیش از يک میلیارد 
ريال کاالی قاچاق در بروجن

ريیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

تصادف در محور شهرکردـ  
ايذه 4 کشته بر جای گذاشت

اخبار

حجت االســالم و المســلمین محمدعلی نکونام با اشــاره به 
دغدغه های اهل تقوا افزود: اهل تقوا می کوشــد غیرت دینی 
خــود را افزایش دهد و دغدغــه دارد که مبــادا در برابر منکر 

بی تفاوت باشد.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان بیان کرد: اخالق الهی، سیره 
الهی، زندگی، معاش و اقتصاد الهی و دوری از گناه و معصیت، 
اگر در خانواده ای راه پیــدا کند این خانــواده در تراز خانواده 

اهل بیت)ع( قرارمی گیرد.
نکونام با اشــاره به هفته دفاع مقدس خاطرنشــان کرد: هفته 

دفاع مقدس، فوران ارزش های انســانی و دینی بود که سبب 
شــد از جای جای کشــور کماالت انســانی بروز کند. ایثار، 
سخاوت، شــجاعت و ترک دنیا، استقبال از شــهادت، جهاد، 
استکبارستیزی، غیرت دینی و ملی و خداباوری از ویژگی های 

بارز این دوران بود.
وی با بیان اینکه وحدت، آفرینش اقتــدار از درون و به نمایش 
گذاشــتن نمونه مدیریت جهادی، از دیگــر ویژگی های این 
دوران بود، گفت: جنگ 8 ســاله از ســوی صدام، به نیابت از 
آمریکا آغاز شــد و هدفش نابــودی انقالب اســالمی و نظام 
جمهوری اســالمی ایران بود.نکونام تصریح کرد: امروز جنگ 

دیگری با عنوان تکفیری ها با همــان اهداف، علیه ویژگی های 
انقالب اسالمی آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
در زمان جنگ تحمیلی هنوز انقالب فراگیر نشــده بود و مردم 
مورد هدف قرار گرفته بودند، اما امروز آثار انقالب مورد هدف 
قرار گرفته است، ادامه داد: امروز آل ســعود به نیابت از آمریکا 
در عراق، سوریه، یمن و افغانســتان با شما می جنگد، در زمان 
جنگ تحمیلی فوران ارزش ها شــما را پیروز کــرد و امروز نیز 

همین امر، تکفیری ها و آل سعود را به خاک سیاه می کشاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به برگزاری مراسم 
لهو و لعب در کشور و عده ای که به برگزاری این برنامه ها اصرار 
دارند، خاطرنشــان کرد: در قطعیت منکر بــودن این مجالس 
تردیدی وجود نــدارد آنچه کــه در این برنامه هــا می گذرد 

مصداق کامل لهو است. 
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری افزود: در 
رابطه با اصل موســیقی اصال حرفی وجود ندارد مشــکل ما با 
موسیقی لهو و مجالسی اســت که با این عنوان شکل می گیرد 
که مصداق منکر است، کنسرت ها سوغات غرب است و هدف 
آن دین زدایی، کم رنگ کردن معنویت در جامعه و ترویج فساد 

و لهو و لعب از سوی دشمن است.
وی با طرح این سوال که آیا حکومت اســالمی مجاز به ترویج 
فساد است، افزود: اگر حکومت اســالمی مروج فساد باشد چه 
تفاوتی با حکومت طاغوت دارد، فلســفه حکومت اســالمی، 

ترویج دین اسالم است که مبارزه با این منکر هزینه دارد.
نکونام گفت: حتی رییس جمهور که از کنسرت ها دفاع می کند 
قطعا این نوع کنسرت ها را نمی پسندد؛ مگر می شود کسی که 
مومن باشد از مصداق لهو و لعب دفاع کند؟! آمریکا از هر طرف 
در تالش اســت تا به ایران نفــوذ کــرده و آن را ناامن کند که 

نصرت پروردگار و پیوند مردم با والیت فقیه مانع شده است.

کنسرت ها 
سوغات غرب 
است و هدف 

آن دين زدايی 
و ترويج فساد 
و لهو و لعب از 
سوی دشمن 

است

نماينده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در خطبه های نماز جمعه اين هفته شهرکرد، با اشاره به آيه 91 
سوره توبه اظهار داشت: کسانی که از تکلیف های دينی، وظايف اجتماعی و سیاسی سرباز می زنند، از سوی خداوند 

سرزنش می شوند.

نماينده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری:

هدف کنسرت ها، شـادی و سـرگرمی نیست
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تحدید حدود اختصاصی
 5/420 شــماره: 1395/14/260741 تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــه
  زمین تحــت پــاک 26/897 واقــع در بخش 4 ثبــت خوانســار که طبق

 پرونــده ثبتــی بــه نــام زهــرا امینــی  در جریــان ثبــت بــوده و بــه 
علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بــه عمــل نیامــده اســت اینک 
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبق 
 تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز  شــنبه

 مورخ 1395/07/25 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 یابنــد و اعتراضات مجاورین و

 صاحبان امــاک طبق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
 قانون ثبت، معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی مبادرت نماید و 
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
 تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
 مقــررات انجام می دهــد. تاریــخ انتشــار:1395/7/4  م الــف:152 اداره

 ثبت اسناد و اماک خوانسار)209 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

6/567 شــماره آگهــی: 139503902004000168 شــماره پرونــده: 
و   139404002004000032 و   139404002004000033
139404002004000031  آگهی مزایده پرونده اجرایی کاسه: 9400100، 
9400101، 9400102  همگــی و تمامی شــش دانگ اعیانی یک دســتگاه 
آپارتمان مسکونی پاک سی و چهار فرعی واقع در طبقه پنجم سمت شرق 
به مساحت دویست و هشتاد و شــش متر مربع و نود و سه دسیمتر مربع 
با پیشرفتگی مجزی شده از دو هزار و دویســت و یک باقیمانده بانضمام 
ششدانگ انباری شماره نوزده فرعی واقع در زیرزمین به مساحت شش 
متر مربع و نود و نه دســیمتر مربع با قدرالهسم از عرصه مشاعی مرقوم 
و مشاعات سمت شــرق که عبارتند از استخر مشاعی شش فرعی و مرکز 
حرارتی هفت فرعی، اطاق نگهبانی مشــاعی پانزده فرعی واقعات در طبقه 
زیرزمین و راه پله و راهرو و آسانسور مشاعی پاک هشت فرعی واقع در 
طبقات زیرزمین و همکف و اول الی پنجم در سرپله بام طبقه پنج و پارکینگ 
مشاعی پاک ســیزده فرعی و حیاط مشاعی بیســت و یک فرعی و سالن 
اجتماعات بیست و سه فرعی و رامپ مشاعی بیست و چهار فرعی واقعات 
در طبقه همکف کا مجزی شدگان از اصلی مرقوم واقع در بخش یک ثبت 
اصفهان بــه آدرس: اصفهان، خیابان عباس آباد، جنــب خیریه همدانیان، 
پاک 234، طبقه پنجم آپارتمان واحد شرقی کدپستی 34961-81349 که 
اسناد مالکیت آن در صفحات 418 و 575 دفاتر 150 و 177 اماک با شماره 
های ثبت 26260 و 31469 و با شــماره های چاپــی 680794 و 680793 
ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به طول ده متر و چهل سانتی متر 
پیشــرفتگی در فضای پیاده رو خیابان می باشد که این پیشرفتگی در پنج 
قسمت می باشد که قسمت های دوم و چهارم شرقی است به طول های دو 
متر و سیزده سانتی متر و نوزده سانتی متر و بیست سانتی متر و نوزده 
سانتی متر و هشت متر و سه صدم متر شــرقًا به طول نود صدم متر اول 
به طول هشت متر و سی و شش صدم متر دیوار به دیوار پاک 2200 دوم 
در سه قسمت که اول جنوبی و سوم شــمالی است به طول های سه متر و 
نوزده صدم متر، دو متر و ده صدم متر و سه متر و سی صدم متر دیوار و 
پنجره ای است به نورگیر سوم به طول شانزده متر و هفتاد و شش صدم 
متر دیوار به دیوار پاک 2200 جنوبًا به طول ده متر و چهل صدم متر در 
ده قسمت که دوم شرقی سوم پخی شکل و پنجم و ششم و هفتم پخی شکل 
و نهم شرقی است به طول های نود و چهار صدم متر، بیست و هشت صدم 
متر، هفتاد و ســه صدم متر، چهار متر و شــصت و نه صدم متر، هفتاد و 
شش صدم متر، چهل و هشت صدم متر، شصت و چهار صدم متر، دو متر 
و پنجاه صدم متر، شصت و دو صدم متر و یک متر و چهل و یک صدم متر 
دیوار و پنجره ایست به فضای حیاط مشاعی بیســت و یک فرعی غربًا به 
طول یک متر و پنجاه صدم متر می باشــد که جزء آپارتمان شده است یک 

به طول نه متر دیوار مشترک است با آپارتمان 33 فرعی دوم در دو قسمت 
که اول شمالی است به طول های هشتاد و پنج صدم متر و نود و پنج صدم 
متر دیواریست به داکت سوم در شش قسمت که قسمت های دوم شمالی و 
سوم و پنجم پخی شکل است و ششم جنوبی است به طول های یک متر و 
پنجاه و شش صدم متر، هشتاد و هشت صدم متر، یک متر و سی و دو صدم 
متر، دو متر و شصت و یک صدم متر، دو متر و چهل و پنج صدم متر و نود 
و هفت صدم متر درب اختصاصی و دیوارهای اشتراکی است با راه پله و 
آسانسور 7 فرعی چهارم در دو قسمت که دوم جنوبی است به طول های 
دو متر و چهل و سه صدم متر دیواریســت به داکت پنجم به طول نه متر و 
پنج صدم متر دیوار مشترک با آپارتمان 33 فرعی دوم حدود انباری: شمااًل 
به طول دو متر و نود و سه سانتی متر دیوار مشترک است با انباری چهارده 
فرعی شرقًا به طول دو متر و سی و دو ســانتی متر دیواریست به تحتانی 
دیوار پاک شماره دو هزار و دویســت جنوبًا به طول سه متر و ده سانتی 
متر دیوار مشترک اســت با انباری هجده فرعی غربًا یک به طول یک متر و 
هفتاد و دو سانتی متر درب  اختصاصی و دیوار اشتراکی است با راهرو و 
پارکینگ سیزده فرعی دوم به طول پنجاه و پنج سانتی متر دیوار مشترک 
است با انباری بیست فرعی حقوق له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناسان رسمی پاک فوق واقع در طبقه پنجم سمت شرق 
از مجتمع یازده واحدی به مساحت 286/93 متر مربع بانضمام انباری به 
شماره 19 فرعی واقع در زیرزمین به مساحت 6/99 متر مربع با قدرالسهم 
از عرصه مشاعی و سایر مشاعات شامل استخر و موتورخانه مرکزی و 
سالن اجتماعات و اطاق نگهبانی و پارکینگ مشاعی و راه پله و آسانسور و 
سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد. آپارتمان دارای اسکلت 
بتن و سقف ها تیرچه بلوک و ســالن نشیمن و آشپزخانه اوپن و سرویس 
های بهداشتی و چهار اطاق خواب با نورگیری از سمت شمال فضای خیابان 
و نورگیری از سمت جنوب مشرف به محوطه، کف سنگ فرش و سرامیک 
بدنه اندود گچ و رنگ آمیزی، دکور و قفسه بندی چوبی، درب و پنجره های 
آلومینیومی رنگی، کابینــت ام دی اف، درب های داخلی چوبی، سیســتم 
سرمایش و گرمایش موتورخانه مرکزی دارای انشعاب برق اختصاصی و 
آب و گاز و برق اشتراکی، نمای خارجی آجر و سنگ پاک، محوطه سازی 
مشاعی سنگ پاک و سرویس بهداشتی و از ضلع جنوب مشرف به مادی 
نیاصرم، با قدمت ســاخت حدود 15 سال می باشــد ملکی خانم مینا نژاد 
ستاری و آقای شهریار گیوه چیان ) بالسویه( که طبق اسناد رهنی شماره 
10000 مــورخ 1384/09/12 و 31818 مــورخ 1388/01/31 و 41508 
مورخ 1388/12/20 و 68513 مورخ 1392/04/26 تنظیمی دفترخانه 129 
اصفهان در رهن بانک ملی ایران شعبه فلکه فیض واقع می باشد و طبق اعام 
بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 95/07/24در 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
 چهار راه اول خیابان الهور بــه مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ

 پایه بیست و هفت میلیارد و دویســت و پنجاه و هشت میلیون و سیصد و 
پنجاه هزار ریال ) 27/258/350/000 ریال( شــروع و به هر کس خریدار 
باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود.  الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و 
یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
 نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم

 از اینک رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فــوق از محل مازاد بــه برنده مزایده مســترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
 95/07/04 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول مــی گردد. توضیحــًا جهت شــرکت در جلســه مزایده چک 
تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اســناد رسمی 
اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است 
ضمنًا برنده مزایــده باید کل مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداری همان روز 
 طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و اماک سپرده نماید.  
 م الــف:19240 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)1246 کلمــه

، 13 کادر(

اخطار اجرایی
6/385 شماره: 33/95 به موجب رای شماره 620 تاریخ 95/4/8 حوزه 45 
شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سمیه میرزایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 47/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/322/500 بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 94/11/1 تا تاریخ اجرای حکم به 
انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له قنبرعلی مرادخانی با وکالت آقای 
حسین محمدیان ومهری نمازیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 28. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:18391 شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/386 شــماره: 257/95 )399721( بــه موجب رای شــماره 573 تاریخ 
95/3/30 حوزه 45 شــورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه محسن جنانی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 955/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/12/19 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق خواهان بانک قرض الحسنه رســالت به مدیریت عاملی آقای 
محمد حسین حسین زاده با وکالت آقای حسین محمدیان و مهری نمازیان 
به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت 
ارغوان طبقه 2 واحد 18 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:18392 
شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )208 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/616 شماره: 940770 به موجب رای شماره 34 تاریخ 95/1/22 حوزه 8 
شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رضا احمدی تشنیزی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلــغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 45/000/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک به شماره 301272-94/6/14 تا تاریخ اجرای احکم و 
نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له عباس فامیل دردشتی با وکالت آقای 
خدایی به نشانی اصفهان خ وحید ابتدای خ حسین آباد مجتمع عسگری ط 3 
واحد 7.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:19254 
شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختاف شهرستان اصفهان )190 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/615 شــماره: 940968 به موجب رای شــماره 1775 تاریخ 94/10/30 
حوزه 12 شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه منصور حســن زاده به نشــانی خیابان رباط بعد از شیرینی 

سرای مادر روبروی تقاطع میوه فروشی حسن زاده و بهنام امینی نصب 
به نشانی مجهول المکان محکوم هســتند به محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک 242181 بانک رفاه 
کارگران بابت اصل خواســته و مبلغ 340/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 
موصوف ) 94/6/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان سعید آشوری 
به نشانی خانه اصفهان نگهبانی خ خلیفه سلطانی کوچه 15 موتور سیکلت 
حشمت صادر و اعام می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. 
م الف:19249 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان )220 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/617 شــماره دادنامــه: 9509970350500460 شــماره پرونــده: 
9309980350501049 شــماره بایگانی شــعبه: 931107 خواهان: آقای 
علیرضا براتی مالکی فرزند محمد حســین به نشــانی خمینی شهر- بلوار 
امیرکبیر- کوچه شــماره 104- انتهای کوچه- منزل کشور سلطان حاج 
هاشمی- کدپســتی 8417643715 خوانده: آقای جانمحمد شجاع فرزند 
خدا نظر به نشانی قزوین- شهر صنعتی البرز- خ میرداماد غرب- کدپستی 
3654684، خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و 
با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور و انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
آقای علیرضا براتی مالکی فرزند محمد حســین بــه طرفیت خوانده آقای 
جانمحمد شــجاع فرزند خدا نظر به خواســته مطالبه مبلغ 76/200/000 
ریال به اســتناد یک فقره چک به شــماره 977210 به تاریخ 1390/5/5 و 
گواهی های عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی 
خواهان و تصویر مصدق مســتندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان 
به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به 
مواد 198، 515 و 519 قانون آ ئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چــک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 76/200/000 ریال به عنوان اصل خواســته 2/240/000 
ریال به عنوان هزینه دادرســی و خســارت دیرکرد وفق شاخص اعامی 
بانک مرکــزی از تاریخ صدور چکهــا لغایت زمان پرداخــت وجه در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید 
نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:19286 شعبه 5 

داگاه عمومی حقوقی اصفهان)308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره نامــه: 9510113728000475 شــماره پرونــده:  /634
9309983729200371 شماره بایگانی شــعبه: 940384 نظر به اینکه در 
پرونده کاسه 940384 دادگاه انقاب نایین در خصوص متهمین 1- رضا 
نوروزی 2- اصغر نــوروزی فرزندان علی به اتهام مشــارکت در حمل و 
نگهداری میزان 9 کیلو و 400 گرم ماده مخدر از نوع تریاک مطرح و تحت 
تعقیب و وقت رسیدگی آن برای تاریخ چهارشنبه 1395/07/28 ساعت 10 
تعیین گردیده است و با توجه به عدم دسترســی به متهمین فوق الذکر به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 مراتب در 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا نامبردگان در 
وقت اعام شده جهت دفاع از خود در این دادگاه حاضر گردند در غیر این 
صورت دادگاه مبادرت به صدور رای غیابی می نماید.  م الف:202 شعبه 1 

دادگاه انقاب اسامی نایین )134 کلمه، 2 کادر(
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اخبار ويژهيادداشت

 یک شرکت آسیایی از جدیدترین چاپگر خود که تقریبا اندازه یک گوشی 
موبایل است، رونمایی کرد. به گزارش مهر به نقل از »تک کرانچ«، شرکت 
»اچ پی« که در ساخت چاپگر شــهرت دارد، این بار محصول جدیدی را 
تولید کرده که محصول گوشــی های هوشمند اســت.  نام این محصول 
منحصر به فرد Sprocket است و قیمت آن ۱۲۹ دالر و ۷۰ دالر ارزان تر 

از چاپگر عکس Fujifilm Instax Share SP-۲ است. 
تصاویر چاپ شده توسط این چاپگر در ابعاد ۲ در ۳ هستند.

 شــرکت »اســنپ چت« موفق به تولید اولین گجت خود شد.شرکت 
سازنده اپلیکیشن »اســنپ چت«، موفق به ســاخت اولین گجت خود 
 شــد که یک عینک آفتابی دوربین دار اســت. نام این عینــک آفتابی، 
 Spectacles است و از اواخر ســال جاری میالدی با قیمت ۱۳۰ دالر 
عرضه خواهد شــد. از قابلیت این عینک، گرفتن فیلــم های ویدیویی 
 Snap به Snapchat ۱۰ ثانیه ای است. همچنین نام این شــرکت از
تغییر یافته اســت که انتظار می رود، تمرکز این کمپانی بر روی ساخت 
گجت های متنوع بیشتر شده باشد. در این عینک یک دوربین با لنز ۱۱۵ 
درجه تعبیه شده و در سه رنگ مشکی، مرجانی و آبی سیر موجود است. 
در کنار دســته عینک دکمه ای وجود دارد که با فشار دادن آن می توان 

فیلمبرداری کرد.

با رأی ۳4۰ پارک فناوری از ۱۷6 کشور، اصفهان میزبان نشست جهانی 
علم و فناوری ۲۰۱8 شد. به گزارش ایمنا، شــهرداری اصفهان به همراه 
شهرک علمی و تحقیقاتی با تنظیم نامه ای درخواست میزبانی نشست 
جهانی علم و فناوری را داشــته اند، بر همین اســاس در نشست اعضای 
کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری 
)IASP( مسکو ، اصفهان به عنوان میزبان نشســت جهانی پارک علم و 
فناوری ۲۰۱8 معرفی شــد. شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهان برای 
میزبانی موفق کنفرانــس ۲۰۱8 از همکاری ۳8 پــارک  علم و فناوری 
استان های کشور بهره خواهد برد . کنفرانس جهانی انجمن بین المللی 
موسسات و پارک های علم و فناوری )IASP( در مسکو راه های گسترش 
همکاری های دوجانبه و چند جانبه بین کشورها در این حوزه و گسترش 

همکاری های فناورانه و دانش های نو را بررسی کرد .

چاپگر جیبی عکس ويژه 
گوشی های هوشمند از راه رسید

عینک آفتابی مجهز به دوربین 
فیلمبرداری

اصفهان، میزبان نشست جهانی 
علم و فناوری 2018 

پیشنهاد  سردبیر:
اصفهان، میزبان نشست جهانی علم و فناوری 2018 شد

مسابقه

اگر از افرادی هســتید که به رشته عکاسی از بناهای 
تاریخی عالقه مند هســتند و روحیه رقابت را هم در 
خود می بینیــد، می توانید در مســابقه ویکی مدیا با 
موضوع عکاســی از بناهای تاریخی شــرکت کنید. 
عنوان ایــن مســابقه »ویکــی: دوســتدار بناهای 

تاریخی« است. 
امســال، ایران برای دومین بار به جمع کشــورهای 
شرکت کننده در مســابقه جهانی » ویکی: دوستدار 
بناهای تاریخی« می پیوندد. شما هم اگر به عکاسی 
از بناهــای تاریخــی و فرهنگی ایــران عالقه مندید 
و می خواهیــد تصویر آنهــا را از طریق دانشــنامه 
ویکی پدیا در دســترس دیگران قرار دهید می توانید 

در این رقابت شرکت کنید. 
»ویکی: دوســتدار بناهای تاریخی« یک مســابقه 
عکاسی با موضوع بناهای ثبت شده ملی ایران است. 
جالب این جاســت که بدانید فقط در اصفهان 6۵۳ 
بنای تاریخی وجود دارد که نام آن در فهرست ویکی 
آورده شده اســت. این عدد برای شــهر مشهد ۲4۷ 
عدد است. شــما می توانید برای دیدن این فهرست 
به نشانی goo.gl/HYXsSZ بروید. اولین دوره این 
مسابقه در سال ۲۰۱۰ در کشــور هلند برگزار شد و 
به دنبال آن در ســال ۲۰۱۱ مســابقه به بسیاری از 

کشورهای اروپایی دیگر نیز گسترش یافت. 
گفتنی اســت از سال ۲۰۱۲ این مســابقه در سطح 
جهانی برگــزار می شــود. هــدف از این مســابقه 
گردهم آوردن عموم خواننده ها، کاربران ویکی پدیا، 
عکاســان و فرهنگ دوســتان بــرای گرفتن عکس 
در  آن  بارگــذاری  و  فرهنگــی  یادمان هــای  از 
ســایت ویکی مدیا برای باال بردن دانــش و آگاهی 
 همگان اســت. صفحه اصلی این مســابقه در نشانی

 goo.gl/jnSP80 وجــود دارد. )توجــه کنید که 
برای رفتــن به ایــن آدرس های اینترنتــی، حروف 
آدرس ها را دقیقا بــه همان صورتی کــه آمده وارد 
کنید، ایــن آدرس ها بــه حروف کوچــک و بزرگ 

حساس هستند(. 
برای مشــاهده برندگان ســال گذشــته می توانید 
به نتایج ویکی: دوســتدار بناهــای تاریخی ۲۰۱۵ 
ایران مراجعه کنید. هر ســال هیئــت داوری محلی 
هر کشــور ده عکس برتر را انتخاب می کند و پس از 
آن عکس های برتر هر کشــور در سطح جهانی با هم 
رقابت می کننــد تا ده عکس برتر در ســطح جهانی 
انتخاب شــوند. مســابقه امســال در بازه زمانی ۱۵ 

شهریور تا ۱۵ مهرماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

از کنار بناهای تاريخی به سادگی عبور نکنید؛

مسابقه ای برای عکاسی

به گفته معاونت امنیت ســازمان فنــاوری اطالعات، وضعیت 
امنیت در فضای مجازی نگران کننده است و باید به دنبال رفع 

آسیب پذیری های سامانه های رایانه ای بود. 
 این معاونــت با هــدف مقابله بــا تهدیــدات امنیتــی و رفع

 آســیب پذیری های ســامانه های رایانــه ای ، آمارهایی را از 
موسســات بین المللی در مورد تعداد و شدت حمالت امنیتی 
منتشــر کرد، آماری که گویای وضعیت نگران کننده امنیت در 

فضای مجازی است.
اولین نکته ای که با بررســی این آمارهای بین المللی مشخص 
می شــود، افزایش تنــوع و تعداد حمــالت امنیتــی و تولید 
 PWC بدافزارهای مختلف جدید اســت. در تحقیقات موسسه
مشخص شــده اســت که تعداد حوادث امنیتی مختلف توسط 
۹۷۰۰ شــرکت فعال در حوزه های گوناگون، از ســال ۲۰۰۹ 
میالدی بیش از ۱۲ برابــر افزایش یافته اســت و به حدود 4۳ 

میلیون در ســال ۲۰۱4 رســیده اســت. به بیان دیگر در سال 
۲۰۱4، هر ثانیه بیــش از ۱۳ حادثه امنیتی فقط توســط این 

۹۷۰۰ شرکت کشف شده است.
بر اساس این بررســی ها، تولید بدافزارها که یکی از جنبه های 
ناامنی ســایبری اســت با نرخ قابل توجهی رو به افزایش است. 
بر اساس آمار ارائه شده توسط شــرکت McAfee در سه ماهه 
ســوم ســال ۲۰۱4 ، در هر ثانیه بیش از پنج بدافزار جدید در 
 جهان تولید می شــود. در ســال ۲۰۱4 تعداد کل بدافزارهای

 شناخته شده توسط این شرکت، از مرز ۳۰۰ میلیون عبور کرد 
که نسبت به سال قبل از آن ۷6 درصد رشد را نشان می دهد.

از طرفی بر اســاس گزارش ها تعداد تهدیدات و حمالت امنیتی 
افزایش یافته و بــه واحدهای مختلف صنعتــی، دولتی و غیره 
خســارات مالی زیادی وارد آورده اســت. مرکز ITRC در پایان 
سال ۲۰۱4 میالدی گزارشی منتشر کرد که نشان می داد تعداد 

حمالت منجر به افشای اطالعات از ۱۵۷ مورد در سال ۲۰۰۵ به 
۷8۳ مورد در سال ۲۰۱4 رسیده است.

در چند ســال اخیر، تهدیدات جدید امنیتی موسوم به باج افزار 
رایج شــده اند. باج افزارها نمونه ای از بدافزارهایی هســتند که 
فایل ها را رمزنگاری کرده و یا دسترســی کاربر به رایانه شخصی 
خود را محدود می کنند، تا زمانی که کاربر هزینه ای را به عنوان 

باج برای برداشتن این محدودیت به آنها پرداخت کند.
 یکی از باج افزارهایــی که قربانیــان زیادی گرفت، بــاج افزار

 Zerolocker بــود که فایل هــای رایانه را بــه روش غیرقابل 
شکســت AES صد و شــصت بیتی رمزنگاری کرده و به کاربر 
درخواســت باج ۳۰۰ دالری در قالــب Bitcoin را می داد. در 
صورتی که این مبلغ پرداخت نشــود، مقدار باج به ۵۰۰ و سپس 

۱۰۰۰ دالر افزایش می یابد.
یکی دیگر از خسارات مالی بدافزارها، حمله به دستگاه های خود 
پرداز بانکی برای دزدی پول نقد اســت. نرم افزار این دستگاه ها 
آسیب پذیری هایی دارد که با اســتفاده از آن می توان دستگاه 
را بدون استفاده از کارت بانکی معتبر و یا کاسته شدن از اعتبار 
حساب بانکی مجبور به پرداخت پول نقد کرد. از طرفی مجرمان 
اینترنتی می توانند با استخراج اطالعات کارت بانکی افراد دیگر 
از حساب آنها پول برداشت کنند. بر اساس آمار ارائه شده توسط 
موسســات Ponemon و HP جرایم رایانه ای در سال ۲۰۱4 
حدود۱۲/۷ میلیون دالر خســارت به هر یک از این شرکت ها 
وارد کرد. معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان 

فناوری اطالعات ایران در سخنان خود تاکید کرد:
دراین فضا، عالوه بر تهدیــدات و حمالت، بایــد نگاهی هم به 
وضعیت اســتفاده از مکانیزم های امنیتی و روش های استقرار 
ســامانه های رایانه ای داشت. بررســی تحقیقات انجام شده از 
سوی موسســات تحقیقاتی در مورد میزان استفاده شرکت ها 
از مکانیزم های امنیتی، حاکــی از ضعف آنهــا در به کارگیری 
مکانیزم های امنیتی است و این مکانیزم ها در کمتر از ۵۰ درصد 
شرکت ها استفاده می شوند . براین اساس با توجه به رشد سریع 
تهدیدات، باید شرکت ها، موسســات و حتی کاربران خانگی هر 
چه سریع تر به تجهیز ســامانه های رایانه ای خود از نظر امنیتی 

اقدام کنند.

هر ثانیه، 5 بدافزار در فضای مجازی تولید می شود

 یک شــرکت اروپایی، اتوی هوشــمندی با بهره گیری از فناوری
 OptimalTEMP تولید کرده اســت که حتی اگر اتوی روشن به 

مدت زیاد روی لباس قرار گیرد، پارچه آسیبی نخواهد دید.
کمپانی فیلیپس، اتوی بخار هوشمند خود را در حوزه لوازم خانگی 

و نگهداری البسه معرفی کرد.
 اتــوی هوشــمند GC۸۶۵۰ از فنــاوری Silent Steam بهره 
می برد که می تواند بدون هیچ گونه صدایی، بیشترین بخار را برای 

اتوکشــی به کاربر تحویل دهد. این فنــاوری جدید، برای کاهش 
صدای تولید شــده از فیلترهای خاصی بهــره می برد و همچنین 
از یک پلتفورم خاص که به جذب صدا برای کاهش ســر و صدای 

حاصل از عملکرد پمپ بخار کمک می کند نیز مجهز است.
قابلیت ویژه این اتو، بهره گیری از فنــاوری OptimalTEMP بر 
روی آن است. با این فناوری، فیلیپس به کاربران قول داده است که 
حتی اگر اتوی روشن را روی لباس فراموش کردید، پارچه زیرین 

آن هیچ آسیبی نخواهد دید. در واقع کاربر پس از اتو، نیازی به قرار 
دادن آن بر روی پایه ندارد و با اطمینان می تواند محل را ترک کند!

اتوی انواع لباس ها از جین تا ابریشم بدون هیچ تنظیمی، به دلیل 
داشتن محفظه سیلیکونی بخار قدرتمند از دیگر ویژگی های این 
محصول فناورانه است. تخلیه سریع و راحت آب برای جلوگیری از 
رسوب دستگاه، کاهش مصرف برق با حالت Eco Mode، قابلیت 
پر کردن محفظه آب در هر زمان که بخواهید و قفل نگهدارنده اتو 

بر روی پایه از جمله امکانات این اتوی هوشمند محسوب می شود.
این دستگاه با بهره گیری از سیستم Safety Auto off در صورت 

عدم استفاده پس از ۱۰ دقیقه خاموش می شود. 

اتوی هوشمندی که لباس را نمی سوزاند!

ابالغ رای
6/618 کالســه پرونده: 140/95 شــماره دادنامه: 248-95/6/10 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 49 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا هنری 
فرد به نشانی اصفهان سه راه ســیمین مجتمع تجاری آرش طبقه چهارم 
واحد402 بــا وکالت فاطمــه مظاهری به نشــانی اصفهــان چهارباغ باال 
مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتــم واحد 908،  خوانــده: محمد مهدی لطفی  
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه ســه فقره چک به مبلغ 
190/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارت قانونی تاخیر تادیه و حق 
الوکاله،  گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: 
در خصوص دادخواســت زهرا هنری فرد به طرفیت محمد مهدی لطفی به 
خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های 
5867101 و 5867098 و 5867099 عهده بانک توسعه تعاون به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و نود میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و 
هشتصد و چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید   لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:19276 شعبه 49 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان

) 334 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/619 کالســه پرونده: 141/95 شــماره دادنامه: 247-95/6/10 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 49 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا هنری 
فرد به نشانی اصفهان سه راه سیمین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد402 
با وکالت فاطمه مظاهری به نشــانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجاری 
کوثر طبقه هفتم واحد 908،  خوانده: محمد مهدی لطفی  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ 180/000/000 ریال به 
انضمام خســارت و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی،  گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست زهرا هنری فرد 
به طرفیت محمد مهدی لطفی به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال 
وجه ســه فقره چک به شــماره های 5867103 و 5867100 و 5867104 
عهده بانک توسعه تعاون به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال  به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و هشــتصد و چهل هزار ریال 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید   لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
و ســپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:19275 شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان) 333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/620  شــماره ابالغنامــه: 9510106836405137 شــماره پرونــده: 
9509986836400264 شــماره بایگانــی شــعبه: 950309 خواهان ها: 
1- خانم فاطمه بابادی اردوتی فرزند محمد به نشــانی اســتان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- خوراســگان- پزوه- خ طالقانی- کوچه شهید امراله 
اعتباری- بن بست امینی- پالک 6 ط 1- ک.پ 8159983676 شماره همراه 
09138731235 ، 2- آقای محسن قدیری خوراسگانی فرزند مرتضی به 
نشانی استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- خوراسگان- پزوه- محله 
برتیان- کوی وحــدت- کوی حکمــت- فرعی 4- پ 54- شــماره همراه 
09381372612 ک.پ 8159993399، خوانده: آقای محمد بابادی اردوتی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: اذن در ازدواج، گردشکار: دادگاه پس 
از اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم فاطمه 
بابادی اردوتی فرزند محمد به طرفیت آقــای محمد بابادی اردوتی فرزند 
عبدالرضا که ولی قهری او می باشد مبنی بر اجازه ازدواج به دلیل مجهول 
المکان بودن وی، نظر به اینکه خواهان اعالم نموده اســت قصد ازدواج با 
آقای محسن قدیری خوراسگانی متولد 1372، دارای شغل رنگ کاری چوب 
و دکور با درآمد ماهانه پانزده میلیون ریــال و تحصیالت دیپلم را دارد و 
مهریه وصلت منظور به شــرح یک جلد کالم اله مجید بــه مبلغ پنج میلیون 
ریال، یک جام آئینه و شمعدان به مبلغ ده میلیون ریال، تعداد 1376 شاخه 
گل رز قرمز- تعداد 110 عدد ســکه بهار آزادی- 90 مثقال طال- دو تخته 
فرش سه در چهار دست بافت نجف آبادی و یک دانگ از طبقه همکف منزل 
مسکونی از منزل پدر داماد- تعیین و توافق گردیده است و حال با توجه به 
اینکه خوانده به دلیل طالق، از خانواده جدا زندگی می کند و مجهول المکان 
شده است و با فردی که قرار است ازدواج نماید هم کفو می باشد، تقاضای 
صدور مجوز ازدواج نموده اســت. نظر به اینکه دادگاه بــا تحقیقات الزم 
احراز نموده که به خوانده دسترسی وجود ندارد و اقدامات قانونی نسبت 
به نشر آگهی در مورد خوانده مجهول المکان نیز معمول گردیده و از طرفی 
دادگاه فرد معرفی شده را هم کفو خواهان می داند، دعوی خواهان را وارد 
دانســته و با توجه به نظر موافق قاضی محترم مشــاور و مستنداً به ماده 
1044 قانون مدنی به وی اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج 
مراجعه و وصلت مزبور را با مهریه تعیین شده و اجرای عقد نکاح منعقد و 
نسبت به ثبت رسمی آن در معیت نامزد خود اقدام نماید. دفاتر رسمی ثبت 
ازدواج مکلف هســتند واقعه نکاح را بدون لزوم تحصیل اذن ولی قهری به 
ثبت برساند. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:19269 شعبه 4 دادگاه 

خانواده اصفهان)448 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

6/621 کالســه پرونــده: 950358 شــماره دادنامــه:95/6/18-1053 
مرجع رسیدگی: شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد 
مهتری)مهترمی( به نشــانی اصفهان خ جی شرقی بعد از سه راه شریعتی 
فروشگاه محترمی ، خوانده: ســروش عسگری ارجنگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ هشــتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونی تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای محمد مهتری)مهترمی( به طرفیت آقای 
سروش عسگری ارجنکی به خواسته مطالبه مبلغ 81/500/000 ریال وجه 
چک به شماره 587947/51-95/2/30 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 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 
هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و 
هشتصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/30(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:19265 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )319 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/622 کالسه پرونده 950113 شــماره دادنامه: 1079-95/6/20 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی دشتی 
به نشانی اصفهان شهید کشــوری بلوار اصلی مبنای 3 ط دوم پالک 16، 
خوانده: شهره مســلم به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای علی دشــتی فرزند قاسم به طرفیت شهره مسلم 
فرزند جعفر به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اقساط وام 
بانکی به انضمام مطلق خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی با توجه 
به محتویات پرونده و دادخواســت تقدیمی و اســتعالم واصلــه از بانک 
انصار به شــماره 1681 و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حاضر نمی باشند و دفاعی در قبال دعوای خواهان انجام ننموده 
اند لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 
709 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اقســاط وام 
بانکی و مبلغ 1/010/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 95/1/23( لغایت اجرای که محاسبه آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و 
در خصوص تامین خواســته با توجه به اینکه خواهان خسارات احتمالی 
را تودیع ننموده اند لذا وفق ماده 115 قانون آیین دادرســی قرار رد تامین 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشند. 
م الف:19264 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان)317 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/623 کالسه پرونده: 950368 شــماره دادنامه:1052-95/6/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی طاهری 
به نشانی خ دکتر باهنر فرعی 3 پالک 128، خوانده: مهدی کریمی سهلوانی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک 
به انضمام مطلق خسارت تاخیر تادیه به انضمام مطلق خسارات قانونی،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای مصطفــی طاهری به طرفیت آقای 
مهدی کریمی سهلوانی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک به 
شماره 437977 به عهده بانک صادرات 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 
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 رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و هفتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/25(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:19262 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )300 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/624 کالسه پرونده: 950369 شــماره دادنامه:1051-95/6/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی مرادمند 
به نشانی اصفهان خ دکتر باهنر پالک 49، خوانده: مهدی کریمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ چهارده میلیون ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای مهدی مرادمند به طرفیت آقای مهدی کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 
چهارده میلیون ریال وجه چک به شماره 437979 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/3/29(  تا تاریخ اجــرای 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:19261 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/490 در خصوص پرونده کالسه 174/95 خواهان صید مراد سرداریان 
پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد باقر کریمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/8/4 ساعت 10/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18701 شعبه 13 
مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 

کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
بادرود دارای ظرفیت باالی گردشگری است

يادداشت خبر

مشــاور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان گفت: ظرفیت پذیرش مســافر در شهرستان 
 نطنز 500 تخت اســت و برای رفع موانع اقامت مسافران تالش 
می شود. سید صالح درخشــان در دهمین جشنواره انار نادری 
بادرود با اشاره به شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، 
 اظهار کرد: اصل مهــم در اقتصاد مقاومتی نگاه به درون اســت 
 و این نگاه به فراخور اســتعداد منطقه ای باید به آن توجه شده 
و در هر منطقه بومی ســازی شــود. وی افزود: بــادرود دارای 
ظرفیــت عظیمــی در حوزه نیــروی انســانی، جاذبــه های 
 گردشــگری، وجود امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد )ع( 
و امکانات خدادادی اســت که می شــود با بهره گیــری از این 

ظرفیت ها در حوزه گردشگری اقدام های خوبی انجام داد.
وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی های باال دســتی موقعیتی را 

که شایسته شهر بادرود است برای آن به وجود آوریم.
 وی خاطر نشــان کرد: جشــنواره ها می تواند فرهنگ اسالمی 
و ایرانــی را به جهان معرفی کنند و جشــنواره انــار بادرود نیز 
فرصت بسیار خوبی است تا بادرود به ایران و جهان معرفی شود.

رییس شــورای شــهر بادرود نیز در این جشــنواره اظهار کرد: 
 قدمت شــهر بادرود بــه هفت هزار ســال پیش بــاز می گردد 
و مسئوالن استانی و کشوری در راه ارایه خدمات مختلف به این 

شهر نباید به آن به دید یک منطقه جدید بنگرند.
حســین میرزاییان با بیان این که امسال دهمین سال برگزاری 
 جشنواره انار نادری بادرود اســت، افزود: از مجموع هفت هزار 
و 500 هکتار از باغ های شهرســتان نطنز90 درصد آن مربوط 
 به بادرود و روســتاهای اطراف آن اســت و بالغ بر یک میلیون 
و300 هزار درخت انار در بیش از هــزار و500 هکتار از باغ های 
منطقه وجود دارد. وی تصریح کرد: با وجود ظرفیت های بزرگ 
 گردشــگری، مذهبی و تاریخــی و امامــزادگان آقاعلی عباس 
و سید محمد ) ع ( در شــهر بادرود و حضور ساالنه بالغ بر چهار 
میلیون زائر در این شهر می طلبد تا مسئوالن استانی و کشوری 
نگاه جدی و ویژه ای به بحث زیرساخت های گردشگری در این 

منطقه داشته باشند.
 وی از صنایع تبدیلی و بســته بنــدی محصول انــار در بادرود 
به عنــوان حلقه مفقــوده کشــاورزی در منطقه یاد کــرد و از 
مسئوالن خواست با توجه به تولید ساالنه بالغ بر40 هزار تن انار 
در منطقه و دارا بودن رتبه دوم تولید انار در اســتان، به این مهم 
نیز توجه شود تا مشکالت دیگر از جمله بیکاری نیز مرتفع شود.

مشاور مدير کل میراث فرهنگی اصفهان:

بادرود دارای ظرفیت باالی 
گردشگری است

دبیر هیئت سوارکاری شهرستان تیران و کرون اظهار 
داشت: همایش نمایش اســب های اصیل به میزبانی 
هیئت ســوارکاری و اداره ورزش و جوانان برگزار شد 
که در این جشــنواره ســوارکارانی از شهرستان های 
اصفهان، خمینی شهر، فالورجان و استان چهارمحال 
و بختیاری حضور داشــتند. وی با اشاره به حضور90 
اســب اصیل و دارای نژاد در این همایش افزود: این 
همایش با حضور90 اســب اصیل و سوارکار حرفه ای 
از صبح جمعه تا ساعت 19 در ورزشگاه تختی تیران 
با اجرای حرکات نمایشی و ســوارکاری برگزار شد. 
مسعود آذر با اشــاره پتانسیل خوب شهرستان تیران 
در امر پرورش اســب و اسب ســواری عنــوان کرد: 
حدود300 راس اســب در این شهرستان وجود دارد 
و افراد پرورش دهنده اسب به دلیل عدم وجود باشگاه 
و زمیــن مختــص ورزش ســوارکاری در ملک های 
 خصوصی اقــدام به پــرورش اســب می کنند. وی 
با اشــاره به لزوم احداث زمین و ورزشــگاه برای این 
رشته ورزشی در شهرستان یادآور شد: پیگیری هایی 
برای احــداث و واگــذاری زمیــن و ایجاد باشــگاه 
خصوصی انجام شــده که امیدواریم با رفع مشکالت 
اداری هرچه زودتر شــاهد احداث باشگاه سوارکاری 

و پرورش اسب در شهرستان باشیم.

رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان برخوار از انجام 
یک مورد زایمان طبیعی موفق توســط پرســنل اورژانس 
115 این شهرســتان در داخل آمبوالنس خبر داد. حسن 
کمالی گفت: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان شهرک 
امام حسین علیه السالم شهرستان برخوار با اورژانس 115 
مبنی بر درخواســت آمبوالنس برای خانم باردار، پرسنل 
115 پایگاه اورژانس دولت آباد به محل ا عزام شــدند. وی 
افزود: پرسنل پس از رسیدن بر بالین بیمار و انجام اقدامات 
اولیه وی را به داخــل آمبوالنس منتقل کرده و شــرایط 
بیمار به گونه ای شــد که قبل از رســیدن به بیمارستان 
 زایمان صورت گرفت بنابراین پرســنل اقدامــات الزم را 
به منظور انجام زایمان شروع کردند. دکتر کمالی ادامه داد: 
خوشبختانه زایمان به شــکل صحیح انجام گرفت و مادر 
و نوزاد با ســالمتی کامل برای ادامه امــور درمانی تحویل 

بیمارستان غرضی اصفهان داده شدند.

دبیر هیئت سوارکاری تیران خبر داد:

نخستین همايش 
اسب های اصیل برگزار شد

با اقدامات به موقع اورژانس دولت آباد صورت گرفت؛

زايمان در آمبوالنس اورژانس 
۱۱۵ شهرستان برخوار

درآستانه محرم و صفر؛

بزرگ ترين گروه موزيک مذهبی ايران در خمینی شهر نوای عزا را به صدا درآورد

اخبار کوتاه

به گفته حجت االســالم اصغــر قائمی برگــزاری این گونه 
جلسات باعث می شود که افراد جامعه با مسائل و موضوعات 
جاری کشور و جهان آشنا و تحلیل درســتی نیز از آن پیدا 
کنند. وی اضافه کرد: افزایش بصیرت، باعث آشــنایی افراد 
با وظیفــه خود در برابر مســائل مختلف می شــود، همه ما 
 باید بدانیم که به عنوان یک فــرد مومن و انقالبی در جامعه 
به غیــر از وظایفی کــه در برابر زندگی عادی خــود داریم، 
وظایفی هم در برابر جامعه، انقالب، دین و نظام اسالمی هم 

داریم که بسیار مهم و انجام آنها بسیار ضروری است.
امام جمعه موقت شــهرضا تصریح کرد: غفلت از مســائل 

 جاری جامعه و جهان تبعات منفی زیادی به دنبال دارد که 
غیر قابل جبران است، اگر ساکت باشیم و نسبت به مسائلی 
که در اطراف ما رخ می دهد بی تفاوت باشیم ناگهان متوجه 

می شویم که در گرداب وحشتناکی گرفتار شده  ایم. 
وی با اشاره به دهه والیت و عید بزرگ غدیر خم، تصریح کرد: 
وجود ولی الهی در جامعه اسالمی از اهمیت زیادی برخوردار 
است به نحوی که خداوند در آیات الهی آن را به عنوان ضامن 
هدایت و ســعادت جامعه می دانــد و می فرماید قدر نعمت 
 والیت را بدانیــد یعنی در عمل از او تبعیــت کنید، هدایت 
و ضاللت جامعه در گرو حمایت و اطاعت از رهبری و والیت 

امت است. قائمی نعمت والیت فقیه را در ادامه نعمت والیت 
دانست و تاکید کرد: اگر امروز ما در جامعه اسالمی شکرگزار 
نعمت والیت فقیه نباشیم به همان سرنوشتی دچار می شویم 

که جهان اسالم پس از سقیفه دچار شد.
وی امنیت امروز جامعه اســالمی ایران را ناشــی از نعمت 
ولی فقیه دانســت و خاطرنشــان کرد: امروز دشمنان ایران 
سلســله اقداماتی را علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده 
و گروهی نیز در داخل کشــور آن هــا را حمایت می کنند، 
 تمام این اقدامات برای توقف نفــوذ ایران در منطقه و کمک 

به محور مقاومت در عراق، سوریه و یمن است.
امام جمعــه موقت شــهرضا اقدامات رســانه های غربی در 
 برابر ایران را هم راستا باسیاســت غرب عنوان کرد و گفت: 
رهبر معظم انقالب در ســخنرانی ابتدای سال جدید خود 
در حرم رضوی نسبت به اجرای برجام های دو و سه هشدار 
دادند؛ دشمن با این برجام ها به دنبال تحمیل نظرات خود به 
ما در سطح منطقه است. وی افزود: وظیفه اصلی ما در زمان 
حاضر تبعیت از اوامر رهبری عزیز و قدم گذاری در مســیر 
والیت است؛ اگر ما سنگرهای خود در عراق و سوریه را خالی 
کنیم، مجبور به جنگ با دشــمن در مرزها و شهرهای خود 
خواهیم بود. قائمی با بیان این که موضع گیری نکردن صریح 
در برابر بســیاری از مســائل جامعه، تبعات منفی زیادی به 
همراه دارد، اظهار کرد: باید مردم را بیدار و نسبت به حقایق 
 جامعــه آگاه کنیم و بدانیم که در چــه زمانی چه وظیفه ای 
در برابر جامعه و مردم بر عهده  داریم و به آن عمل کنیم. امام 
جمعه موقت شهرضا با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری 
در جلســه ای خصوصی با محمود احمدی نــژاد به منظور 
حضور پیدا نکردن در انتخابــات آتی، گفت: وظیفه اصلی ما 
در انتخابات ســال آینده رای به شخصی است که بیشترین 

تبعیت از مقام معظم رهبری و توصیه های معظم له را دارد.

 » همایش عظیم فرج « در آســتانه ایام محــرم و صفر و همزمان  
با هفته دفاع مقدس بعدازظهر جمعه و در آســتانه غروب آفتاب 
با هم نوایی گــروه های موزیــک مذهبی شهرســتان خمینی 
 شــهر درقالب ۶5 گروه و۶50 نفر در آســتان مقــدس امامزاده 
سید محمد بن زید بن علی بن الحسین ) علیه السالم ( نگین سبز 
استان اصفهان همنوایی کردند. این برنامه باهمکاری هیئت های 
مذهبی شهرســتان، اداره اوقاف و امورخیریه و ســازمان رفاهی 
تفریحی شــهرداری خمینی شهر برگزار شــد و نوازنده سازهای 

بادی و آیینی که بزرگ ترین گروه موزیک مذهبی ایران را تشکیل 
می دهند با لباس هایی ســراپا مشــکی، بانواختن موزیک های 
 همپون حرمــت ) امام حســین ) ع ( (، حســین ) ع ( ؛ ثــارا...، 
 رسم زمونه، کرب و بال، سوره کوثر و تعدادی از آهنگ های دشتی، 
فرا رســیدن ماه عزاداری ســرور و ساالر شــهیدان امام حسین 
 ) ع ( را اعــالم کردنــد. اجــرای چاووشــی خوانی بــرای اعالم 
فرا رســیدن ماه محرم از ســنت هــای قدیمی شــهر اصفهان 
 اســت و بر این اســاس هیئــت هــای مذهبی خمینی شــهر 

در طول 3 ســال گذشــته این سنت را به شــکلی جدید و تحت 
 عنــوان » همایش عظیــم فــرج « و با نــوای ســازهای بادی 
 و طبل و ... در آســتان مقدس امامزاده ســید محمد بن زید بن 
 علــی بــن الحســین ) ع ( خمینــی شــهر اجــرا مــی کنند. 
خمینی شــهر با توجــه به ســابقه خاصــی کــه در برگزاری 
 مراســمات مذهبــی و ارادات خاص مــردم این خطه نســبت 
 به سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبدا... الحســین ) ع ( دارد، 

لقب حسینیه ایران را به خود گرفته است.

امام جمعه موقت شهرضا:

باید به کسی رای داد که بیشترین تبعیت از رهبری را دارد

 وظیفه اصلی ما 
در زمان حاضر 
تبعیت از اوامر 

رهبری است؛ اگر 
ما سنگرهای خود 

در عراق و سوريه را 
 خالی کنیم، مجبور 

 به جنگ با دشمن 
در مرزها و شهرهای 

خود خواهیم بود

امام جمعه موقت شهرضا در جلسه بصیرتی - سیاسی که در مسجد اصحاب کسا شهرضا برگزار شد، عنوان کرد: 
برگزاری جلســات مختلف با موضع بصیرت افزايی از جمله برکات و ثمراتی است که به دنبال فرمان رهبر معظم 

انقالب مبنی بر لزوم افزايش درک و بصیرت سیاسی افراد و آشنايی آنان با مسائل روز جامعه برگزار می شود.

ابالغ رای
6/625 کالسه پرونده: 941107 شماره دادنامه:2001-94/11/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن موسوی 
فرزند محسن با وکالت سعید حاجی هاشمی به نشانی اصفهان محمودآباد 
خ 18 چسب موسوی با وکالت ســعید حاجی هاشــمی به نشانی خیابان 
شیخ صدوق شمالی جنب پل میر ســاختمان پاراکس طبقه 4، خوانده: ولی 
اله احمــدی قائم آبادی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
14 میلیون ریال وجه یک فقره چک به احتســاب کلیه خســارات دادرسی 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورای حل اختــالف: در خصوص 
دعوای آقای حسن موســوی فرزند محســن با وکالت آقای سعید حاجی 
هاشــمی به طرفیت آقای ولــی ا... احمدی قائم آبادی به خواســته مطالبه 
مبلــغ 14/000/000 ریال وجه چک بــه شــماره 901/20183470 مورخ 
94/7/20 به عهده پست بانک به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبــه وجه آن دارد و این که خوانده علــی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون 
ریال ) 14/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و 290/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )94/7/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:19259 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/626 کالســه پرونده: 941523 شــماره دادنامه:641-95/4/28 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
بابائی فرزند جهانگیر با وکالت ســعید حاجی هاشــمی فرزند ابراهیم به 
نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی جنب پل میر ســاختمان پاراکس 
طبقه 4، خوانده: داریوش محمدی فرزند حســن خان به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ هشــتاد میلیون ریال بخشی از یک فقره چک 
با احتساب کلیه خسارات دادرســی 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 شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای محمدرضا بابائی با وکالت ســعید حاجی هاشمی 
به طرفیت آقای داریوش محمدی فرزند حســن خان به خواســته مطالبه 
مبلغ هشــتاد میلیون ریال وجه بخشی از چک به شــماره 723629 مورخ 
91/6/20 به عهده بانک صادرات ایران 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 
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 رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بخشی از 
چک 80/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 1/180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/6/20(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:19258 شعبه 8 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/627 کالســه پرونده: 950410 شــماره دادنامه: 885-95/5/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی موحد 
فرزند ولی به نشــانی اصفهان باغ دریاچه ک ســاحل پ 103،  خواندگان: 
1- شهناز نصیری فرزند محمد قلی 2- شهروز یزدان پرست فرزند محمد 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال 
2 فقره چک بانک صادرات به شماره های 497914 و 497916 و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست مهدی موحد به طرفیت 1- شهناز 
نصیری 2- شهروز یزدان پرست به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 
ریال وجه 2 فقره چک به شــماره های 497914-90/12/18 و 497916-

91/3/23 عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/940/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
خواهد بود.  م الف:19255 شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف 

اصفهان) 318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/628 کالســه پرونده: 941524 شــماره دادنامه:673-95/4/29 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید حسن 
موسوی فرزند محســن با وکالت سعید حاجی هاشــمی فرزند ابراهیم به 
نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی جنب پل میر ســاختمان پاراکس 
طبقه چهار، خوانده: محمد اســماعیل معین پور فرزند ابراهیم به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک 
با احتساب کلیه خسارات دادرســی 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 شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای سید حسن موسوی با وکالت ســعید حاجی هاشمی به 
طرفیت محمد اسماعیل معین پور به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 080604 مورخ 94/11/12 بــه عهده بانک ملی 
ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  بــه محتویات پرونده و 
بقای اصول مســتندات 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 نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 730/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
چک موصوف )94/11/12(  تا تاریخ اجرای حکــم 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 
باشد. م الف:19257 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/629 شــماره دادنامــه: 9509973728000362 شــماره پرونــده: 
9309983728500915 شماره بایگانی شعبه: 930697 متهمین: 1- آقای 
رضا راستی 2- آقای باسط خروط فرزند متین 3- آقای محمد نجفیان پور 
فرزند کاظم همگی به نشــانی مجهول المکان 4- آقای اســماعیل رادمنش 
فرزند غالمعلی به نشانی بروجن- شهید رجایی- خیابان چهارم- شادی 
14- پالک 32 منزل شخصی غالمعلی رادمنش 5- آقای غالمعلی رادمنش 
 فرزند عیــدی محمد به نشــانی شهرســتان بروجن- خ شــهید رجایی- 
خ چهارم- شادی 14- پ 32، اتهام ها: 1- مشارکت در حمل و نگهداری 70 
کیلوگرم تریاک، 2- حمل ونگهداری 70 کیلوگرم تریاک، گردشکار: دادگاه 
انقالب نایین به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با مالحظه و بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند منان به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقایان 1- محمــد نجفیان پور فرزند کاظم 2- باســط خروط فرزند 
متین و رضا راستی که مشــخصات بیشــتری از وی در دسترس نیست 
دایر بر مشــارکت در حمل و نگهداری میزان هفتــاد کیلوگرم ماده مخدر 
از نوع تریاک موضوع کیفرخواست تنظیمی دادســرای عمومی و انقالب 
شهرستان نائین، نظر به گزارش ضابطین دادگستری، کشف و ضبط میزان 
ماده مخدر مذکور و متواری شــدن متهم ردیف اول از محل سکونت قبلی 
و عدم دسترســی به متهمان دیگر، دادگاه بزهکاری آنان را محرز و مسلم 
دانسته مســتنداً به بند 5 ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک از متهمان موصوف 
را به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی، تحمل 74 ضربه شالق و 10 
سال حبس محکوم می نماید. ودر خصوص اتهام آقایان  غالمعلی رادمنش 
فرزند عیدی و اسماعیل رادمنش فرزند غالمعلی دائر بر مشارکت در بزه 
معلوله، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و به لحاظ عدم کفایت ادله 
اثباتی مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمان 
صادر و اعالم می گردد و در خصوص خودروی حامل مواد مخدر نظر به 
عدم احراز اذن و اطالع مالک از حمل مواد مخدر توسط آن مستنداً به ماده 
30 قانون صدر الذکر حکم به رفع توقیف از آن صادر و اعالم می گردد رای 
صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و رای برائت نیز قطعی است. م الف:200 

شعبه 1 دادگاه انقالب اسالمی نایین )396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ احضاریه

6 شــماره نامــه: 9510113728400426 شــماره پرونــده:  /630
9509983728400149 شــماره بایگانی شــعبه: 950162 نظــر به اینکه 
در پرونده کالســه 950162 بازپرسی دادســرای نائین آقای محمود مهر 
پرور اناقیز فرزند رمضان به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
سامسونگ گلکسی از جانب این مرجع تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه 
نیز به واسطه مشخص نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب نایین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ 
تصمیم قانونی خواهد بود.  م الف:199 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب 

نایین )109 کلمه، 1 کادر(

احضاریه
6 شــماره نامــه: 9510113728400551 شــماره پرونــده:  /631
9409983728500083 شــماره بایگانی شــعبه: 940216 نظــر به اینکه 
در پرونده کالســه 940216 بازپرسی دادســرای نائین آقایان 1- فوالد 
مرادی میلوی 2- میثم راوند 3- مســلم نارویی به اتهام حمل و نگهداری 
مواد مخدر از جانب این مرجع تحت تعقیب بــوده و ابالغ احضاریه نیز به 
 واسطه مشخص نبودن محل اقامت ایشــان ممکن نگردیده بدینوسیله در

 اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
نایین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود.  
 م الــف:207 بازپرســی دادســرای عمومی و انقــالب ناییــن )110 کلمه،

 1 کادر(
احضار متهم

6/632 شــماره ابالغنامــه: 9510100359200026 شــماره پرونــده: 
9409980359200633 شماره بایگانی شعبه: 940657 در پرونده کالسه 
9409980359200633 این شعبه محمدرضا زارعی فرزند ریحان به اتهام 
مشــارکت در حمل و نگهداری 2 کیلو و 970 گرم تریاک تحت تعقیب قرار 
گرفته اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مصوب ســال 1392 به نامبرده ابالغ می گردد تا ظــرف مهلت 30 روز از 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.  
م الف:19295 بازپرس شــعبه 13 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب 

اصفهان )114 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/633 شــماره دادنامــه: 9509973728000383 شــماره پرونــده: 
9309983728500915 شماره بایگانی شعبه: 930697 متهمین: 1- آقای 
باسط خروط فرزند متین 2- آقای محمد نجفیان پور فرزند کاظم 3- آقای 
رضا راســتی همگی فعال مجهــول المــکان ، اتهام: مشــارکت در حمل و 
 نگهداری 70 کیلوگرم تریاک، گردشــکار: دادگاه انقــالب نایین به تصدی

 امضا کننده زیر تشکیل است. با مالحظه و بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداومند منان به شــرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: نظــر به اینکه در دادنامه شــماره 
9500728000362 مورخ 95/5/24 نســبت به یک دســتگاه کمپرســور 
با مشــخصات و دو عدد تصویر پیوست در پرونده کالســه که به عنوان 
جاســاز مواد مخدر مکشــوفه توقیف گردیده اظهار نظری نگردیده است 
مســتنداً به ماده 28 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 215 
قانون مجازات اسالمی و نظر به متواری بودن متهمان حکم به ضبط آن به 
نفع دولت صادر و اعالم می گردد. رای صادره به تبع رای اصلی غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف 20 روز 
 پس از آن قابل تجدیــد نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف:201 شــعبه 1 دادگاه انقالب اســالمی نایین )198 کلمه، 2 

کادر(

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت دوم (

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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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تازه مادرها، مصرف 12 ماده غذايی را فراموش نکنند!

 طبــق یک تحقیــق جدیــد، اســترس موجب کاهش شــانس 
باردارشــدن زنان می شــود، به خصوص استرســی که در زمان 

تخمک گذاری روی می دهد.
 کرا تیلور، سرپرســت تیم تحقیــق از دانشــگاه لوئیزویل آمریکا، 
در این باره می گوید: » اگر زنان در حوالــی زمان تخمک گذاری 
دچار استرس شوند، احتمال بارداری شــان در آن ماه،۴۰ درصد 

کمتر خواهد بود. «
 در ایــن مطالعــه، محققــان۴۰۰ زن۴۰ ســال و جــوان تــر را 
مورد ارزیابی قــرار دادند. براســاس مبنای روزانــه، زنان میزان 
 اســترس شــان را از یک ) کمترین ( تــا ۴ ) باالتریــن ( گزارش 
می کردنــد. این گزارش تا بیش از۲۰ ســیکل ماهانــه یا تا زمان 
بارداری انجام شــد. در طول مدت مطالعه، ۱۳۹ زن باردار شدند. 
محققان متوجه شــدند به ازای افزایش در میزان استرس در طول 
دوره تخمک گذاری، ۴۶ درصد کاهش در میــزان بارداری وجود 
داشت. روز ۱۴ سیکل ماهانه به عنوان زمان تخمک گذاری برآورد 
می شــود. به گفته محققان، احتماال استرس موجب مختل شدن 
ســیگنال دهی بین مغز و تخمدان ها شــده و در نتیجه شــانس 

تخمک گذرای کاهش پیدا می کند.

نشــانگان بیماری ســاختمان ) SBS ( اصطالحی اســت که برای 
 توصیف مجموعه ای از عالیم بهداشــتی و مشــکالت آزارنده افراد 
به کار می رود که بــا مدتی که این افراد در یک ســاختمان معموال 
محل کار می گذراننــد، ارتباط داده می شــود و بیمــاری یا علت 
خاصی برای آن پیدا نمی شــود. نشانگان ســاختمان بیمار را اغلب 
به اشتباهات در گرمادهی، گردش هوا و سیستم های تهویه مطبوع 
نسبت می دهند. به همین علت انســتیتوی ملی ایمنی و بهداشت 
شــغلی آمریکا این وضعیت را بــا اصطالح » کیفیــت هوای درون 

ساختمان « توصیف می کند.
بر اساس تعریف این انســتیتو در صورتی که۲۰ درصد از کارکنان 
در یک ســاختمان عالیمی از جمله آبریزی چشــم، گرفتگی صدا، 
سردرد، خشــکی و خارش پوســت، ســرگیجه، تهوع، تپش قلب، 
تنگی نفس، خونریزی بینی، خســتگی مزمن، ســردرگمی ذهنی، 
لرزش دست، تورم ساق یا قوزک پا را گزارش کنند، ممکن است آن 

ساختمان را به اصطالح یک » ساختمان بیمار « خواند. 
عامل تعیین کننده این اســت کــه هنگامی که کارکنــان به خانه 

می روند یا در تعطیالت هستند، این عالیم برطرف می شود.
از جمله علل دیگری که در ایجاد این نشانگان موثر دانسته شده اند، 
 احتراق در فضای بســته ) هیترها، اجاق گاز و ســیگار کشــیدن ( 
و تجمــع مونوکســیدکربن و ذرات قابل استنشــاق، ترکیبات آلی 
 فرار ) VOC ( مانند بنزن، اســتیرن و سایر حالل ها، عوامل آلرژی زا 
و بیماری زای منتقل شــونده به وســیله هــوا ماننــد باکتری ها، 
 ویروس ها، قارچ ها، هاگ ها و گازهای ســمی ساطع شــده از برخی 
از مواد جدید ساختمانی ) مانند پلی وود یا چوب پالستیک و چسب 

موکت (  و لوازمی مانند مبل ها و موکت ها هستند.

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

قدرت باروری زنان دچار استرس، 
کاهش پیدا می کند

بیماری ساختمان چه نشانه هايی 
دارد؟

برای کســانی که تازه مادر شــده اند، بنیه مناسب جهت 
انجام وظایف مــادری به بهتریــن نحو نیاز بــه خوردن 

غذاهای مملو از مواد مغذی، در طول روز دارد.
این نکته در مورد مادران شیرده نیز مهم این است. 

 اگر مواد مغــذی را از رژیم غذایی خــود دریافت نکنید، 
بدن شما از ذخیره های خود استفاده خواهد کرد. 

اما برای ســالمتی خودتان بهتر اســت که مطمئن شوید 
مواد مغذی مورد نیاز بدن تان را با گنجاندن انواع مختلف 

غذاهای سالم دوران شیر دهی به دست می آورید:
ماهی ســالمون: ماهی قزل آالی وحشی یا همان 
 ســالمون غنی ترین نیروگاه تغذیه ای بــرای تازه مادرها 

به حساب می آید. این نوع ماهی سرشار 
از اســیدهای چرب غیر اشــباع به نام  

 DHA اســت. ایــن نــوع چربــی 
به توسعه سیســتم عصبی نوزاد 

کمک می کند. ایــن چربی در 
شیر مادر نیز وجود دارد، اما 

میــزان آن بســته به نوع 
مواد مغذی اســت که 

مــادر مــی گیــرد. 
میـــــزان DHA در 

ماهی ســالمون خلق و 
خــوی مــادر را نیز تحت 

تاثیر قرار مــی دهد و نقش 
مهمــــی در جلوگیـــری از 

افسردگی بعد از زایمان دارد.
لبنیـــات کـــم چـرب: 

محصوالت لبنی بخش مهمی از تغذیه 
مادر شیرده محسوب می شود. عالوه بر 

 تامیــــن پروتئیــن، ویتامیـــن ب 
و ویتامیــن دی، محصوالت لبنی 

یکــی از بهترین منابع کلســیم 
هســتند. یکــی از راه ها این 

است که حداقل ۳ فنجـان 
لبنیــــات در روز جــز 

رژیم غذایی باشد.
گوشـــت گاو 

بدون چربی: غذاهای 
غنی از آهن باید بخشی 

از رژیــم غذایــی مــادران 
شــیرده باشـــد چون کمبود 

 آهــن ســطح انــرژی را تخلیه 
 می کند. تــازه مادرهــا حتی نیاز 

به دریافــت پروتئین اضافــی برای 

تامین ویتامین ب ۱۲ دارند. گوشــت گاو بدون چربی یک 
منبع عالی برای دریافت آهن و ویتامین ب ۱۲ است.

حبوبات: دانه های حبوبــات به خصوص لوبیا غنی از 
 آهــن هســتند و بــرای مادرانی که 

 عالقه ای به خوردن گوشت ندارند 
و گیاهخوار هستند، مصرف آنها 

توصیه می شود.
زغال اخته: این میوه 

یـک گزینـــه عالی برای 
بدن  نیازهــای  تامین 

مادر شــیرده است. 

ع  ا نـــــــو ا
خانــــــــواده 
 تـــــوت هـــا بــا 
ویتامیــن هــا و مواد 
معدنــی و همچنین دوز 
ســالمی از کربوهیدرات ها 
بــرای افزایش ســطح انرژی 

شناخته شده اند.
برنج قهوه ای: 

شاید یک وسوسه 

این باشــد که مادر 
شــــیرده بــــــرای 
جلوگیـــری از افزایــش 
وزن خــــــود و کودکش، 

کمتر برنج مصرف کند. 
این درست نیست چون از دست 
 دادن وزن بعــد از بــارداری منجر 
به کاهش میزان شــیر و احســاس فرســودگی و تنبلی 
 مادر می شــود. ترکیب ســالم از کربوهیــدرات ها مانند 

برنج قهوه ای برای افزایش سطح انرژی مادر الزم است.
پرتقال: مادرانی که شیر می دهند، نسبت به مادران 
باردار، نیاز بیشــتری به ویتامین ث دارند. پرتقال و دیگر 

مرکبات، غذایی عالی برای دوران شیر دهی نیز هستند.
تخم مرغ: زرده تخــــم مرغ یکــی از معدود منابع 

ویتامین دی است؛ مـــاده مغذی 
مهمی که استخوان های شما را 
اســتحـــکام می بخشد و به 
نـــوزاد شــــما در رشـد 
استخوان هـایش کمـک 

می کند. 
دو عدد تخــم مرغ 
را بـــرای صبحانه 
میل کنیــد یا یک 
یا دوعــدد تخم مرغ 
کامال آبپز را در ســاالد 
نهارتان قـراردهید یا برای 

شام املت با ساالد میل کنید.
نان گندم ســبوس دار: 
 اســید فولیک برای رشــد کودک 
در مراحل اولیه حاملگی، بسیار مهم 
اســت. اما اهمیت آن فقــط در این 
مرحلــه نیســت. اســید فولیک 
مـــــاده ای مغذی در شــیر 
شماست که نوزاد، به آن نیاز 
دارد. نان های سبوس دار 
و ماکارونی غنی شــده 
پر از این ماده مغذی 

حیاتی هستند.
ت  يجـا سبز
ایــن  دار:  بــرگ 
ســبزیجات پــــــر از 
ویتامیــن آ هســتند که 
نوزاد شــما نیــاز دارد. آنها 
منابــع غیــر لبنی کلســـیم 
خوراکی هســتند و ویتامین ث و 

آهن دارند. 
 مهم تــر از همــه، ســبزیجات پر از 
آنتی اکســیدان هایی هســتند که برای ســالمت قلب 

مفیدند و کالری کمی دارند.
غالت سبوس دار: بعد از یک شب بی خوابی یکی از 
بهترین غذاها بــرای افزایــش انرژی مــادران در صبح، 
صبحانه ای از غالت سبوس دار است. انواع مختلف غالت 

با ویتامین ها و مواد مغذی مهم غنی شده اند.
آب: کمبــود آب یکی از عوامل تخلیه انرژی اســت. 
 برای بــاال نگه داشــتن ســطح انــرژی و تولید شــیر، 
باید مایعات کافی مصــرف کنید. در هنگام اســتفاده از 
مایعات دارای کافئین مانند قهوه و چای مواظب باشــید. 
بیش از ۲ تــا ۳ فنجــان در روز مایعات حــاوی کافئین 
ننوشید یا نوشیدنی خود را به مایعات بدون کافئین تغییر 
دهید، چون کافئین به داخل شــیر نفوذ می کند و وقتی 
کافئین به داخل شــیر نفوذ کند باعث می شود که نوزاد 

کج خلقی کرده و خواب بدی داشته باشد.

تازه مادرها، مصرف 12 ماده غذایی را فراموش نکنند!

تحدید حدود عمومی
7/42 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتهایی از بخشهای 

یک ، 19،4،3،2 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت از ابنیه 
و اراضی بخشهای فوق الذکر بشرح آتی آگهی می گردد 

بخش یک ثبت نایین
1327 اصلی سقاخانه ســرای نو نایین به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه نایین ششدانگ سقاخانه سرای نو 

واقع در نایین 
بخش دو نایین

267 اصلی مریم نیرومند فرزند فرج اله و غیره ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار جزیسر موسوم 

به استاد جعفری
1331 اصلی حســینعلی امامی فرزند فتــح اله بدعوی 
تولیت وقف ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در 

کشتزار جزیسر 
1861 اصلی غالمرضا حسینیان فر فرزند کمال و غیره 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار ورزجان 

بموضع خلف بوستان 
95/7/25

2633 اصلی حسینیه میدان باال محمدیه به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه نایین ششدانگ حسینیه میدان باال 

محمدیه واقع در محمدیه 
یکفرعی از 2634 اصلی آب انبــار میدان باال محمدیه به 
تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نایین ششــدانگ آب 

انبار میدان باال محمدیه واقع در محمدیه 
2727 اصلی مســجد جامع محمدیه به نمایندگی اداره 
اوقاف و امــور خیریه نایین ششــدانگ عرصه و اعیان 

مسجد جامع محمدیه واقع در محمدیه 
2728 اصلی موقوفه مســجد جامع محمدیــه به تولیت 
اداره اوقــاف و امور خیریه نایین ششــدانگ عرصه و 

اعیان یکباب اطاق واقع در محمدیه 
95/7/26

2729 اصلی موقوفه مســجد جامع محمدیــه به تولیت 
اداره اوقــاف و امور خیریه نایین ششــدانگ عرصه و 

اعیان یکباب اطاق واقع در محمدیه 
3549 اصلی عذرا بیگم ســلطانی محمدی فرزند عباس 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار 

محمدیه
3838 اصلی سید علی فاطمی محمدی فرزند سید موسی 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار 

حنفش 

4322 اصلی شیخ علی محمد قاضی عسکر فرزند محمد 
حسن بدعوی تولیت ووقف ششــدانگ یک قطعه زمین 

واقع در نایین
95/7/27

6149 اصلی نسرین رجبی درگرگی فرزند عبدالحسین 
و غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در بافران 

17831 اصلــی علــی اکبــر احمــدی زمانــی فرزنــد 
 قاســم ششــدانگ یکــدرب خانــه واقع در روســتای

 زمان آباد 
20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

1009 فرعــی جهانگیر پور بافرانــی فرزند علی و غیره 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در بافران 

1011 فرعی امید حیدری دهکردی فرزند احمد ششدانگ 
قطعه زمین محصور واقع در بافران

95/7/28
 1012 فرعی امید حیدری دهکردی فرزند احمد ششدانگ 

قطعه زمین محصور واقع در بافران 
1014 فرعی محمود پور بافرانی فرزند فتح اله ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در بافران
1015 فرعــی مجیــد ســلطانی محمدی فرزنــد محمد 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در محمدیه 
1016 فرعی اســالم عربان فرزند حســین ششــدانگ 

یکدرب خانه واقع در بافران 
95/7/29

1018 فرعی رضا حســنی فــوداز فرزند علــی و غیره 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای فوداز 

1019 فرعی هادی ارجکی فرزند صفر علی ششــدانگ 
قطعه زمین محصور واقع در هاشم آباد

 1020 فرعی منصور عرب بافرانی فرزند فتح اله و غیره 
ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور واقع در بافران 

1024 فرعی آسیه بیگم موســی کاظمی محمدی فرزند 
سید محمد ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در 

کشتزار حنفش موسوم به اشجاره 
95/8/1

بخش سه ثبت نایین
349 فرعی از 4131 اصلی حســن اسمعیلی بالن فرزند 
یداله و غیره ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

بالن
351 فرعی از 4131 اصلی حســن اسمعیلی بالن فرزند 
یداله ششدانگ عرصه و اعیان گاراژ واقع در روستای 

بالن 
89 فرعــی از 4146 اصلی مهدی رضا پــور کمال آباد 

فرزند محمد ششدانگ یکدرب خانه و باغچه متصل بهم 
واقع در روستای محمود آباد 

95/8/2
82 فرعی از 4147 اصلی فیروزه حیدریان نائینی فرزند 
محمد تقی ششدانگ یکدرب خانه واقع در مزرعه دولت 

آباد مشهور به مزرعه تِک
240 فرعی از 4545 اصلی حســن ابراهیم زاده محمدی 
فرزند علی اکبر ششدانگ مزرعه محمد آباد )معروف به 

مرزن آباد ( واقع در جاده پاکوه
95/8/3

بخش چهار ثبت نایین
552 اصلــی محمد رضــا توکلی انارکــی فرزند محمد 

ابراهیم ششدانگ یکدرب خانه واقع در انارک 
95/8/4

بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
59 فرعی از 2 فرعــی از 334 اصلی محمود نجمی مظفر 
آبادی فرزند رضا ششدانگ یکدرب خانه واقع در مظفر 

آباد 
60 فرعی از 334 اصلــی خانم صغــری صادقی خرم 
 دشــتی فرزنــد عبدالــه ششــدانگ یکــدرب خانه در 

مظفر آباد
95/8/5

5 فرعی از 337 اصلی محمــد و رضا زمانی فرزند علی 
اکبر ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای کبر آباد 

504 فرعــی از 338 اصلی عباس حیــدری بندر آبادی 
فرزند حسن ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

خرمدشت 
95/8/6

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح در 
تاریخهای قید شده در آگهی در محل ، انجام خواهد شد 
لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله دعوت 
می شــود که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم 
رســانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از 
طریق مجاوریــن تحدید حدود خواهد شــد و اعتراض 
مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر 
حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صــورت مجلس و تحدیــد حدود ظرف مــدت 30 روز 

پذیرفته خواهد شد
تاریخ انتشار:  4 /95/7                                                                                                             

م الف: 209 اباذر مهیمن رییس ثبت نایین        

مفاد آراء
6 آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون ومــاده /325 
 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت

 ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابــرآراء شــماره هــای ذیــل صــادره هیــأت 
 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی

 اراضی وســاختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  
 به قانــون  ســاماندهی مســتقر در واحدثبتــی حوزه

 ثبت ملک خوانســار،تصرفات مالکانــه وبالمعارض 
متقاضیــان محرزگردیــده اســت.لذا مشــخصات 
 متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظور
 اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود
 درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدورســند

داشــته  اعتراضــی  متقاضیــان  مالکیــت 
اولیــن  انتشــار  توانندازتاریــخ  باشــند،می 
 آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه
  اداره ثبــت اســنادوامالک محــل تســلیم و پــس از

 اخــذ رســید،ظرف مدت یــک مــاه ازتاریخ تســلیم 
 اعتراض دادخواســت خودرابه مرجــع قضایی تقدیم

 نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000547 مــورخ 
1395/06/15آقــای  حامــد دهاقیــن فرزنــد ناصــر  
 بشــماره شناســنامه 20صــادره خوانســاردارای

 کد ملــی 1229741143 در ششــدانگ یکبــاب خانه  
 بــه مســاحت 200 متــر مربــع پــالک شــماره 951

  فرعــی از 5 اصلــی واقــع دربخــش  چهــار ثبــت 
 خوانســار خریــداری از مالــک رســمی رضــا

 دهاقین
2-رأی شــماره 139560302011000549 مــورخ 
 1395/06/15 آقــای ناصــر قلــی مخالفــی فرزنــد 
نصراله بشماره شناسنامه 29صادره خوانسار دارای 
 شــماره ملــی1229524983 در ششــدانگ  یکقطعه 
پــالک  مربــع  94متــر  /64 مســاحت  بــه   بــاغ 
 شــماره 1957  اصلــی واقــع دربخــش یــک ثبــت

 خوانسار
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت 

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

 م الف: 173 شــیخ ســلیمانی  کفیل اداره ثبت اســناد
وامالک خوانسار 
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پیشنهاد سردبیر: 
گورستان ماموت ها در روسیه کشف شد

دیدنی ها

اخبار

در شهر

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
کانون هماهنگی گردشگری برای نخستین بار در اصفهان تشکیل 

می شود که نخستین جلسه آن طی10 روز آینده برگزار می شود.
محســن یارمحمدیان با اشــاره به موانع و مشــکالت پیش روی 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشور 
اظهارکرد: اگر سازمان ها و نهادهای مختلف کشور به دنبال صنعت 

گردشگری هستند طبیعتا باید ابزارهای توسعه گردشگری را نیز 
فراهم کنند.

وی افزود: هنگامی که یک خانه قدیمی به همت ســازمان میراث 
 فرهنگی به یک مجموعه گردشــگری و اقامتی تبدیل می شــود 
با بسیاری از ارگان ها درگیر خواهد شد تا بتواند بدون هیچ مشکلی 
خدمات گردشــگری را به توریســت ارایه دهد و این معضل حل 

نخواهد شد مگر اینکه دستگاه های مختلف به یاری سازمان میراث 
فرهنگی بشتابند.

تشکیل کانون هماهنگی گردشگری در اصفهان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
توسعه صنعت گردشگری در کشــور همراهی و همکاری تمامی 
 ســازمان ها و نهادها را می طلبد چراکه ســازمان میراث فرهنگی 
به تنهایی قادر به انجام همه کارها در این حوزه نیست، این سازمان 

وظیفه سیاست گذاری و تسهیل در روند گردشگری را دارد.
وی تصریح کرد: کانون هماهنگی گردشــگری به منظور افزایش 
سطح ارتباطات در حوزه گردشــگری با دیگر دستگاه های اجرایی 
استان، برای نخستین بار در استان اصفهان تشکیل خواهد شد که 

اولین جلسه آن طی10 روز آینده برگزار می شود.
اطلس مسیرهای گردشگری استان اصفهان رونمایی 

می شود
 یارمحمدیان با اشــاره به مشــکالت مناطق نمونه گردشــگری 
 در اســتان اصفهان تاکید کرد: مجریان مناطق نمونه گردشگری 
در استان اصفهان هرکدام از 5 تا20 میلیارد تومان هزینه کرده اند، 
 اما هم اکنون با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نــرم می کنند 

و کارشان به ادارات مختلف خدماتی گیر کرده است.
 وی بر لزوم اطالع رســانی مسیرهای گردشــگری استان اصفهان 
و مناطق دیدنی آن تاکید کرد و عنوان داشت: اطلسی از مجموعه 
مسیرهای گردشگری استان اصفهان تهیه شده که منتظر تاییدات 
 نهایی اســت و طی روزهای آینــده از آن رونمایی خواهد شــد، 
این اطلس شــامل معرفی جاذبه های گردشگری استان و خدمات 

اقامتی، رفاهی و بهداشتی بین راهی است.

آماده سازی 6 منطقه نمونه گردشــگری در استان 
اصفهان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان یادآور 
شد: بسیاری از نقاط گردشــگری در استان اصفهان وجود دارد که 
متاسفانه اکثر شــهروندان از وجود این مناطق بی اطالع هستند 
و به شهرها و کشــورهای دیگر ســفر می کنند در صورتی که در 
اســتان خود مناطق دیدنی زیادی دارند که میــراث فرهنگی به 
دنبال معرفی بیشتر این مناطق است. وی با تشریح مناطق نمونه 
گردشگری در استان اصفهان خاطرنشان کرد: از میان 98 منطقه 
گردشگری مصوب در استان اصفهان 6  منطقه نمونه گردشگری 
آماده شــده و تنها یکــی از این مناطــق موفق به کســب پروانه 
بهره برداری شده است که این مناطق شامل مجموعه کمپ کویری 
ورزنه، آبگرم ورتون، رایان نطنز ) کشــه (، مجموعه کمپ کویری 

متین آباد، قلعه سرشیر پیربکران و کاروانسرای مادرشاه است.
رشــد 50 درصدی گردشــگران خارجی اصفهان 

در 4 ماهه نخست سال 95
یارمحمدیان با اشاره به افزایش آمار گردشگران خارجی به کشور 
و شهر اصفهان اظهارداشــت: آمار گردشگران خارجی که در سال 
92 به اصفهان سفر کرده اند، 65 هزار نفر بوده که تا پایان سال 94 
به250 هزار نفر رسیده است و رشــدی400 درصدی را به همراه 
داشته است.  وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال 95 نیز شاهد 
رشد50 درصدی گردشگران خارجی نسبت به چهار ماهه مشابه 
سال گذشته بوده ایم که سهم وزارت امور خارجه کشور در افزایش 
آمار گردشگران خارجی و کاهش ایران هراسی، سهمی قابل توجه 

بوده است.

قاب روز

غار فقرقا
در روســتای بزرگ و سرســبز ئیندرقــاش در ۷ کیلومتری مهابــاد دخمه 
 نســبتا بزرگی در دل کوه ایجاد شــده که احداث آن را به فراآتیس پدر دیاکو 

) اولین پادشاه ماد ( نسبت می دهند. 

 ساختمان این غار بسیار اســتادانه طراحی شــده و ارتفاع آن تا سطح زمین 
در حدود 10 متر اســت. داخل این دخمه سنگی ســه حوضچه حفر شده که 
ممکن اســت یکی از آن ها قبر فراآتیس باشد. ســاکنین ئیندرقاش معتقدند 

 که این دخمه، مدتی اقامتگاه فرهاد بوده اســت. این عاشــق شــوریده حال 
مدت زمانی که در این محل اقامت کرده اســت، به یاد معشوق حجاری هایی 

انجام داده و احتماال کلمه فقرقا مخفف فرهاد گاه باشد.

تندیس هرکول بیســتون واقع در اســتان کرمانشــاه، تندیس 
عظیمی است که از سنگ کوه و به صورت برجسته تراشیده است. 
 باستان شناسان این تندیس ســنگی را متعلق به 15۳ سال قبل 
از میالد مســیح و اواخر دوران حکومت ســلوکیان مــی دانند. 
سلوکیان نام سلســله ای یونانی اســت که پس از مرگ اسکندر 

پدید آمد و بر محدوده آسیای غربی حکومت می کرد. 
 این پادشــاهی در حدود 65 ســال بخشی از ســرزمین ما ایران، 
به خصوص منطقه ایالم، کرمانشــاه و لرستان را در اختیار داشت 
تا آن که حکومت اشکانیان پدید آمد و در نهایت در زمان مهرداد 
توانستند از غرب تا شــهر بابل و از شــرق تا هند پیشروی کنند. 
تندیس هرکول مشــخصاتی کامال یونانی دارد و بر طبق شواهد 
در زمان حکومت سلوکیان ساخته شده اســت. هرکول، قهرمان 
اسطوره ای یونانی هاست که اغلب تندیس هایش به صورت تمام 
برهنه ساخته می شــود و نماد قدرت، مظهر مردانگی و شجاعت 
اســت. تندیس هرکول بیســتون کــه در20 کیلومتری شــهر 
کرمانشــاه قرار دارد، طولی 1/4۷ متــری و صورتی با ریش های 
مجعد دارد، در دســت چپ خود جامی را نگه داشــته و بر روی 
پوست یک شیر لم داده است. شــیری که در زیر تندیس هرکول 
 اســت، حدودا طولی 2 متری دارد. در پشــت مجسمه کتیبه ای 
به ابعادی 4۳×4۳ سانتی متر و به زبان یونانی به چشم می خورد. 
در کنار کتیبه نیز نقوشــی از درخت زیتــون، کماندان و تیردانی 
آویزان از آن دیده می شــود و در کنار درخت نیز گرزی مخروطی 

شکل و نقش برجسته توجه را به خود جلب می کند. 
تندیس هرکول در ســال 1۳۳۷، به هنگام ســاخت و ساز راهی 

جدید و توسط سرکارگر آن پروژه، علی سلمانی کشف شد. 
تا مدت ها مجســمه بــدون تغییر باقــی ماند تا آن کــه پس از 
انقالب، از آن جا که مجســمه برهنه بود، بخش هایی از تندیس 
 توســط مردم دچار تغییر شد. همچنین ســر این مجسمه دو بار 
مورد تعرض قرار گرفت و دزدیده شد که ماموران توانستند آن را 
باز پس بگیرند. بعد از این اتفاق سر مجسمه هرکول را به گنجینه 
میراث فرهنگی منتقــل کردند و هنرمندان ســری آهکی برای 

تندیس هرکول بیستون ساختند. 
دوره تاریخی: سلوکیان.

زمان ساخت: 15۳ سال قبل از میالد.
جنس: سنگ آهک.

ابعاد: طول مجسمه: 1/4۷ متر؛ طول سکو: 2/20 متر.
کاشف: علی سلمانی. 

سرکارگر محل تندیس: بیستون، کرمانشاه.

رییس جشنواره راهیان نور گفت: از 1۳ مهر ماه تا بهمن تور راهیان 
نور دانش آموزی برگزار می شود تورهای دانشجویی نیز از بهمن ماه 

تا عید سال بعد ادامه خواهد داشت.
سیدمحمدیاشار نادری رییس جشنواره راهیان نور و معاون اجتماعی 
سازمان بسیج درباره تورهای گردشــگری راهیان نور نیز گفت: تور 
راهیان نور بــه مقصد جنوب و غرب و شــمال غرب کشــور برگزار 
می شود. بنا به مقصد، زمان این تورها نیز تغییر می کند ولی معموال 
 متقاضیان شرکت در این تورها ســه روز در هر منطقه حضور دارند 
 و بسته های ســفری که برای آنها تهیه شده نیز ســه روزه است، ما 
در کنار این برنامه ها تــور راهیان نور دانش آمــوزی را نیز داریم که 

حدودا یک میلیون نفر در آن شرکت می کنند.
نادری گفت: 5 سال پیش تور راهیان نور در ایام پیک و از 15 اسفند 
تا 15 فروردین ســال بعد برگزار می شــد ولی از 5 ســال پیش این 
برنامه ها در طول سال و طی دوره های یک ساله برگزار می شود. از 1۳ 
مهر ماه تور راهیان نور دانش آموزی شروع خواهد شد و تا بهمن ماه 
نیز ادامه پیدا می کند. از آن زمان به بعد تور دانشجویی شروع می شود 
و تا عید سال بعد نیز ادامه خواهد داشــت در این مدت تور عمومی 
 نیز به این برنامه ملحق می شود. اما از آنجایی که استان های جنوبی 
در ایام تابستان گرم است معموال پیک این سفرها از 15 اردیبهشت 

تا 15 مهر به مقصد غرب و شمال غرب کشور خواهد بود. 
شــرکت کنندگان در این برنامه ها نیز برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند با شــماره۳59498۳0 الی ۳1 تماس گرفته یا به سایت 

سرزمین نور مراجعه کنند.

 عضو مجمع مشــورتی توسعه اســتان های کشور از ســاخت اولین هتل 
تمام گردان جهان در اســتان مازنــدران در قالب پروژه ســایت دریایی 
گردشــگری کشــور خبر داد. » علی خداوردی « با بیان اینکه در شمال 
کشور نزدیک به۷00 کیلومتر سازه داریم، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون 
نتوانسته ایم هیچ سازه ای در مناطق ساحلی که گردشگران را جذب کند، 
طراحی کنیم. وی افــزود: ایران نیاز به مراکز تفریحی توریســتی دارد که 
ساخت آنها نیاز به حمایت دولت در اخذ مجوز دارد؛ بعضا سرمایه گذارانی 
هســتند که حتی احتیاج به دریافت وام ندارند و می توانند در صورت اخذ 
کوتاه مدت مجوز، در منطقه سرمایه گذاری کنند. رییس مجمع مشورتی 
 غرب اســتان مازندران با اشاره به پروژه سایت گردشــگری دریایی کشور 
در محدوده شهرستان نور، ابراز داشت: با توجه به اینکه ساالنه500 تا600 
هزار گردشگر خارجی وارد غرب مازندران می شــوند، این طرح می تواند 
پروژه خوبی برای کشور باشــد. خداوردی تصریح کرد: این پروژه بسیاری 
از ســرمایه گذاران را به وجد آورده و تمایل آنان برای ســرمایه گذاری را 
برانگیخته است، چرا که اولین هتل تمام گردان جهان در این پروژه ساخته 

می شود.

تندیس هرکول در بیستون 
کرمانشاه

آغاز تورهای دانش آموزی راهیان نور؛

 دانشجویان بهمن اعزام می شوند

نخستین هتل تمام گردان جهان 
در مازندران ساخته می شود 

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اصفهان:

کانون هماهنگی گردشگری برای نخستین بار در اصفهان تشکیل می شود

به گزارش ایمنا، زنــگ آخر به صدا در آمده بــود، زنگي که به زنگ 
 خانه مشــهور بــود. تمامي بچه هاي کالس با ســرعت و شــتاب، 
 از مدرســه خارج شــدند تا بــه اتوبوس برســند و بعضــي دیگر 

با پدر و مادرشان یا سرویس مدرسه راهي خانه شدند.
اما من در حالي که با قدم هاي آهســته در راهروي اصلي مدرســه 
راه مي رفتــم در رویاي بچگي و در فکر و خیــال هاي کودکي خود 
 بودم. فکــر اینکه اثري از خود بر جاي گذارم و نقشــي بر افشــانم. 
 اما فارغ از اینکه آن نقش، زیبایي ازخود نداشت و باعث آشفتگي نیز 

مي شد.
 نقشــي که من از خود بر جاي گذاشــتم اثر مدادي بود که در حال 

 راه رفتن در دســتم بود و به دیوار راهروي مدرسه کشیده مي شد 
و من هم با قدم هاي آهسته در حال گذر از آن بودم. اثري که بعد از 

آن، فرار از دست ناظم مدرسه را در پي داشت.
روز بعد نیز به خاطر این عمل چند ســاعتي را یک پا به هوا و البته 
با حضــور ناظم خط کش به دســت و چند ضربه چوب و ســرخي 
کف دســت گذراندم. از آن دوران خیلي مي گذرد ولــي بعد از آن 
 یاد گرفتم کــه تمیزي و نظافت چقــدر در مدرســه، خانه و حتي 

در مکان هاي عمومي مهم است.
شاید با بیان این مســئله به یاد خط ها، نقاشي ها و جمالت مختلف 
 بیفتید که بي رحمانه و از ســر کم لطفي بر پیکر ســي و ســه پل، 

پل خواجو یا منارجنبان نقش بسته اند.
نقوشــي که با دیدن آنها روح اصلي حاکم بر پیکــر مراکز و اماکن 
 تاریخــي را از یادمــان  مي بــرد و آشــفتگي در برمان مــي آورد 
 و دیگر یادمان مي رود که اسم آنجا ســي و سه پل، یک پل تاریخي 

بوده است.
ارزش اماکن تاریخي تبیین نشده است

در این رابطه وحید فوالدگر، عضو کمیســیون فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي شوراي شهر اصفهان ریشــه پیدایش این پدیده را در عدم 

شناسایي ارزش هاي این مکان ها توسط افراد خاطي دانست. 
 وي تصریح مــي کند: این مســائل بیشــتر ریشــه فرهنگي دارد 
و این پدیده به ما مي فهماند که ارزش این مــکان ها و نوع تاثیرات 

فرهنگي آن به مردم شناسانده نشده است.
عضو کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشــي شــوراي شــهر 
 اصفهان به حراست از این اماکن اشــاره مي کند و مي افزاید: البته 
فرهنگ سازي به تنهایي ممکن اســت جوابگو نباشد و باید به فکر 

حراست دایمي از این اماکن نیز بود.
فوالدگر با اشاره به اینکه قبح عدم تخریب این آثار در جامعه از بین 
 رفته است، عنوان مي کند: فرهنگ ســازي در این زمینه مي تواند 
از مدارس شروع یا حتي در ارگان ها بیان شود ولي نکته اي که باید 
به آن توجه کرد این اســت که باید این فرهنگ سازي به طور مداوم 

باشد زیرا که فرهنگسازي کاري مقطعي نیست.
 البته باید اذعان کــرد که در پرتو حفظ این آثار اســت که مي توان 
به جذب گردشگر و توریســت پرداخت و از آن به عنوان یک منبع 
مالي مناســب یاد کرد. چرا که اصفهان با توجه بــه اتمام ظرفیت 
زیست محیطي اش، تنها با صنعت توریسم مي تواند به نقطه باالیي 

از نظر اقتصادي و توسعه اي دست پیدا کند.
اماکن تاریخي تاثیر بسزایي بر پویایي و اقتصاد شهري 

دارد
 محمد رضــا فالح، دیگــر عضو کمیســیون فرهنگــي، اجتماعي 
 و ورزشــي شــوراي شــهر اصفهان با بیان اینکه مراکــز تاریخي 
 مي تواند تاثیر بسزایي بر پویایي و اقتصاد شهري داشته باشد، اظهار 
مي کند: با توجه به اینکــه این مراکز مي تواند محل گردشــگري 
داخلي و خارجي قرار گیرد و ظرفیت گردشگري اصفهان را افزایش 
دهد از مدیریت شهري و ادارات مربوطه به خصوص میراث فرهنگي 

خواستارم توجه ویژه اي به این اماکن تاریخي داشته باشند.

توجه به اماکن تاریخي شهر اصفهان با توجه به فرهنگي بودن این شهر از اهمیت واالیي برخوردار است، اما 
پدیده هایي مانند قلیان کشــي یا نقوش وارده به دیواره این اماکن رمقي براي آنان نخواهد گذاشت و عنوان 

فرهنگي را روز به روز کم رنگ تر خواهد کرد.

این مسائل بیشتر 
 ریشه فرهنگي دارد 

 و این پدیده 
به ما مي فهماند که 
 ارزش این مکان ها 

و نوع تاثیرات 
فرهنگي آن به مردم 

 شناسانده 
نشده است

دیرینه شناسان در روسیه توانستند در منطقه سیبری 
این کشور بزرگ ترین گورســتان ماموت ها را کشف 
کنند که با توجه به شرایط محیطی بقایای استخوانی 

این حیوانات منقرض شده، سالم مانده است.
ایــن گورســتان در منطقه ولچیــا گریوا در اســتان 
نووسیپرسک کشف شــده است که اســتخوان های 
 انباشــت شــده بســیار بیشــتر از موارد قبلی است 
 و می توانــد زمینه تحقیقات برای دســت پیدا کردن 
 به اطالعات بیشــتر درباره زندگی این گونه حیوانی را 

فراهم کند.
خبرگــزاری ایتارتاس در ایــن باره نوشــت: بقایای 
مامورت ها در عمــق دو متری زمین زیر گل و شــن 
مدفون شده بود که با توجه به ویژگی های آب و هوایی 
و همچنین خاکی منطقه، اســتخوان ها در شــرایط 

نسبتا سالمی قرار دارد.
براســاس بررســی های اولیه، دســت کــم اجزای 
 اســتخوانی هفت مامــوت بزرگ و یک بچــه ماموت 
 در این گورســتان کشف شــده اســت که می تواند 

شکل دهنده این حیوان باشد.
آخرین گورســتان کشف شــده ماموت ها در روسیه 
مربوط به ســال 201۳ در جمهوری یاکوتیا در خاور 
دور روسیه است و کارشناسان حتی توانستند مقداری 
از بافت های غیراستخوانی ماموت ها را نیز پیدا کنند 

که برای تکمیل نتایج تحقیقات بسیار مهم است.
ماموت ها پستانداران گیاهخوار و منقرض شده مشابه 
فیل های امروزی، اما بســیار بزرگ تر که براســاس 
نشــانه ها از آغاز دوران چهارم زمین شناســی از 8/4 
میلیون سال تا4500 ســال پیش یعنی بعد از انقراض 
دایناســورها در اروپا و شمال آســیا از جمله سیبری 
 زیســته اند، بدنی پر از موهــای بلند و عــاج طویل 

و پیچداری داشته اند.

گورستان ماموت ها در روسیه 
کشف شد

ویژه
خط هایي که پیکر تاریخ را در اصفهان مي لرزاند؛

تن زخمی شهر

هجدهمین اجالس شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان برگزار 
می شود.

 مدیــر روابط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری اســتان اصفهان از برگزاری هجدهمین اجالس شورای 

جهانی صنایع دستی در اصفهان خبر داد.
شهرام امیری گفت: هجدهمین اجالس شورای جهانی صنایع دستی 
برای نخســتین بار در ایران و به میزبانی شهر اصفهان به عنوان شهر 

جهانی صنایع دستی آغاز و تا هفتم مهرماه به طول خواهد انجامید. 
وی افزود: این اجالس نخســتین نشســت بین المللی فرهنگی در 
 تاریخ جمهوری اسالمی ایران اســت و این در حالی است که اصفهان 
در کمتر از یک سال که به عنوان شهر جهانی صنایع دستی انتخاب 

شد، توانست میزبانی این نشست را داشته باشد.
 مدیــر روابط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری استان اصفهان گفت: هجدهمین اجالس شورای جهانی 
صنایع دستی با حضور200 نفر از هنرمندان و مدیران صنایع دستی 

و هنرهای سنتی از کشورهای مختلف در اصفهان برگزار می شود.
 این مسئول خاطرنشــان کرد: این نشســت از چند بخش تشکیل 
خواهد شــد، مجموعه عمومی آن، افتتاحیه اصلــی آن که با حضور 

رییس سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار شده؛ همچنین انتخاب 
رییس جدید شــورای جهانی صنایع دســتی نیز در اصفهان اتفاق 

خواهد افتاد.
امیری عنوان داشــت: افتتاحیه این اجالس با حضور رییس شورای 
جهانی صنایع دستی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشــگری و جمعی از مدیران و مســئوالن ایرانی و بین المللی 
و هنرمندانی از ایران و سایر کشــورهای دنیا امروز در اصفهان برگزار 

می شود.
وی در پایان تصریح کرد: انتخاب روســای پنج قاره شــورای جهانی 
صنایع دســتی در کمیســیون های پنج قاره این نشست در اصفهان 

انجام شد.

اصفهان میزبان اجالس شورای جهانی صنایع دستی؛

جهان در نصف جهان
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پیشنهاد  سردبیر:
قانونی برای آزاردهندگان حیوانات در کشور وجود ندارد

حیات وحش

شکارچی بوکانی به پاکسازی پناهگاه 
حیات وحش دشت سوتاو محکوم شد

 معرفي واحد صنعتي آلوده کننده
 در شهرضا به مراجع قضايي

قانونی برای آزاردهندگان حیوانات 
در کشور وجود ندارد

رییس اداره حفاظت محیط زیســت بوکان گفت: یک شکارچی 
خرگوش در این شهرستان از ســوی دادگاه به پاکسازی مناطق 

دشت سوتاو بوکان محکوم شد.
محمد احمدی افزود: این شکارچی متخلف تصویر شش خرگوش 

شکار شده را در فضای مجازی انتشار داده بود.
وی ادامه داد: عکس های منتشــر شــده در فضای مجازی باعث 
آزردگی عمومی شــده بود که ایــن موضوع باعث شــد تا یگان 

حفاظت محیط زیست شهرستان، وی را شناسایی کند. 
احمدی اضافه کرد: در بررسی ها معلوم شد که شخص مورد نظر 
ساکن شهرستان بوکان بوده و با تحقیق محل کار و زندگی متهم 

شناسایی شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان اظهار کرد: 
بنا بر دستور مقام قضایی، حکم جلب متخلف صادر و با هماهنگی 
نیروی انتظامی فرد مورد نظر دســتگیر و تحویل مقامات قضایی 
شد.  احمدی گفت: طبق دستور مقام قضایی ارتکاب جرم محرز 
بوده و طبق دســتورات الزم ضرر و زیان وارده بر محیط زیســت 

توسط شخص متهم باید پرداخت شود.
وی افزود: طبق رای مقام قضایی متخلف باید به مدت 15 روز در 
محیط های مورد نظر اداره محیط زیســت بوکان به جمع آوری 
زباله های موجود در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو اقدام کند.

احمدی بیــان کــرد: وی همزمــان در کالس هــای توجیهی 
محیط زیست برای اعتالی سطح دانش و تعهدات عمومی نسبت 
به طبیعت و حیات وحش شرکت خواهد کرد. بهار امسال نیز یک 
شــکارچی کبک در این شهرستان از ســوی دادگاه به پاکسازی 

مناطق حفاظت شده محیط زیست محکوم شد.
پناهگاه دشت سوتاو بوکان با وســعت بالغ بر پنج هزار هکتار در 
شمال غرب این شهرستان واقع شده و اصلی ترین زیستگاه پرنده 
نادر میش مرغ است که به لحاظ حفاظتی از سال 1388 به عنوان 

پناهگاه حیات وحش ارتقا پیدا کرده است.

یک واحد صنعتي آلوده کننده در شهرســتان شــهرضا به مراجع 
قضایي معرفي شد.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا، 
در راســتاي اجراي طرح پایــش واحدهاي صنعتــي، طي هفته 
گذشــته یک واحد صنعتي که در زمینه تولیــد هیدروکربن هاي 
سبک و سنگین در شهرك صنعتي رازي فعالیت مي کرد، به علت 
آالیندگي شدید و بر اســاس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، ماده 
1۰-11-۹ قانون حفاظت وبهسازي محیط زیست، ماده 15 قانون 
آلودگي هوا و ماده ۶88 قانون مجازات اســالمي، به مراجع قضایي 
معرفي  گردید. طبق ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي هر اقدامي 
که تهدید علیه بهداشــت عمومي و موجب آلودگي محیط زیست 

شناخته شود ممنوع مي باشد.
 بر اساس تبصره ۲ این ماده قانوني منظور از آلودگي محیط زیست 
عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجي به آب یا هوا یا خاك 
یا زمین به میزاني که کیفیت فیزیکي، شیمیایي یا بیولوژیک آن را 
به طوري که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا 

ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: به دلیل چند اشــکال اخذ شــده، الیحه حمایــت از حقوق 

حیوانات از هیئت دولت به محیط زیست مرجوع شد.
محمد درویش مدیــر کل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، در خصوص جدیدتریــن وضعیت الیحه 
حمایت از حقوق حیوانات، اظهار داشــت: الیحه حمایت از حقوق 
حیوانات پس از تهیــه و تدوین از جانب ســازمان حفاظت محیط 
زیســت به هیئت دولت ارسال شــد.  وی ادامه داد: این الیحه پس 
از بررســی در کمیســیون های مختلــف هیئت دولت، بــه دلیل 
وجود چندین اشکال ، مجددا به ســازمان حفاظت محیط زیست، 
مرجوع شد. مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست بیان داشت: ظرف مدت ۲الی 3هفته آینده، اشکاالت 
موجود در الیحه حمایت از حقوق حیوانــات رفع و دوباره به هیئت 

دولت ارسال می شود.
 درویش افــزود: در دفتر معاون محیط زیســت طبیعی جلســه ای 
در خصوص رفع مشکالت تصویب الیحه حمایت از حقوق حیوانات 
برگزار خواهیم کرد تا نظرات فعاالن حقوق حیوانات، صاحب نظران 
این حوزه، نمایندگان دامپزشکی، وزارت کشور، شهرداری ها و دفتر 
ریاست جمهوری اخذ شــده و با جمع بندی نظرات الیحه جدید و 
اصالح شده حمایت از حقوق حیوانات را با نامه جدید ابتکار رییس 

سازمان حفاظت محیط زیست به هیئت دولت ارسال کنیم.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
تاکید کرد: احتمال بســیار زیادی برای تصویــب الیحه حمایت از 

حقوق حیوانات از جانب هیئت دولت وجود دارد.
درویش درباره ضــرورت تصویب این الیحه تصریــح کرد: به دلیل 
اینکه در قوانین کشــور مجازاتی بــرای آزار دهنــدگان حیوانات 
اهلی و وحشی در نظر گرفته نشــده، لذا تصویب این الیحه می تواند 
مشکالت موجود را برطرف کند.  وی گفت: به نمایش گذاشتن آزار 
حیوانات در شبکه های مجازی نه تنها منجر به خطر افتادن جایگاه 
ملت ایران در صحنه جهانی می شود، بلکه موجبات جریحه دار شدن 
روحیه افراد را نیــز فراهم می کند؛ بنابرایــن تصویب الیحه مذکور 

نقش بسزایی در حذف این عوامل دارد.

دانستنی ها

خرچنگ ها از خانواده سخت پوستان هســتند. شکمشان کامال 
در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوسته ای سخت پوشیده 
شده اســت. همچنین آنهــا دارای یک جفت چنگال هســتند. 
خرچنگ ها در تمام اقیانوس های جهان یافت می شوند؛ اما برخی 
نیز در آب های شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق 
گرمسیری نیز زیســت می کنند. اندازه خرچنگ ها بسیار متنوع 
اســت از خرچنگ نخودی که تنها چند میلی متر انــدازه دارد تا 

خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پاهایش بیشتر از ۴ متر است.
خرچنگ ها همه چیزخوار هســتند آنها به ویژه از جلبک و سایر 
غذاهای دیگر شــامل نرم تنان، کرم ها، سخت پوستان دیگر، قارچ 
ها و باکتری ها و خرده غذاهایی که در دسترسشــان باشد تغذیه 
می کنند. برای بســیاری از خرچنگ ها، یــک رژیم غذایی حاوی 
مواد گیاهی و حیوانی، باعث رشد سریع تر و بیشتر زنده ماندن آنها 

می شود.طبیعت خرچنگ ها به گونه ای است که در فصل سرما به 
زیر شن و ماســه های لب دریا و یا در کف دریا می روند.به همین 
نسبت به هنگام گرم شدن هوا سر از شن ها برداشته و به بیرون از 
آب می آیند.آنها برای دریافت یکسری ویتامین های خاص مورد 

نیاز بدنشان به زیر آفتاب رفته و در واقع حمام آفتاب می گیرند.
خرچنگ ها را زنده نپزید، آنها درد را حس می کنند.

پینه دوز یا کفشدوزك، جزو سوسک ها به حساب می آید و اندازه ای 
معادل ۰/8تا 18 میلی متــر دارد. آنها معموال به رنگ زرد، نارنجی یا 
قرمز با لکه های کوچک سیاه روی بالشان، پاهایی سیاه رنگ و دارای 
دو شاخک در سر هستند. کفشدوزك ها تقریبا ۴5۰۰ گونه دارند و از 

قدیم نشانه بخت و اقبال بودند.
پینه دوز ها برای زیســت بوم بســیار سودمند هســتند و آنها را در 
کشاورزی رایج و بیشتر کشاورزی زیســتی برای از میان بردن آفات 
و قارچ ها به کار می گیرند. کفشدوزك ها به ویژه در از بین بردن شته ها 
یا شپش های گیاه، بسیار موثرند و می توان از آنها به عنوان روش دفع 
آفات بیولوژیک استفاده کرد؛ اما کفشدوزك هایی نظیر سوسک کدو 
و سوسک سویا نیز وجود دارند که به جای حشرات،  گیاهان خوراکی 
را می خورند و آسیب قابل توجهی به باغ ها می رسانند. این موجودات 
به نسبت کوچک، بیضی پهن یا نیم دایره هستند. گونه های بسیاری 

از کفشدوزك ها لعاب دارند، با سایه های مختلفی از قرمز و لکه های 
سیاه، معموال این موجودات شته خوار هستند. سایر گونه ها، سیاه با 

لکه های قرمزند که بسیاری از اینها به پولک داران حمله می کنند. 
کفشدوزك ها برای تخم گذاری، شته ها را شــکار کرده و تخم های 
خود را در داخل شکم شته ها قرار می دهند. تخم های کفشدوزك، از 

مواد غذایی داخل شکم شته ها تغذیه نموده و رشد می کنند.

خرچنگ کفشدوزک

مدیر کل دفتر حفاظت، صید و شــکار ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت از پرداخــت جریمــه و حبــس برای 
تبلیغ کنندگان بدون مجــوز فضای مجازی در جهت خرید 

و فروش گونه های حیات وحش خبر داد.
مدیر کل دفتر حفاظت، صید و شــکار ســازمان حفاظت 
محیط زیســت؛ در خصــوص خرید، فــروش، نگهداری و 
تاکســیدرمی هر نــوع از گونه های حیات وحــش اظهار 
داشت: بر اســاس قانون شــکار و صید باید هر گونه خرید، 
فروش، نگهداری و تاکســیدرمی گونه هــای حیات وحش 
بر اســاس مجوز اخذ شــده از ســوی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت انجام شــود. وی گفت: کســانی که بدون 
مجوز به خرید، فروش، نگهداری و تاکســیدرمی گونه های 

حیات وحش اقدام کنند بر اســاس مــاده ۷و 8 به پرداخت 
جریمه و از جنبه عمومی جرم به زندان نیز محکوم خواهند 
شد.مدیر کل دفتر حفاظت، صید و شکار سازمان حفاظت 
محیط زیست بیان داشــت: طبق قانون مطالبه ضرر و زیان 
که سال گذشته به تصویب رســید بسته به نوع گونه میزان 
جریمه، حبس متخلف مشخص خواهد شد و عالوه بر این 
گونه های حیات وحش یا اجزای  آنها از سوی یگان حفاظت 
محیط زیســت جمع آوری ، ضبط و تحویل مراکز خواهند 
شــد.  تیموری افزود: به عنوان نمونه کسی که بدون مجوز 
اقدام به خرید، فروش، نگهداری و تاکسیدرمی باز شکاری 
کند،عالوه بــر پرداخت ۶۰  میلیون تومان ضــرر و زیان به 
دولت، به لحــاظ جنبه عمومی جرم نیــز طبق نظر مراجع 

قضایی به ۶ ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود. وی درباره 
تبلیغ کنندگان خریدو فــروش گونه های حیات وحش در 
فضای مجازی نیز بیان داشت:  تبلیغ خرید و فروش هر نوع 
از گونه های حیات وحش و یا اجزای متعلق به آنها همچون 

پوست در فضای مجازی بدون مجوز نیز خالف قانون است.
مدیر کل دفتر حفاظت، صیدو شــکار ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: اگر افراد بدون مجوز به تبلیغ خرید 
گونه های حیات وحش در فضای مجازی اقدام نمایند باید 
جریمه پرداخت کنند که در برخی مواقع طبق نظر مراجع 

قضایی محکوم به حبس نیز خواهند شد.
تیموری خاطر نشــان کرد: مجوز های ارائه شــده از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیســت گونه های حیات وحش با 

فروش گونه ای از یک باغ وحش به باغ وحش اســتان دیگر، 
ورود گونه غیر بومی به داخل کشور و یا صادرکردن گونه ای 
به خارج از کشورمان از جمله مجوز های صادر شده  از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.

خبر

جريمه و حبس در انتظار تبلیغ کنندگان خريد و فروش حیات وحش در فضای مجازی

اخبار

قاب روز

تــاالب میانکالــه و خلیج گــرگان را بهشــت ایران زمین 
خوانده اند. تاالبی که نیمی از ســال میزبــان هزاران پرنده 
مهاجر گوناگون اســت و سراسر سال، زیســتگاه آن اندازه 
گونه های مختلف گیاهی و جانوری اســت که شبه جزیره 
میانکاله را ذخیره گاه زیســت کره کرده انــد. اینها همه از 
برکت ترکیب آب شور دریای کاســپین و رودخانه های آب 
شیرین منتهی به تاالب است که آبی »لب شور« و شرایطی 
ویژه را برای زیســتمندان منطقه فراهم کرده اســت. حاال 
اما با پســروی آب دریای کاســپین و موانع ایجاد شده بر 

رودخانه ها، همه در خطر هستند. 
مدیرکل محیط زیست اســتان گلستان پیش تر بر الیروبی 
بخشــی از دهانه خلیج گرگان تاکید کرده بــود؛ اما معاون 
امور تاالب هــای دفتر زیســتگاه های ســازمان حفاظت 
محیط زیســت به خبرنگار مهر می گوید ایــن کار وضعیت 

خلیج را بدتر خواهد کرد.
مسعود باقرزاده کریمی هشدار می دهد که الیروبی و حذف 
تپه های دهانه خلیج گرگان ممکن اســت به خشک شدن 
کامل آن منجر شــود و پیش از هر اقدامــی باید موضوع به 

طور کامل و علمی بررسی شود.

وضعیت خلیج گرگان بحرانی است 
مدیرکل محیط زیست استان گلســتان در مورد مشکالت 
جدی در دهانه خلیج گرگان گفته بود: عمق خلیج گرگان 
که در نقاط عمیق به حداکثر 3 متر می رســید اکنون در اثر 
رژیم رسوب گذاری به یک و نیم متر کاهش پیدا کرده است 

و به همین دلیل به سرعت به سمت نابودی پیش می رود.
اسماعیل مهاجر تاکید کرده که اگر کارهای عاجل و فوری 
انجام نشود خلیج گرگان نیز سرنوشــتی همچون دریاچه 

ارومیه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کــرده بود: اگر همیــن روال تغییرات اقلیمی و 
پســروی آب دریا ادامه پیــدا کند، فکر می کنــم در کمتر 
از یک دهه دیگر نتــوان خلیج گرگان را خلیــج نامید و به 
یک دریاچه ماندابی تبدیل خواهد شــد که خودش منشاء 

بسیاری از بیماری ها می شود.
مهاجر پیشــنهاد کرده بود که بخش هایی از کانال خوزینی 
و دهانــه چپاقلی که محل تبادل آب میــان خلیج و دریای 
کاسپین است باید بالفاصله الیروبی شود تا جریان گردش 
آب در خلیج به خوبی انجام بگیــرد و خودپاالیی خلیج هم 

انجام شود.

 اليروبی ممکن اســت خلیج را بــه طور کامل 
خشک کند

معاون امور تاالب های ســازمان محیط زیســت در توضیح 
مخالفتش با این اقدامات می گویــد: این تحلیل به نظر من 

اشتباه است و به همین دلیل جلوی الیروبی را گرفتیم.
مســعود باقرزاده کریمــی توضیح می دهد: بررســی های 
عمق ســنجی را در این زمینه انجام دادیم. ارتفاع کف بستر 
تاالب، از کف دریا باالتر است و وقتی آب دریا پایین می رود 

طبیعتا آب کمتری به تاالب می رود.
 تپه هایی که در دهانه خلیــج قرار دارند بــه طور طبیعی 
موانعی بین تــاالب و دریا بوده انــد. اگر ما بــه بهانه اینکه 
می خواهیم آب دریا به تاالب بیاید، دهانه خلیج را الیروبی 
کنیم و آن تپه ها را برداریم، نتیجه برعکس می شــود و آب 
تاالب به ســمت دریا می رود و خلیج به طور کامل خشک 

می شود.
وی تاکیــد می کند: این تپه ها از قبل بــه طور طبیعی بوده 
اســت؛ اما تراز آب باالتر بوده و ما آنها را زیر آب نمی دیدیم. 

سرعت رســوب گذاری که 
ناگهان زیاد نشده تا به طور 
ناگهان ایــن تپه ها را ایجاد 
کند و دهانــه را ببندد، این 
رســوب گذاری طی صدها 
هزار سال انجام می گیرد و 
همین باعث شــده ترکیب 
آب تــاالب به شــکلی که 

اکنون هست برسد.
تاالب های  امــور  معــاون 
محیط زیســت  ســازمان 
تصریح می کنــد: حتی در 
حالت خــوش بینانــه و با 
فرض اینکه اصــال آب دریا 
هم با حذف تپه ها به خلیج 
بیاید ما دنبال این نیستیم، 
زیرا ترکیب آب آنجا باید دو 
سوم آب شــور دریا و یک 
سوم آب شیرین رودخانه ها 
باشــد.تنها با ایــن ترکیب 
اســت که آنجا کارکردهای 

زیستی خودش را دارد؛ بنابراین مشــکل اصلی ما نه از دریا 
بلکه در باالدست اســت که در همه رودخانه ها مانع ایجاد 
شــده اســت، آب را منحرف کرده اند و به تاالب نمی آید و 
توسعه کشاورزی و اســتفاده های دیگر عمال سهم تاالب را 

گرفته است.
از دولت ۴ ماه مهلت خواسته ايم

باقرزاده کریمــی اعالم می کنــد: ما به آقــای جهانگیری 
و هیئت وزیران پیشــنهاد دادیم که ۴ ماه مهلت بدهند تا 
کارگروهی شاخص ها را به دست آورد و ببینیم داخل تاالب 

و خلیج دنبال چه ارتفاعی از آب هستیم؛ یعنی تراز کنونی 
۲8- را مثال باید به ۲۴- برســانیم یا بیشــتر؟ عالوه بر این 
باید شوری مورد نظر ما مشخص شــود و بعد ببینیم برای 
رسیدن به آن شوری چه نســبتی از آب شیرین رودخانه ها 

را نیاز داریم.
وی با تاکید بــر اینکه نباید بی مهابا عمــل کنیم چون تنها 
یک خلیج گرگان داریم می گوید: االن اگر وضعیت طبیعی 
خلیــج را به هم بزنیــم، وقتی آب شــور به خلیــج بیاید، 
پالنکتون ها، کف زی ها، گیاهان حاشــیه ای و ... همه از بین 

خواهد رفت. بعد دیگر چطور می توانیم خلیج را احیا کنیم؟
معاون امور تاالب های سازمان محیط زیست اعالم می کند: 
مصوبه ای را در سازمان محیط زیست تهیه کرده و به هیئت 
دولت داده ایم که اگر آن را تصویب کنند کارگروهی تشکیل 
شــده و ۴ ماه مهلت خواهد داشــت تا برنامه هایش را ارائه 
کند. ممکن اســت این کارگروه اصال به الیروبی نرسد و به 
روش های جایگزین فکــر کنیم. مثال ممکن اســت آب را 
پمپاژ کنیم و دســت به ترکیب طبیعی نزنیم و از آن طرف 
هم رودخانه ها را باز کنیم؛ البته این صرفا مثال است و باید 
بررسی شود. به هر صورت برای هر اقدامی باید همه ابعاد و 

جوانب موضوع به طور علمی بررسی شود.
 بررسی علمی راه حل ها ضروری است، به شرط 

آنکه دير نشود!
اهمیت تــاالب میانکاله و خلیــج گرگان بر هیــچ یک از 
عالقه مندان محیط زیست ایران پوشیده نیست. این تاالب 
یکی از بزرگ ترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر 
بوده و هست و به دلیل شکل خاص جغرافیایی و اکوسیستم 
خاصــی کــه دارد محــل زادآوری بســیاری از گونه های 
استخوانی و غضروفی دریای خزر است. قطع ارتباط خلیج 
گرگان با دریای کاسپین، کاهش جدی ورودی آب از تمام 
رودخانه های منتهی به تاالب، توســعه روزافزون شالیزارها 
در منطقه، فرســایش خاك در رشته کوه های البرز، افزایش 
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی مملو از فلزات سنگین 
و مواد شیمیایی و ورود انواع فاضالب تصفیه نشده به خلیج، 

حیات این تاالب را با تهدید مواجه کرده است.
فعاالن محیط زیســت می گویند یک پنجم حجم تاالب در 
1۰ سال گذشته خشک شده است و این روند از سمت غرب 
در حال رشد است و با ادامه این روند ممکن است تاالب در 
کمتر از یــک دهه به بحرانی همچــون دریاچه ارومیه بدل 
شود. با این همه کارشناسان هنوز نه بر سر علت بحران و نه 

درباره راهکارها توافقی نکرده اند.
اکنون باید چشم انتظار تصویب پیشــنهاد سازمان محیط 
زیســت در دولت نشســت و پس از چهار ماه راه حل های 

پیشنهادی کارگروه مربوطه را شنید. 
صدالبته که همه اینها به شــرطی اســت کــه فرآیند کند 
و نفس گیر طــی مراحــل اداری برای انجــام راه حل های 
پیشنهادی آن قدر به درازا نکشد که چیزی از خلیج گرگان 

به جا نمانده باشد!

شمارش معکوس برای خلیج گرگان؛

الیروبی، تاالب را می خشکاند

 اگر همین روال 
تغییرات    اقلیمی  
و پسروی آب دريا 

ادامه پیدا کند، فکر 
می کنم در کمتر از 

يک دهه ديگر نتوان 
خلیج گرگان را 

خلیج  نامید

 معاون امور تاالب های سازمان محیط زيست می گويد: اليروبی دهانه خلیج گرگان، ممکن است وضعیت اين خلیج را 
بدتر و حتی آن را خشک کند و پیش از هر کاری بايد همه جوانب موضوع به دقت بررسی شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
مرد سنگ شکن

روان شناسی شخصیت 

زندگــی بیــل پورتر دیگــر چه ویژگی  داشــت؟ شــلی 
 بــردی می گویــد: » او در کار خــود به اصــول اخالقی 
حیرت انگیزی پایبند اســت. به ارزش ها و رسوم قدیمی 
همچــون لبخند دوســتانه، دســت رفاقــت و ... معتقد 
اســت؛ همان مرام و ارزش هایــی که گویــا در این دوره 
و زمانه کمرنگ شــده اســت. او ســال ها روزی دوازده تا 
چهارده ســاعت کار می کرد، بی آنکه به تعطیالت برود یا 
استراحت کند. او الگویی اســت برای من و فرزندانم. او بر 
محدودیت هایش غلبه می کند. من همــواره بیل را برای 
فرزندانم مثال می زنــم. با در نظر داشــتن اهداف عالی و 
تالش برای رسیدن به آنهاست که رشد می کنیم و عاقبت 

به اهدافمان نایل می شویم!«
در ســال 1995 تام هالمن جونیور در روزنامــه اُِرگانین 
شرح حالی از بیل پورتر نوشــت تحت عنوان زندگی یک 
فروشنده. به گفته شــلی بردی، بیل از این مقاله به شدت 
ناراحت شد و احســاس کرد مورد بی حرمتی قرار گرفته 
است. دوست نداشت او را »مچاله« یا »علیل« بنامند، زیرا 
خودش را این گونه نمی دید و انتظار نداشــت دیگران هم 
چنین تصوری از او داشته باشــند. او معتقد بود نوری که 
از حس مسئولیت او و عشــق و محبتش به دیگران ساطع 
می شود، باید تاریکی ها را روشن سازد. بیل همان گونه که 

دیگران را محترم می شمارد به خودش هم ارج می نهاد.
مدت ها پیش از آنکه مقاله  هالمن منتشــر شود موفقیت 
بیل تثبیت شــده بود. به نقــل از آن مقاله، » او ســال ها 

بهترین خرده فروش شــرکت واتکینز در میان ایالت های 
اُِرگان، آیداهو، واشــینگتن و کالیفرنیا محســوب می شد. 
اکنون او تنها فروشنده از میان چهل و چهار هزار فروشنده 
این شــرکت اســت که با مراجعه بــه در خانه ها فروش 

می کند.«
به گفته شــلی بردی، بیل فقــط به این علــت هالمن را 
بخشید که مقاله او فروشــش را باالتر برد. چنانچه از بیل 
شناخت داشته باشید متوجه می شــوید که این طرز فکر 
کامال قابل درک است. او در ذهن خود و در زندگی واقعی، 
فروشنده ای حرفه ای اســت. هدف هر فروشنده حرفه ای 

هم فروش محصوالت است.
 او دلش نمی خواهد درباره شــغلش حرف بزند یا اســرار 
شــغلی اش را به دیگران یاد بدهد. فقط می خواهد هر چه 
بیشتر بفروشــد، زیرا با فروش محصوالت و بستن قرارداد 

است که زندگی هر فروشنده رونق می گیرد.
اگر بخواهیم کل زندگی بیل را در نظر بگیریم، نمی توانیم 
فقط بر تالش های شخصی اش تمرکز کنیم. باید ایمان را 
هم در نظر داشــته باشیم. ســوای تالش های او، معجزات 
فراوانی بــرای او رخ داده که در موفقیت او نقش داشــته 
است. چطور شــد که دوســتی صمیمی، یکرنگ و حامی 
همچون شلی بردی ســر راه او سبز شــد؟ چطور شد که 
شــخصی چون تام هالمن جونیور با آن فصاحت بی نظیر، 
 زندگی بیــل را، وقتــی او هنــوز فروشــنده ای گمنام و 
دوره گرد بود، وصف کرد و به این ترتیب باعث شــهرت و 

افزایش مشتریانش شد؟ چطور شــد که برنامه تلویزیونی 
مشــهور 20/20 یکــی از برنامه هایش را بــه زندگی بیل 
اختصاص داد و آن برنامه گل کرد و باعث شــد شــهرت 
و آوازه بیل صد چندان شــود؟  و چطور شــد که مجری و 
بازیگر برجســته ای چون ویلیام ه. میسی نه تنها وقتش را 
صرف به تصویر کشیدن زندگی بیل کرد، بلکه با همکاری 
 استیون شــکتر فیلم تلویزیونی  ســاخت که جایزه اِمی را 

تصاحب کرد؟
نه، این رویدادها دیگر پیامد مستقیم جادوی فروشندگی 

بیل پورتر نبود، بلکه از رحمت الهی سرچشمه می گرفت.
هر چند، به تعبیری می توان فوت و فن فروشــندگی بیل 
پورتر را هم نوعی مدد الهی در نظــر گرفت. خالصه کالم 
اینکه، رمز موفقیت بیل پورتر را می توان در قالب عشــق 
به اطرافیان، عشقی معقول نســبت به خود و عزمی راسخ 
برای به ثمر رســاندن هر چــه بهتر هــر کاری که انجام 

می دهیم، تعریف کرد. 
شــاید بتوان فن فروش جادویی بیل پورتر را به رهنمودی 
مستمر درباره عشق تشبیه کرد: » برقرار کردن ارتباطات 

مداوم شغلی همراه با عشق«. 
باشــد که این حکایت بر کســانی که تصور می کنند اراده 
و تالش انســان راه به جایــی نمی برد تلنگــری بزند تا به 
خود بیایند! همان کســانی که این بیت از شعر دیلن، ورد 

زبانشان است:
و این هشداری اســت برای تو، تا بی درنگ دریابی تالش 

هیچ فایده ای ندارد
تالش هیچ فایده ای ندارد؟

عجب حرف مفتی!
یک نگاه به بیل پورتر بیندازید

3- ناحیه کار و شغل )وسط پیشانی(:
الف- اگر صاف، اســتخوانی و گرد باشد این افراد موفق بوده 
و توانایی پیشــرفت و رســیدن به مراحل باالتر را در کار و 
شــغل دارند. آنها باید به حمایت کارفرما، کارمندان و حتی 

غریبه ها پشت گرم باشند و به آنها اعتماد کنند. 
ب- اگر دندانه دار، برآمده و زاویه دار باشد به این افراد نباید 

اعتماد کرد و در برخورد با آنها باید محتاط بود. 
ج- اگر ایــن ناحیه کامل نباشــد این افــراد فرصت طلب 
هســتند و اگر موفقیتی حاصل کنند، بعد از 35 ســالگی 

خواهد بود. 
د- اگر این ناحیه چندان بارز نباشــد این افــراد جاه طلب 

هستند و در شغل، موفقیتی دارند. 
ه- اگر دندانه دار و پهن باشد این افراد نباید تجارت کنند یا 
نباید کارفرما شوند زیرا در این امور بیش از 5 سال کامیابی 

نخواهند داشــت و به دست آوردن شــغل جدید برایشان 
دشوار است. 

4- ناحیه مال و ثروت )بینی(:
الف- اگر نوک بینی عریض باشد: صاحبش ثروتمند خواهد 

شد. 
ب- اگر بینــی بزرگ باشــد: صاحبش هم خــوب پول در 
می آورد و هــم خوب پــس انداز مــی کند و به ســادگی 

پول هایش را از دست نمی دهد. 
ج- اگــر بینی کوچک باشــد: این افراد نمــی توانند ثروت 

زیادی جمع کنند. 
د- اگر نوک  بینی خال دار باشــد: در صورت ثروتمند بودن 
فرد، ثروتش در خطر خواهد بود )گــرد بودن نوک آن، این 

مسئله را منتفی می کند.(
5- ناحیه دوستی )قسمتی از پیشانی که با رستنگاه 

مو در ارتباط است(:
الف- اگر صاف، مرتفع و ممتد به طرف باال کشــیده شده و 
دو طرف آن عریض و بدون مو باشــد: نشــانه خوبی است و 
صاحب آن اهل مسافرت اســت. این افراد سریع با دیگران 

دوست و از کمک آنها بهره مند می شوند. 
ب- اگر در این ناحیه مو روییده باشــد: به ایــن افراد نباید 

اعتماد کرد و به کمک آنها امیدواربود. 
 V ج- اگر خط مو از وســط پیشــانی عبور کــرده و حالت 
داشته باشد: این افراد به سادگی با دیگران دوست می شوند 
و دوســتان زیادی دارند؛ ولی فقط تعــداد محدودی از آنها 

سال ها به عنوان دوست خوب برایشان باقی می ماند. 
د- اگر پیشــانی باریک باشد و ناحیه دوســتی جمع شده 
باشــد: این افراد پر کار و سخت کوش هســتند؛ ولی از نظر 

مالی چندان موفق نیستند. 

شخصیت شناسی و ناحیه کلیدی چهره )2( 

فروشندگی از قعر ظلمت! )قسمت آخر(
به خودتان اعتماد داشته باشید 

» اعتماد به خود« روش و رفتاری اســت که به افراد 
اجازه می دهد عقاید مثبت و در عین حال منطقی، از 
خود و موقعیت هایشان داشته باشند. افراد مطمئن، 
به خود و توانایی هایشان اعتماد و یک حس عمومی 
در زندگی شان دارند و بر این باورند که می توانند هر 
چه بخواهند انجام دهند، زیرا انتظارات آنها منطقی 
اســت و اگر گوشــه ای از آن برآورده نشــد، باز هم 

اعتماد به خود را از دست نمی دهند.
افرادی که نســبت به خود مطمئن نیســتند، برای 
اینکه احساس خوبی داشته باشند بی اندازه به تایید 
دیگران محتاجند، از خطر کردن پرهیز می کنند زیرا 
از شکست خوردن می ترسند و معموال انتظار ندارند 
که موفق شــوند. آنها اغلب خود را تحقیر می کنند و 
مایلند تعریفاتی را که از دیگران می شوند سبک و یا 

ناچیز بشمارند.
 در مقابــل، افــراد مطمئن بــه خــود مایلند خطر 
عدم تاییــد دیگران را قبــول کنند زیــرا معموال به 
توانایی های خــود اعتماد دارند. این افراد احســاس 
نمی کنند که باید مطابق نظر دیگران یا جامعه رفتار 

کنند تا مورد قبول واقع شوند. 

- به هر محبتــی از طرف غریبه ها میگی عشــق و به 
دلواپسی های مامانت میگی گیر. 

- زندگی از اونجایی سخت میشه که نه واسه خوابیدن 
بهونه ای داری و نه انگیزه ای برای بیدار شدن. 

- بهمن گلبارنژاد چه وداعی داشت! چه قهرمانانه و در 
راه هدف!  این مردن نیست، جاودانه شدنه. 

- وقتی داری با کســی درد دل می کنی درست مثل 
اینه که بهش یه چک سفید امضای بدون تاریخ میدی 

تا هر وقت و هر جور خواست ازش استفاده کنه. 
- حرف افراد مســن رو تایید کنید حتی اگه درســت 

نیس، نکنی خورد میشن به روت نمیارن. 
- عمق فاجعه اونجاســت که ســردترین نــگاه رو تو 

چشمای مهربون ترین آدمی که تاحاال دیدی، ببینی. 
- هنر زندگی، درک این نکته اســت که چطور میشه 

کمی لذت برد و مقدار زیادی تحمل کرد. 
- حتما میگی مرده کسیه که قلبش از کار افتاده باشه، 
بله، ولی وقتی کســی حتی نتونه عقاید تازه رو درک 

کنه  مرده به حساب میاد. 
- برای هر دقیقه که عصبانی هســتید شــصت ثانیه 

خوشبختی رو از دست می دید. 

اعتماد به نفس

هایالیت

دانستنی ها

 آیا می دانید رنگ ســفید برای زنبور عســل آرامش دهنده و رنگ 
 قهوه ای ناراحت کننده است؟

آیا می دانید انســان با خوردن 20 نیش از زنبور عســل در آن واحد 
خواهد مرد؟

آیا می دانید بدن زنبور داران می تواند بیش از 100 نیش زنبور عسل 
را تحمل کند؟

آیا می دانید زنبور بی نظمی را دوست ندارد،  اگر جلوی کندوی آنها 
بایستید به شما حمله خواهد کرد؟

آیا می دانید سختی آب مشابه سختی بتن است؟
آیا می دانید رعد و برقی به طول6/1 کیلومتر دارای برقی کافی برای 

روشن کردن 1 میلیون المپ است؟
آیا می دانید هنگام صحبت برای بیا ن هــر کلمه ۷2 ماهیچه به کار 

گرفته می شود؟
آیا می دانید خون میگوها آبی رنگ اســت، عنکبوت ها خونی روشن 

و شفاف دارند؟
آیا می دانید دانه نوعی درخت غول پیکر از خانواده کاج فقط0/005 

گرم وزن دارد؟
آیا می دانید 85 درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می کنند؟

آیا می دانید تنها چیزی که در اســید حل نمی شــود الماس است و 
فقط بخش زیادی از آن را از بین می برد؟

آیا می دانید زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد؟

تفکر مثبت

تالش برای راضی نگه داشــتن همگان، کار طاقت فرسایی  زاینده 
است. کمک کردن به کسی که به کمک نیاز دارد، یک چیز رود

بوده و غرق شــدن در باتالق آرزوها و درخواست های دیگران و نیز کم آوردن 
وقت برای خودتان، چیز دیگری است؛ پس ارزشتان را حفظ کنید و بیاموزید 

که زیاد به آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند، اهمیت ندهید. 
توصیه هایی در مورد محل کارتان 

خوشتان بیاید یا نه، بخش بزرگی از حفظ شغل و تاثیرگذاشتن بر روی دیگران 
به این بر می گردد که آنها، مخصوصا رییس و همکارتان، درباره شما چه فکری 
می کنند. یادتان باشــد در اکثر موارد اداره جایی نیســت کــه بی پروا، خود 

واقعی تان را نشان دهید. 
سعی کنید بین مســئولیت های شــغلی و فردیت خودتان تعادل به وجود 

بیاورید تا احساس نکنید دارید زیر بار توقعات دیگران له می شوید. 
برای هر چیزی محدودیتی قائل شــوید، اما این کار را به نحو شایسته انجام 
دهید. کمتر اهمیت دادن به طرز فکر دیگران همیشه به این معنا نیست که هر 
کاری دلتان می خواهد، انجام دهید و هر حرفی دوست دارید بزنید، مخصوصا 
اگر در محل کارتان باشید. سراغ آن بعد شخصیتی خودتان بروید که مودب و 

متفکر است و ایده ها و نگرش های متنوعی دارد. 
لطفا زندگی شخصی تان را برای خودتان نگه دارید؛ هیچ چیزی را که مستعد 

آسیب زدن به شما یا بر هم زدن امنیتتان باشد، به محل کارتان نیاورید. 
بابت حرف هایی که دیگران می زنند یا کارهایــی که انجام می دهند زیاد در 

فکر نروید؛ همه چیز را به خودتان نگیرید، شایعه درست نکنید. 
دیگران را به شک بیندازید؛ وقتی همکارتان، شــما را به باد انتقاد می گیرد، 

آتشش را زیاد نکنید، اغلب خشمش مهار می شود. 

اهمیت ندهید دیگران در مورد شما 
چه فکری می کنند )3( 
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شــغالی به درون خم رنگ آمیزی رفت و بعد از ساعتی 
بیرون آمد، رنگش عوض شــده بود. وقتی آفتاب به او 
می تابید رنگ ها می درخشــید و رنگارنگ می شد. سبز 
و ســرخ و آبی و زرد و...، شــغال مغرور شد و گفت: من 
طاووس بهشــتی ام، پیش شــغاالن رفــت و مغرورانه 
ایستاد. شغاالن پرسیدند: چه شده که مغرور و شادکام 
هســتی؟ غرورداری و از ما دوری می کنی؟ این تکبر و 
غرور برای چیســت؟ یکی از آنها گفت: ای شغالک آیا 
مکر و حیله ای در کار داری یا واقعا پاک و زیبا شده ای؟ 

آیا قصد فریب مردم را داری؟
شــغال گفت: به رنگ های زیبای من نــگاه کن، مانند 

گلستان صد رنگ و پرنشاط هستم. مرا ستایش کنید و 
گوش به فرمان من باشید. من افتخار دنیا و اساس دین 
هستم. من نشانه لطف خدا هســتم، زیبایی من تفسیر 
عظمت خداوند اســت. دیگر به من شغال نگویید. کدام 
شغال این قدر زیبایی دارد! شغاالن دور او جمع شدند، 
او را ســتایش کردند و گفتنــد: ای واالی زیبا! تو را چه 
بنامیم؟ گفت: من طاووس نر هســتم. شغاالن گفتند: 
آیا صدایت مثل طاووس است؟ گفت: نه نیست. گفتند: 
پس طاووس نیســتی. دروغ می گویی، زیبایی و صدای 
طاووس هدیه خدایی است، تو از ظاهر سازی و ادعا به 

بزرگی نمی رسی.

روزي روزگاري سنگ شــکن فقیري بود که زیرآفتاب و باران، روزگار 
را به خرد کردن ســنگ هاي کنار جــاده می گذرانیــد. روزي با خود 

گفت:»آه! اگر ثروتمند می شدم،آن وقت می توانستم استراحت کنم.«
 فرشته اي در آســمان پرســه می زد. صدایش را شــنید و به او گفت:

»آرزویت اجابت باد« همین طور هم شد. سنگ شکن فقیر، ناگهان خود 
را در قصري زیبا یافت که تعداد زیادي خدمتکار به اوخدمت می کردند. 
حاال می توانست هرچقدر که می خواست استراحت کند. اما روزي آمد 
که سنگ شکن به این فکر افتاد که تا نگاهی به آسمان بیندازد. آن وقت 
چیزي را دید که هرگزبه عمرش ندیده بود:خورشــید را! آهی کشــید 
و گفت:»آه! اگر می توانستم خورشید شــوم، دیگر این همه خدمتکار 
موي دماغم نبودند!« این بار هم فرشته مهربان خواست او را خوشحال 

کند. به او گفت:»خواســته ات اجابت باد!«اما وقتی آن مرد خورشــید 
شد، ابري از برابر او گذشت و درخشــش او را تیره و تار کرد. با خود فکر 
 کرد:» اي کاش ابر بودم! ابر از خورشــید هم نیرومندتر است!« اما این 
خواســته اش هم که اجابت شــد، باد وزید و ابر را در آســمان پراکند 
 و او این بــار گفت: »دلم می خواهد باد باشــم که هر چیــزي را با خود

  می برد.« فرشــته با کمال میل خواســته اش را اجابت کرد. اما به باد 
بی پروا و خشمگین که تبدیل شــد، به کوه برخورد که در مقابل باد هم 
تکان نخورد. کوه که شد، متوجه شد که کسی با کلنگ پایه اش را خرد 
می کند پس گفت:» کاش می توانســتم آن کسی باشــم که کوه ها را 

خرد می کند.«
 فرشــته براي آخرین بار خواســته اش را اجابت کرد. چنین شــد که 
ســنگ شــکن دوباره خود را کنار جاده و در همان قالب پیشین کارگر 

ساده اي که بود ، یافت و دیگر پس از آن زبان به شکوه نگشود.

مرد سنگ شکن»شغال در ُخم رنگ«

لغت مرکب »آتش بیــار« در اصطالح عامه، کنایه از کســي 
است که در ماهیت دعوي و اختالف وارد نباشد، بلکه کارش 
صرفا سعایت، نمامي  و تشدید اختالف بوده و فطرتش چنین 
اقتضا کند که به قول امیر قلي امیني: »میان دو دوست یا دو 

خصم سخن چیني و فتنه انگیزي کند«.
این ضرب المثل، به ظاهر ساده مي آید و شاید بعضي ها گمان 
برند که مقصود از کلمه »آتش« همان آتش اختالف است که 
از باب ایجاز و تصغیر آمده اســت در حالي که چنین نیست و 

درذیل، ریشه تاریخي آن نقل مي شود:
همان طوري که امروز دســتگاه جاز عامل اساســي ارکستر 
موســیقي به شــمار مي آید، در قرون گذشــته که موسیقي 
گسترش چنداني نداشــت، ضرب و دف، ابزار کار اولیه عمل 
طرب محســوب مي شــد. هر جا که مي رفتند آن ابزار را زیر 
بغل مي گرفتند و بدون زحمت همراه مي بردند. عامالن طرب 
در قدیم مرکــب بودند از: کمانچه کش، نــي زن، ضرب گیر، 
دف زن، خواننده، رقاصه و یک نفــر دیگر به نام »آتش بیار یا 
دایره نم کن« که چون از کار مطربي سررشته نداشته، وظیفه 
دیگري به عهده وي محول بوده اســت. همه کس مي داند که 
ضرب و دف از پوست و چوب تشکیل شده است. پوست ضرب 
و دف در بهار و تابستان خشــک و منقبض مي شود و احتیاج 
دارد که هر چند ساعت آن را با »پف نم« مرطوب و تازه کنند 

تا صدایش در موقــع زدن به علت خشــکي و انقباض تغییر 
نکند. این وظیفــه را دایره نم کن که ظــرف آبي در جلویش 
بود و همیشــه ضرب و دف را نم مي داد و تازه نگاه مي داشت، 
بر عهده داشت. اما در فصول پاییز و زمستان که موسم باران 
 و رطوبت اســت، پوســت ضرب و دف بیش از حد معمول نم

 بر مي داشت و حالت انبســاط پیدا مي کرد. در این موقع الزم 
مي آمد که پوست ها را حرارت دهند تا رطوبت اضافي تبخیر 

شود و به صورت اولیه درآید.
 شــغل دایره نم کن در این دو فصل عوض مي شد و به آتش 
بیار موســوم مي گردید، زیرا وظیفه اش این بود که به جاي 
ظرف آب که در بهار و تابستان به آن احتیاج بود، منقل آتش 
در مقابلش بگذارد و ضرب و دف مرطــوب را با حرارت آتش 
خشــک کند. با این توصیف به طوري که مالحظه مي شود، 
آتش بیار یا دایــره نم کن، که اتفاقا هــر دو عبارت به صورت 
امثله ســائره درآمده اســت،کار مثبتي در اعمــال طرب و 
موسیقي نداشت. نه مي دانســت و نه مي توانست ساز و ضرب 
و دف بزند و نه به آواز و خوانندگي آشــنایي داشت. مع ذلک 
وجودش به قدري موثر بود که اگر دســت از کار مي کشــید، 
دســتگاه طرب مي خوابیــد و عیش و انبســاط خاطر مردم 

منقض مي شد.
افراد ساعي و سخن چین، کاری عینا شبیه شغل و کار همین 
آتش بیارها و دایره نم کن ها دارند؛ که اگر دســت از سعایت 
و القاي شــبهات بردارند، اختالفات موجود خــود به خود و 
یا به وســیله مصلحیــن خیراندیش برطرف مي شــود. ولي 
متاســفانه چون خلق و خوي آنها تغییر پذیر نیســت و از آن 
جهت که لهیب آتش اختالف را تند و تیز مي کنند، آنها را به 
»آتش بیار« تشــبیه و تمثیل مي کنند. چه در ازمنه گذشته 
که دستگاه طرب )غنا( از نظر مذهبي بیشــتر از امروز مورد 
بي اعتنایي بود، گناه اصلي را از آتش بیار مي دانستند و مدعي 
بودند که اگر ضرب و دف را خشــک و آماده نکند دســتگاه 
موســیقي و غنا خود به خود از کار مي افتد و موجب انحراف 

اخالقي )البته به زعم آنها( نمي شود.

آتش بیار معرکه
کاریکاتورضرب المثل
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پیشنهاد سردبیر: 
تکواندوی اصفهان را از دفتر شخصی اداره می کنم

 وحید طالب لو که دو هفته ای است عملکرد خوبی در فوالد دارد با انتشار 
پست زیر به برخی طعنه زد.»آرامشی که دارم مدیون انتظاری است که از 

کسی ندارم.«

وحید طالب لو موقعیت امروزش را 
مدیون چیست؟ 

فوتبال جهان

لیونل مسی در دیدار چهارشنبه شب بارســلونا و اتلتیکومادرید در نیمه 
دوم آسیب دید و از بازی خارج شــد. پس از بازی اعالم شد مهاجم تیم 
ملی فوتبال آرژانتین ســه هفتــه  از میادین دور خواهــد ماند. مهاجم 
بارسلونا سه هفته  پیش با وجود مشــکالت جهانی به آرژانتین سفر کرد 
تا تیم   ملی کشــورش را در انتخابی جام جهانی روسیه 2018 در بخش 
آمریکای جنوبی همراهی کند. در این شرایط، باشگاه بارسلونا به بازیکن 
آرژانتینی توصیه کرده بود به کشورش ســفر نکند. مسی در دیدار برابر 
اروگوئه بــه میدان رفت و تک گل ســه امتیازی را بــرای تیمش به ثمر 
رســاند اما مهاجم آبی اناری ها مشکالت جســمانی اش بدتر و مجبور به 
ترک آرژانتین شد. آلبی سلســته نتوانســت ونزوئال را شکست بدهد و 
به ســختی یک امتیاز از این بازی کسب کرد. مســی هفته  بعد در دیدار 
برابر آالوس به میدان رفت که با اعتراض برخی از رســانه های آرژانتینی 
روبه رو شــد. یکی از مطبوعات این کشــور نوشــت: خجالت آور است. 
مســی تیم   ملی را رها کرد تا برابر آالوس به میدان برود. آسیب دیدگی  
دوباره مسی عالوه بر اینکه با واکنش سرمربی آلبی سلسته روبه رو شد، 
موجب شد رسانه های آرژانتینی نیز اعتراض کنند؛ البته برخی ها مسی 
را مقصر دانستند و بعضی دیگر لوییس انریکه، سرمربی بارسلونا را باعث 
آســیب دیدگی  های مهاجم آرژانتینی عنوان کردند. انریکه در نشست 
خبری پیش از بازی برابر اســپورتینگ خیخون در این باره صحبت کرد 
و گفت : به دنبال بهترین ها برای مسی هستیم. کسانی که این شرایط را 

متشنج می کنند را درک نمی کنم.
فدراسیون  فوتبال آرژانتین )AFA( پس از این اتفاقات در بیانیه ای اعالم 
کرد: باید روابطمان را با بارســلونا بهتر کنیم. بارسلونا برنامه سنگینی تا 
انتهای فصل دارد و نمی تواند از ســتاره آرژانتینــی اش کمتر بهره ببرد. 
مسی نیز دوســت دارد در بازی ها حضور داشته باشــد؛ اما آلبی سلسته 
نیز برای حضور در جام جهانی در حال رقابت اســت و نمی خواهد بدون 
ســتاره اش به مصاف حریفان برود. تاثیرگذاری این بازیکن در بازی های 
اخیر آرژانتین در مرحله مقدماتی جام جهانی آشــکار بود. بارســلونا و 
آرژانتین برای این موضوع باید به دنبال راه حلی باشــند. در هر صورت 
مســی مدتی دور از میادیــن خواهد بــود و نخواهد توانســت تیم   ملی 

کشورش را در بازی های انتخابی هفته  آینده همراهی کند.

پدر ستاره ساحل عاجی منچسترسیتی که مورد نگون بختی نزد آبی  های 
آسمانی قرار گرفته از خالق تیکی تکا خواســت به پسرش فرصتی جدید 
برای خودنمایی دهد. در چند وقت اخیر یک حاشــیه تیم آبی پوش شهر 
منچستر این بوده که پپ گواردیوال، سرمربی فصل جاری تیم یحیی توره 
را از کادر بازیکنانش بیرون گذاشته اســت. پپ به عنوان خالق تیکی تاکا، 
با این اقــدام به بازیکن آفریقایی که هنوز یک ســال از مــدت قراردادش 
باقی است، بی توجهی نشان داده است.موضوعی که البته مورد نقد رسانه ها 
و کارشناسان نیز قرار گرفته اســت. موری، پدر یحیی توره هم اکنون در 
ماجرای جنجالی پاپیش گذاشته و از مربی موفق اسبق تیم های بارسلونا 
و بایرن مونیخ و مسئول فنی سیتی ها درخواست کرده از تصمیمش کوتاه 
بیاید و مجالی به یحیی دهد. پدر یحیی اظهارداشت:نگران یحیی هستم.

او با مشکل مواجه است.ما از گواردیوال می خواهیم کمی کوتاه بیاید.درست 
است که او سرمربی است.از او می خواهم گذشته ها را فراموش کند و اجازه 

دهد پسرم کارش را انجام دهد.

روزنامه بیلد آلمان تاکید کرد باشــگاه بایرن مونیخ قــرارداد آرین روبن و 
فرانک ریبری را تمدید نخواهد کرد و این دو بازیکــن می توانند در پایان 
فصل به هر تیمی که می خواهند بروند. به نوشــته بیلــد قرارداد ریبری و 
آرین روبن با پایان فصل جاری به پایان می رســد و ایــن دو بازیکن آزاد 
خواهند بود تا تیم بعــدی خود را انتخاب کننــد.  کارل هاینس رومنیگه 
گفت: همه شــما می دانید که روبن و ریبری اگر آماده باشند، دوست دارم 
قرارداد آنها را تمدید کنم اما برای تمدید قرارداد باید به مسائلی چون سن 
بازیکن و وضعیت جســمانی و آمادگی آنها توجه کرد. ریبــری و روبن از 
محبوبیت زیادی در بین هواداران بایرن مونیخ برخوردار هســتند. این دو 
 بازیکن سال هاست که در کنار هم بازی می کنند و وقتی در ترکیب اصلی 
بایرن مونیخ به میدان می روند، مهار کردن آنها از سمت راست و چپ بسیار 
دشوار است. هم ریبری و هم آرین روبن به ســال های پایانی فوتبال خود 
نزدیک شدند و از طرف دیگر هم آســیب دیدگی مدوام باعث شده است 
تا این دو بازیکن کمتر در ترکیب بایرن به میدان بروند تا جایی که ریبری 
نزدیک به یک ماه خانه نشــین بود و آرین روبن هم هفته قبل بعد از  هفت 

ماه، چند دقیقه برای بایرن به میدان رفت و موفق به گلزنی هم شد.

مسی و دردسری به نام آسیب دیدگی ؛

 آسیب دیدگی  مهاجم آرژانتینی
 با حواشی زیادی روبه رو شد

درخواست پدر یحیی توره از گواردیوال

بایرن مونیخ 
دو ستاره بزرگ خود را می فروشد

فضای مجازی

رییس هیئــت تکواندوی اســتان گفت: دفتــر حال حاضر 
در شــأن هیئت تکواندو نیست.  فرهاد رســتم شیرازی در 
حاشیه نشســت رؤســا و نواب رییس هیئت های تکواندوی 
شهرستان های استان اصفهان گفت: حدود 30 سال است در 
زیر زمین ورزشگاه تختی 2 اتاق سه در چهار جهت انجام امور 
اداری به هیئت تکواندو اختصاص پیدا کرده است و با اعالم به 
مدیرکل محترم و سایر مسئوالن درخواست نمودیم دفتری 
درخور نام هیئت فعال و بزرگ تکواندوی اســتان اصفهان در 
اختیار این هیئت قرار بگیرد که اقدامی صورت نپذیرفته است 
و من هم جهت اعتراض، در این محل به ندرت حاضر می شوم 
و مسائل تکواندو را در دفتر کاری خودم پیگیری می کنم. وی 
ادامه داد: دفتر حال حاضر در شأن هیئت تکواندو نیست. باید 
وقتی میهمان در سطوح مختلف دعوت می کنیم بتوانیم در 
دفتر هیئت پذیرای آنها باشــیم و در حال حاضر از دفتر خود 
من و ســایر اعضای هیئت رییسه اســتفاده می شود. رییس 
هیئت تکواندوی اســتان افزود: سال گذشــته کل پرداختی 
 اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و فدراســیون تکواندو،

 5 درصد فعالیت های ما را پوشــش نمی داد؛ اما با داشــتن 
حامیان مالی، وضعیت بســیار خوبی از نظر مالی داشــتیم و 
اسپانسرها کمک شایانی به ما کردن، اما در سال جاری اکثر 
حامیان مالی عقب نشینی کرده اند و اکثر تیم های حاضر در 
لیگ های کشور دستشان در پوست گردو مانده است. امسال 
هم با توجه به کمبود زیاد بودجه به هر صورت که بوده است 
برنامه های خود را انجام داده ایم. رســتم شیرازی خاطرنشان 
کرد: هیئت تکواندوی اســتان دارای یک هیئت رییسه قوی 
است، در واقع هیئت رییسه تکواندو تلفیقی از مدیران ورزشی 
و مدیران اقتصادی و صنعتی اســت. در دوره قبلی، تکواندو 
دچار اختالفاتی بود که باعث شده بود تکواندوی استان دچار 
رکود شــود، اما اکنون این اختالفات کنار گذاشته شده و اگر 
اختالف هم باشد، اختالف سلیقه است. وی گفت: من و تیم 
مدیریتی هیئت تکواندو، سه هدف را به صورت جدی دنبال 
می کنیم؛ اولین هدف ،تقویت بعد قهرمانی اســت که اولین 
قدم در این راستا راه اندازی لیگ اســتان در 16 رده در سال 
گذشته بود که اواسط شهریور شروع شــد و 25 اسفند سال 
گذشته در تمامی رده ها به پایان رســید. در سال جاری هم 
به مانند سال گذشــته با تمام توان لیگ های خود را پیگیری 
خواهیم کرد. رستم شیرازی بیان داشت: هدف دوم ما مستقل 
کردن هیئت از نظر کسب درآمد اســت و در تالش هستیم 
هیئت را دارای درآمدهای پایدار کنیم و بحث سوم نیز اخالق 
اســت و امیدواریم در هر ســه هدف نتایج خوبــی بگیریم و 

تکواندو به جایگاه اول ایران و حتی مجامع بین المللی برسد.

رییس هیئت تکواندوی  استان:

 تکواندوی اصفهان را 
از دفتر شخصی اداره می کنم

منهای فوتبال

شطرنج جزو رشته های به نسبت پرســفر در ورزش ایران است 
که ســالیانه برای حضور در رقابت های رده های سنی مختلف 
بانوان و آقایان در سطوح مختلف بین المللی، اعزامی زیادی در 

برنامه دارد. 
مسئوالن این رشته در کشورمان البته اخیرا در کنار این اعزام ها 
میزبانی رویدادهای مختلف را هم در برنامه خود قرار داده اند که 
قاعدتا همزمان کمتر شدن اعزام ها و در عین حال معرفی و رشد 

بیشتر این رشته در داخل کشور را موجب می شود. 
در همین راستا ســال گذشــته فدراسیون شــطرنج در دوره 
سرپرستی نصرا... پریچهره برگزار کننده مرحله سوم رقابت های 
گرند پــری بانــوان در تهران بود. بــه فاصله چند مــاه بعد هم 
دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس آسیا و رقابت های 

جام ستارگان جهان همزمان در تهران و انزلی برگزار شد. 
اینها اولین رویدادهایی بودند که در دوره جدید و فعلی مدیریت 
فدراسیون شطرنج در کشورمان برگزار شــدند که قرار است با 
برگزاری سه رویداد دیگر ادامه داشته باشند، مهرداد پهلوان زاده 
که اسفندماه سال گذشته ریاست فدراسیون شطرنج را عهده دار 
شد به واسطه گرفتن امتیاز میزبانی این ســه رویداد آسیایی و 
جهانی، ماه های شلوغ و پرکاری در پیش دارد که قطعا بار مالی 

زیادی را هم برای وی و فدراسیونش متحمل می شود.

شطرنج و سه میزبانی جهانی و آسیایی
مسابقات شطرنج جوانان آســیا یکی از این سه رویداد است که 
تیرماه سال آینده در ایران برگزار خواهد شــد. دو رویداد دیگر 
اما همین امسال برگزار می شود. قرار است مسابقات آماتورهای 
آســیا ،20 تا 28 آبان ماه برگزار شــود و برگــزاری رقابت های 
مهم قهرمانی جهان در بخش بانوان هم بــرای 1۷ بهمن تا 10 
اسفندماه سال آینده پیش بینی شده اســت. اینکه فدراسیون 
شطرنج برای نیمه دوم امســال میزبان دو رویداد است که یکی 
از آنها خیلی مهم تر از دیگری و در سطح جهان برگزار می شود، 
اهمیت چگونگی گردش مالی این فدراسیون در این نیمه سال 
را بیشــتر می کند. به خصوص با توجه به اینکــه هزینه پیش 
بینی شده برای یکی از مســابقات دقیقا دو برابر بودجه سالیانه 

فدراسیون است. 
یک میلیارد بودجه فدراســیون، دو میلیارد هزینه 

یک میزبانی!
طبیعی اســت که برگزاری مســابقات مختلف در ایران با لحاظ 
کردن هزینه های جانبی مختلف، بار مالی قابل توجهی را برای 
هر فدراســیون ایجاد می کند. همانگونه که فدراسیون شطرنج 
برای میزبانی مرحله سوم مســابقات گرند پری بانوان به عنوان 
اولین تجربه برگزاری مســابقات در این بخش و ســطح، ۷00 

میلیون تومان هزینه کرد و برگزاری رقابت های قهرمانی مدارس 
آسیا هم ۷60 میلیون تومان برای این فدراسیون بار مالی ایجاد 
کرد اما در میان رویدادهایی که طــی هفت ماه آینده و به فاصله 
کمی از یکدیگر قرار اســت به میزبانی کشــورمان برگزار شود، 
رویدادی است که هزینه آن میلیاردی محاسبه شده آن هم نه در 
حد یک میلیارد؛ رقابت های شطرنج قهرمانی زنان جهان یکی از 
مهم ترین رویدادهایی به حساب می آیدکه تا به امروز فدراسیون 
شــطرنج، امتیاز میزبانی آن را از فدراسیون جهانی گرفته است. 
برای برگزاری دو هفته ای این مســابقات در ایران که با توجه به 
تعداد شــرکت کنندگان و مهم تر از آن ســطح باالی رقابت ها، 

هزینه ای معادل دو میلیارد تومان پیش بینی شده است.
این در حالی است که هزینه سالیانه فدراسیون شطرنج تنها یک 
میلیارد تومان است. مهم تر اینکه قاعدتا تا به امروز  بخشی از این 
بودجه که باید حداقل نیمی از آن باشــد، پرداخت شده است و 
حال فدراسیون شطرنج مانده با میزبانی های میلیاردی و بودجه 

باقی مانده ای که کفاف این میزبانی را نمی دهد!
لزوم جذب اسپانسر؛ اما نه در دقیقه ۹۰

جذب اسپانسر یکی از الزامات میزبانی برای هر رویدادی است، 
اهمیت این موضوع در رشــته ای مانند شــطرنج هم به واسطه 
اوضاع مالی فدراســیون و هزینه های باالی میزبانی خیلی قابل 
توجه اســت. مهرداد پهلوان زاده رییس فدراسیون شطرنج نیز 
این موضوع را تایید و تاکید می کند که کسب امتیاز سه رویداد 
قهرمانی زنان جهان، آماتورهای آســیا و جوانان آســیا فقط با 

عنایب به کمک گرفتن از حامی مالی انجام شده است.
 پهلوان زاده اظهارداشت: شــطرنج ایران برای میزبانی مسابقات 
مختلف از نظر امکانات فنی و نیروی برگزارکننده، بضاعت غنی 
دارد. در این بین فقط با مشکل مالی مواجه هستیم که امیدواریم 
بتوانیم با جذب اسپانســر آن را به حداقل برسانیم.  وی با اشاره 
به اهمیت باالی رقابت های قهرمانــی زنان جهان و برگزاری آن 
در ایران ادامه داد: البته بحث عمده ما در رابطه با مســائل مالی، 
مربوط به این مسابقات می شود. رقابت های قهرمانی زنان جهان 
هر دو سال یک بار برگزار می شود، این مسابقات از اعتبار باالیی 
در جهان برخوردار اســت، برگزاری چنین مسابقاتی در ایران با 
واســطه حضوری که برترین متفکران زن جهان در کشــورمان 

خواهند داشت، برای شطرنج ایران می تواند خیلی مفید باشد. 
رییس فدراسیون شطرنج تاکید کرد: مسابقات جوانان آسیا سال 
آینده برگزار می شــود بنابراین از حاال برای آن دغدغه نداریم. 
فعال تمرکزمان روی دو رویدادی اســت که امسال میزبان آنها 
هستیم. البته تعداد شرکت کنندگان در مسابقات جوانان آسیا 
زیاد نیست. این رقابت ها با حضور حدود 100 شطرنج باز برگزار 
می شــود و قطعا برای فدراسیون مشــکل مالی آنچنانی ایجاد 
نمی کند. دغدغه اصلــی ما در مورد رقابت هــای قهرمانی زنان 
جهان است که پیش بینی شده دو میلیارد تومان هزینه داشته 

باشد که این هزینه باالیی برای فدراسیون است. 

میزبانی دو میلیاردی برای فدراسیون یک میلیاردی

.

محمود گودرزی وزیر ورزش در دعوای فدراســیون فوتبال و باشــگاه های 
پرسپولیس و استقالل حق را به این دو باشــگاه داد. او ضمن انتقاد شدید 
از فدراسیون گفت:»یک عده هستند که دوست دارند فضا را ناپایدار کنند 
و خودشان وارد شوند. اینها، آدم های آویزانی هستند که ۷5میلیارد تومان 
بدهی برای استقالل باقی گذاشــتند. همان آدم ها به دنبال بی ثبات کردن 
محیط و فضای پرسپولیس هســتند. اخیرا در ارتباط با تبلیغات دور زمین 
و ســایر تبلیغات و... همین افراد در فدراســیون فوتبال هم، رخنه و نفوذ 
کرده اند که من در مــورد آنها خواهم گفت. اینها دارند دو تیم اســتقالل و 
پرسپولیس را که وابسته به دولت هستند، به زمین می زنند، ولی من اجازه 
نمی دهم. فدراسیون باید جوابگو باشــد که به چه حقی دارد حقوق قانونی 

این دو تیم را از آنها سلب می کند!«

تغییر غیرمنتظره در نیمکت سبزپوشان؛

گل محمدی از ذوب آهن جدا شد
فدراسیونجریمه نقدی برای مدافع استقالل که جوانی کرد

 نباید حق سرخابی ها را بخورد!

تا هفته های مانده به انتهای فصل گذشــته، نام ســیدمهدی رحمتی 
کاپیتان استقالل مایه خشم کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی بود؛ اما 
این جنگ در نهایت به پایان رسیده اســت. تیم ملی فوتبال در شرایطی 
به اردوی ارمنستان رفته که به جز موضوع رویارویی علی کریمی ستاره 
سابق فوتبال ایران با سرمربی تیم ملی دردســر چندانی ندارد. در حال 
حاضر مطبوعات با وجود برخی دلخوری هــا از برنامه تیم ملی حمایت 
می کنند و بــا وجود همه انتقاداتــی که به تعطیلی لیگ وارد اســت، با 
توجه به دو بازی مهم مقابل ازبکســتان و کره، کســی علیه اردوی آخر 
جبهه نگرفته است؛ چراکه در نهایت با گذشت یک هفته مسابقات لیگ 
الجرم تعطیل می شد، اما در دوره تازه فوتبال ایران با کارلوس کی روش، 
تغییراتی بزرگ در برخی حوزه ها صورت گرفته و تیم ملی پوست انداخته 
 اســت و این بدان معناســت که بازیکنان نســل جوان تر فوتبال ایران

 آرام آرام آخرین پســت های باقی مانده را مال خــود می کنند. در تیم 
کی روش، جواد نکونــام، آندو تیموریان و ســیدمهدی رحمتی آخرین 
بازمانده های نســل 2006 فوتبال ما هســتند که دو تــن از آنها هنوز 

فوتبال بازی می کنند و یکی مربی شــده اســت. از دو چهره باقی مانده 
یکی با خداحافظــی ناگهانی و عجیب، درهای تیم ملــی را به روی خود 
بست و دیگری فعال کاپیتان تیم ملی است؛ اما معلوم نیست که بتواند در 
جام جهانی بخشی از تیم ملی باشــد. به جز این دو، سیدجالل حسینی، 
مسعود شــجاعی و پژمان منتظری هم 3 بازیکن باتجربه دیگر تیم ملی 
هستند که البته اشــکان دژاگه را هم باید به آنها اضافه کرد. به جز این 
جمع تیم ملی در تمام پســت ها از بازیکنان جوانی بهره می برد که تشنه 

موفقیت با پیراهن ملی هستند. 
اما برگردیم به بحث اصلی؛ سیدمهدی رحمتی که زمانی دردسر اصلی 
ذهنی سرمربی تیم ملی بود تا جایی که او 4 دروازه بان ملی را به نشست 
مطبوعاتی برد تا مقابل کسانی که مدام از سیدمهدی رحمتی می گفتند، 
بایســتد. فصل پیش تا ربع پایانی کامال به رحمتی تعلق داشت و جایی 
برای فرار از این داستان نبود؛ اما از بازی تراکتورسازی شرایط به ضرر این 
دروازه بان باتجربه محبوب تغییر کرد و حــاال پرونده رحمتی و تیم ملی 
مختومه به نظر می رســد. با آغاز رقابت های این فصل و حضور علیرضا 
بیرانوند در پرســپولیس حاال دیگر کسی درباره ضرورت دعوت رحمتی 
حرفی نمی زند؛ چراکه به نظر ســرمایه انســانی کافی در این پست در 
تیم ملی وجود دارد. جالب اینکه حتی خود رحمتی تمام تمرکز خود را 

برای موفقیت با استقالل و کمک به سرمربی تیم گذاشته است.

قاب روز درحاشیه

امیــد نورافکن مدتــی اســت در تمرینات 
آبی پوشان شرکت نمی کند و حاال سرپرست 
اســتقالل از جریمه نقــدی و محرومیت از 

تمرینات برای مدافع این تیم خبر داده است.
 نصرا... عبداللهی در این باره گفت: »نورافکن 
جوانی کرد و به اصطالح قدیمی ها باید تنبیه 
می شــد. البته مشــکل در حال حل شــدن 
اســت و این بازیکن بــه زودی در تمرینات 
شــرکت خواهد کرد. این بازیکن بدون اجازه 
کادرفنی و مدیران باشــگاه در تمرینات تیم 
ملی جوانان شــرکت کرده و در حالی که باید 
رضایت و اجازه کادرفنی را می گرفته این کار 

را انجام نداد. به همین علت او مدتی از حضور 
در تمرینات گروهی اســتقالل محروم شد و 
مقداری هم از حقوقش را باید جریمه شــود 
تا بداند باشگاه استقالل روی اصول خود بابت 

نظم و انضباط پایبند است.«

یحیی گل محمدی بعد از نشستی که با مسئوالن باشگاه ذوب آهن داشت 
در نهایت توافق کرد قراردادش را با این تیم فســخ کرده و به کار خود در 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پایان دهد. بعــد از جدایی گل محمدی از 
ذوب آهن، مجتبی حسینی دســتیار  اول او فعال  تمرینات سبز پوشان را 

زیر نظر خواهد گرفت.
گل محمدی  که 20 اردیبهشــت ماه 93 به عنوان ســرمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن معرفی شده بود در این مدت توانست با ذوب آهن به 2 قهرمانی  

در جام حذفی و یک قهرمانی  در سوپرجام فوتبال ایران برسد.
 گفتنی اســت ذوب آهن در ۷ هفته ابتدایی لیگ برتر شانزدهم تنها یک 
پیروزی کســب کرده و با کســب 6 امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قرار 

گرفته است.

رحمتی شماره یک تیم ملی را 
تحویل داد!

تمرین جدی تیم ملی زیر باران شدید ایروان

بازیکنان تیم ملی فوتبال 
برنامه  ادامــه  در  ایران 
پیش  خود  آماده سازی 
از دو دیــدار مهم برابر 
ازبکستان و کره جنوبی، 
صبح دیــروز به تمرین 
پرداختند. در این تمرین 
که زیر بارش شدید باران 
انجام شــد، 17 بازیکن 
حاضر در اردو شــرکت 

داشتند.

24

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان اظهار کرد: به هرحال باختی که به پرسپولیس 
داشــتیم روی تیم تاثیر گذار بود، اما این باخت را فراموش کرده ایم و بازیکنان 
آماده هستند تا در ادامه بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. مهدی اخوان در واکنش به 
متهم کردن خلیل زاده به کم کاری برابر پرسپولیس، گفت: اصال چنین چیزی 

صحت ندارد و خلیل زاده یکی از بهترین بازیکنان ایران و سپاهان است.
اخوان با بیان اینکه هــواداران می خواهند هر تیمی بــه اصفهان می آید 6 گل 
بخورد و از اصفهان برود، ادامه داد: به هر حال تمام تیم ها سخت تالش می کنند 

و فوتبال همین است تیمی که خوب بازی کند برنده خواهد شد.
سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان با بیان اینکه تیم ما جوان اســت، افزود: کار 
با بازیکنان جوان تــاوان دارد و ما نیز باید این تــاوان را بدهیم، اما این بازیکنان 
جوان نیز رفته رفته خودشان را ثابت می کنند و سال ها دراین فوتبال خواهند 

درخشید.

جام جهانی 2018 روسیه کمتر از 2 ســال دیگر آغاز می شود و 32 تیم برتر 
جهان باید در پهناورترین کشــور جهان با هم رقابت کننــد. در فاصله زمانی 
کمتر از دو سال تا شروع جام جهانی، فدراســیون فوتبال روسیه از سه نماد 
نهایی برای این رقابت ها رونمایی کرد. سه نمادی که قرار است یکی از آنها به 
عنوان نماد اصلی جام جهانی  روســیه انتخاب شود.  یک گربه، یک ببر و یک 
گرگ، سه نمادی هستند که به نوعی نشان دهنده فرهنگ و جغرافیای کشور 
روسیه و مناطق سیبری این کشور محسوب می شوند. یکی از این سه نماد با 
رای کاربران اینترنتی به عنوان نماد جام جهانی روســیه انتخاب خواهد شد. 
نمادی که قرار است با رای مردم این کشــور انتخاب شود. روسیه 11 شهر را 
برای میزبانی جام جهانی انتخاب کرده است. شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، 
سوچی، کازان، سارانسک، کارینگار، بولگارد، روســتف، نیژنی، یکاترینگ و 

سامارا، این شهرها هستند.

سپاهان تاوان بازیکنان 
جوان را پس می دهد

رونمایی از 3 نماد 
جام جهانی روسیه 
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پیشنهاد سردبیر: 
آبی برای کشت پاییزه اصفهان نداریم

اخباریادداشت

پاییــز از راه رســید و همزمان بــا آن خواب تابســتانی میز و 
نیمکت های چوبی مدارس نیز با صدای ذوق و شوق دانش آموزان 
پایان می یابد. دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور و شوق 
پر کرده و کالس ها با آغوش باز در آســتانه درها ایســتاده اند تا 
میهمانان خود را در آغوش بکشند. دوست های قدیمی نیزحلقه 
دوستی را بازتر می کنند و دوســتان جدید  را به جمع خود فرا 

می خوانند.
همه چیز برای قدم های خوش آهنگ دانش آموزان برای رفتن به 
مدرسه فراهم شده است. همه دست به دست هم داده تا با ایجاد 
فضایی پر شور و نشــاط میزبان دانش آموزانی باشند که تعداد 
زیادی از آنها خانه دوم خود را تجربه و برخی دیگر نیز به عنوان 

پیشکسوت،  از تازه واردها  استقبال کنند.
کمبود چهار هزار معلم در استان

محمد حســن قائدی ها، مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان از وجود بیش از ۸۶۰ هزار دانش آموز در استان اصفهان 
ســخن به میان آورد و گفت: ۷۹ هزار و ۸۳۱ نفــر از این دانش 

آموزان برای اولین بار قدم به مدرسه می گذارند.
وی همچنین به وجود پنج هزار و ۴۵۰ مدرسه در سطح استان 
اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در این تعداد مدرسه ۲۶ هزار و 
۴۰۴ کالس درس میزبان دانش آموزان استان اصفهان از مرکز 

گرفته تا دورترین روستاهای استان اصفهان خواهند بود.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در ادامه به فرسوده 
بودن بیش از ۴۳ درصد از مدارس و کمبود فضای آموزشــی در 
استان اصفهان اشــاره کرد و افزود: همچنین در حال حاضر در 

استان اصفهان ۸/۱  درصد مدارس ابتدایی، ۷/۳ درصد مدارس 
راهنمایی و۱/۸ مدارس متوسطه استان اصفهان به دلیل کمبود 

فضا به صورت دو نوبته برگزار می شوند.
وی با بیان اینکه برای یک نوبته شدن مدارس استان اصفهان به 
یک هزار و ۷۶۹ کالس درس نیاز داریم، تصریح کرد: کل کالس 

های مورد نیاز استان اصفهان نیز ۱۶ هزار و ۹۴۶ باب است.
قائدی ها در ادامه با اشاره به کمبود فضای ورزشی و پرورشی در 
مدارس استان اصفهان نیز گفت: با توجه به جمعیت دانش آموزی 
استان، سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده استان ۴۳ درصد 
متر مربع اســت که این آمار بیانگر وجود ۴۳ سانتی متر مربع 

فضای ورزشی برای هر دانش آموز است.  
وی در خصوص کمبود معلم در استان اصفهان نیز بیان داشت: 
متاسفانه با کمبود چهار هزار معلم  در استان روبرو بوده ایم که یک 

هزار نفر از آنها کمبودهای مقطع ابتدایی است.
محمد حسن قائدی ها در ادامه از ارائه خدمات آموزشی به دانش 
آموزان استان اصفهان حتی در دورترین روستای استان سخن 
به میان آورد و افزود: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر 
بیش از ۲۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر در استان اصفهان فعالیت دارند و 
ما اعالم آمادگی می کنیم که پاسخگوی نیاز آموزشی همه مردم 

استان در دورافتاده ترین نقاط هستیم.
 افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس

 علیرضــا صلواتی، معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان نیز با اشــاره به افزایش ۳۰ درصــدی ترافیک با توجه 
 به بازگشایی مدارس و شــروع ســال تحصیلی اظهار داشت:

 از ایــن رو با توجه بــه هماهنگی های صــورت گرفته حضور 
 موثر پلیس راهــور را تا ۱۵ مهر ماه در ســطح شــهر اصفهان 

خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه نیروهای پلیس در همه تقاطع های شهر اصفهان 
حضور خواهند یافت، اضافه کرد: به نوعــی حضور این نیروها 
تســهیل کننده عبور و مرور و ترافیک در سطح شهر به ویژه در 

ساعات پیک ترافیکی خواهد بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
فعالیت های ستاد مهر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

اصفهــان از ۲۶ شــهریور ماه کار 
خــود را آغاز کرده اســت، افزود: 
با راه اندازی این ســتاد ۹ گشت 
ویژه شامل گشــت تاکسیرانی، 
اتوبوســرانی و حمل بــار و در هر 
بخش سه گشت، نظارت های الزم 
را در ســه بازه زمانی در طول روز 

انجام خواهند داد.  
وی با بیــان اینکه گشــت های 
بازرسی ۱۹ تخلف عمده را مورد 
اعمال قانون قرار می دهند، تصریح 
کرد: پارک دوبله، توقف در حریم 
تقاطع هــا، توقــف در محل های 
ممنوعه، توقف در ایســتگاه های 
اتوبوس و تاکسی، نبستن کمربند، 
توقف روی خطوط عابــر پیاده، 
عبور از چراغ قرمز، صحبت کردن 
با تلفن همراه، عبور یکطرفه و ... از 

جمله این تخلفات است.
صلواتی اضافه کرد: همچنین با مسافربرهای شخصی در حریم 

تقاطع های سطح شهر  به شدت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اضافه شــدن ناوگان فوق العاده نیز از 
برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان برای 
بازگشایی مدارس اســت، افزود: چنانچه در برخی از خطوط با 

افزایش تقاضا مواجه شویم از این ناوگان استفاده خواهیم کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به ارائه 
آموزش های الزم به رانندگان ســرویس های مدارس و کنترل 
رفتار آنها اضافه کرد: مجوز جا به جایی چهار تا شش دانش آموز 
بسته به مقطع تحصیلی به رانندگان داده شده است و همچنین 
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خانواده ها قرار داد سرویس 

مدارس بین خانواده ها و موسسات قانونی منعقد خواهد شد.

زنگ  آغاز سال تحصیلی به صدا در آمد؛

برگ های پاییزی، فرش قرمز ۸۶۰ هزار دانش آموز اصفهانی

در حال حاضر در 
استان اصفهان 

8/1  درصد مدارس 
ابتدایی، 7/۳ 

درصد مدارس 
راهنمایی  و1/8 

مدارس متوسطه 
به دلیل کمبود فضا 
به صورت دو نوبته 

برگزار می شوند

استاندار در مراسم بازگشــایی مدارس در هنرستان 
فضیلی اظهار کرد: دهه والیت و امامت به عید سعید 
غدیر ختم شد، عیدی بزرگ و سرنوشت ساز و الهی که 
رســالت را به امامت وصل کرد و امروز ایران اسالمی 
به عنوان کشــوری شــیعه افتخار پیروی از والیت و 

امامت را دارد.
رســول زرگرپور افزود: دفاع مقدس، دفاعی است که 
اقتدار، صالبت، قــدرت و مقاومت این مردم، اســالم 
و نظام اســالمی را به ارمغان آورد و اگــر امروز ایران 
اســالمی به عنوان یک بازیگر بین المللی و یک قدرت 
بالمنازع در منطقه ایفای نقش می کند؛ دستاورد دفاع 
مقدس است. وی تصریح کرد: روز گذشته حدود۱۳/۵ 
میلیون دانش آموز و ۹۴۷ هزار معلم در کشــور سال 
تحصیلی خود را آغاز کردند.  این مســئول با اشاره به 
این رویداد مهــم تاکید کرد: خداوند بر انســان منت 
گذاشــت و نعمت بزرگ دانایی را به او ارزانی داشت و 
بدون تردید دانایی مقدمه توانایی اســت و شرط الزم 

رسیدن به آن است.
 زرگرپــور عنــوان کــرد: در جهــان امروز، انســان 
ناتوان از بعــد علمی فرصت چندانی بــرای بالندگی، 
 حتی اداره زندگی خــود ندارد، این دانایی از مســیر

آموزش  و پرورش می گذرد و مدرســه اولین ســنگر 
آموزش و پرورش است.

 وی خاطرنشان کرد: در این سنگر نه تنها علم و دانش 
بلکه تزکیه و تقوا نیز مورد تاکید است، اگر تزکیه و تقوا 
همراه و همدوش علم و دانــش موردتوجه قرار نگیرد 
ضرب المثل »چون دزدی با چراغ آیــد گزیده تر برد 
کاال« مصداق می یابد.  اســتاندار اصفهان بابیان اینکه 
در آموزش و پرورش تمرکز بر مدرک باید جای خود را 
به تمرکز بر مهارت دهد، عنوان کرد: فارغ التحصیالن 
دوره های مختلف آموزش و پرورش به اقتضای عالقه و 
استعداد خود باید به توانمندی  مهارت مجهز شوند تا 

بدین وسیله به نیازهای اجتماعی پیوند بخورند.
 این مســئول ابراز کرد: امروز شــاهدیم که بخشی از 
ظرفیت های فکری و اســتعدادهای جوانان ایرانی به 
مدد شــعار ماندگار امام امت)ما می توانیم( به میدان 
آمــده و درصحنه هــای جهانی آمــاده نقش آفرینی 
شــده اند و در آینــده نزدیــک جلوه هــای نابــی از 
تمــدن و توانمندی های ایران اســالمی را به رخ دنیا 

خواهندکشید.  

استاندار :

 استعدادجوانان ایرانی به  
میدان آمده است

خبر

نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: درزمینه 
ارائه خدمت به شــهروندان والیتمدار و با بصیرت شهر اصفهان 
با پیگیری های انجام شده، طرحی برای تکریم برخی از اقشار در 

شورای اسالمی شهر به تصویب رسیده بود.
احمد شــریعتی بابیــان اینکــه تعــداد زیــادی از جمعیت 
دو میلیــون و ۲۰۰ هزارنفری شــهر را ســالمندان تشــکیل 
می دهنــد، گفت: ازجمله دغدغه های اعضای شــورای شــهر، 
تکریــم این قشــر عزیز اســت و به ایــن نکته هم بایــد توجه 
 کرد که هر بازنشســته ای ســالمند اســت ولی هر سالمندی

بازنشسته نیست.
وی با تاکید بر این موضــوع که طبق احادیــث و آیات قرآن به 
بزرگان باید احترام گذاشته شود، اظهار کرد: به دنبال گسترش 
و توســعه این فرهنــگ عظیــم در جامعه اســالمی خودمان 
بخصوص در شــهر اصفهان که پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی 

اسالمی هستیم.
نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بابیــان اینکه 
دغدغــه ای وجود داشــت کــه چه خدمتــی به ســالمندان و 
بازنشســتگان می توانیم ارائه کنیم، گفت: یکی از مشــکالتی 
که در زمان بازنشســتگی  ایجاد شده مشــکل مالی و اقتصادی 
 است که ممکن است این فشارها به تشدید افسردگی یا آلزایمر

بینجامد.
شریعتی با اشــاره به پیشــنهاد و ارائه طرح منزلت شهروندی، 
گفت:به دنبال آن هســتیم تا تمام خدماتی که در ســطح شهر 
ارائه می شود به صورت ویژه برای بازنشســتگان و سالمندان در 

نظر گرفته شود.
وی از در اختیار قرار دادن مراکز تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی، 
آموزشــی، فرهنگی و ... خبر داد تا گوشــه ای از تکریم این قشر 

عزیز انجام گیرد.
نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان ادامــه داد: طی 
آخرین برنامه ریزی هایی که انجام شــد در کنار ســالمندان و 
 بازنشستگان، معلوالن و جانبازان هم در جامعه هدف این طرح

در نظر گرفته شدند.
شــریعتی بابیان اینکه در حــدود ۲۰۰ آیتم بــرای این طرح 
برنامه ریزی شــده اســت، گفت: ۵۰ درصد تخفیــف در ناوگان 
حمل ونقــل عمومــی،  تمــام مراکــز فرهنگی و گردشــگری 
ازجمله باغ گل هــا، مجموعه نــاژوان، مجموعه صفــه، اماکن 
آموزشــی،  خانه هــای علمی، مراکز ورزشــی و ایســتگاه های 
دوچرخــه ازجملــه آیتم هــای ایــن طــرح بزرگ هســتند 
 که بعضــا تخفیــف ۱۰۰ درصــدی هم بــرای آنهــا در نظر

گرفته شده است.
وی با اشــاره به طرح تصویــب آیین نامه اجرایــی طرح منزلت 
شهروندی در صحن آخرین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
در شــهریور ۹۵ اظهار کرد: این طرح با توجه به مصوبه شورای 
اســالمی شــهر اصفهان به مدت ســه ماه به صورت آزمایشی 

اجرایی خواهد شد.

شــهردار با اشــاره به میزبانی اصفهان از هجدهمین نشســت 
بین المللی شــورای جهانی صنایع دســتی گفت: این نشست 
 بین المللــی، فرصتــی مغتنــم بــرای معرفــی و تبلــور بهتر 

صنایع دستی اصفهان در جهان است.
مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: بررسی ســابقه تاریخی اصفهان 
نشان از این مهم دارد که این استان همواره دارای ظرفیت های 
فراوانی اســت و در واقع صنعــت و هنر مردم این دیــار زبانزد 

جهانیان بوده است.
وی در این خصوص به مدرسه ابن سینا اشاره کرد و بیان داشت: 
حضور ابن سینا در این مدرســه در اوایل قرن پنجم هجری خود 
گواه این مســئله اســت که اصفهان تا چه میزان بــرای علم و 

دانش پذیری اهمیت قائل بوده است.
وی ادامه داد: این موضوع از این حیث دارای اهمیت اســت که 
ابن سینا به عنوان موســس علم طب و شخصی که در آن دوران 
نخستین اســتاد علم طب در جهان بوده با شناخت ویژگی های 
اهالی دیار نصف جهان، اصفهان را برای علم پذیری و علم آموزی 

انتخاب کرد.
وی تصریح کرد: در دوران صفوی یعنی بیش از چهار قرن پیش 
نیز هنرمندان اصفهانــی با خالقیت و نبوغ بــاالی خود، آثاری 
فاخر را بــرای اصفهان به ثبت رســاند ه اند که ایــن آثار پس از 

گذشت قرن ها هنوز هم می درخشند.
جمالی نژاد افزود: امــروز نیز اگر اصفهــان میزبانی این اجالس 
بین المللی را بر عهده دارد به پاس همین خالقیت ها و پیشــینه 

علمی و فرهنگی است.
وی اضافه کرد: در این خصوص نه تنها مســئوالن استانی بلکه 
مســئوالن کشــوری نیز باید از فرصت به وجود آمده استفاده 
کنند تا بتــوان بدین وســیله ظرفیت های هنــری اصفهان را 
بیش از پیش به جهانیان معرفی و در کنــار آن زمینه ای فراهم 
 کرد تا هنــر اهالی دیــار نصف جهان بــه منازل مــردم جهان

راه یابد.
شــهردار با اشــاره به زیبایی هایی که در آثار هنری هنرمندان 
اصفهانی وجود دارد، گفت: هنر مینــا، قلمکار، قلمزنی و هزاران 
 هنر دســتی دیگر اصفهان این قابلیت را دارد کــه به خانه های 
تک تک مردم جهان برود اما مســئله مهم این است که باید به 

خوبی این هنرها را در این فرصت معرفی کرد.
وی از برگزاری هجدهمین نشســت بین المللی شورای جهانی 
صنایع دســتی در اصفهــان به عنــوان یک افتخــار و فرصت 
یاد و تصریح کــرد: نباید کوتاهی از ســوی مســئوالن در این 
 خصوص صــورت گیرد زیــرا چنیــن فرصت هایی به آســانی

به دست نمی آید.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

آیین نامه اجرایی »طرح منزلت 
شهروندی« تصویب شد

شهردار در  نشست بین المللی شورای جهانی صنایع دستی:  

صنایع دستی  اصفهان قابلیت 
جهانی دارد

شــهروندان اصفهاني که قصد زیارت دارند به مجوز دفتر زیارتي ثبت نامي خود 
دقت کنند تا مورد سوء اســتفاده قرار نگیرند. هفته گذشته بیش از ۲۵۰ زائر به 
سبب جعلی بودن روادیدشان نتوانستند از مرز عراق عبور کنند. رییس سازمان 
حج و زیارت در اصفهــان گفت:برخی مجموعه های ســودجو و فرصت طلب از 
احساسات مذهبی مردم سوء استفاده و اقدام به کالهبرداري مي کنند بنابراین 

افراد  فقط به دفاتر و کارگزاران مجاز حج و زیارت مراجعه کنند تا متضرر نشوند.
 اوحدي با توجه به نزدیک شــدن به ماه محرم و صفر گفــت: تاکنون ۲۱۰ هزار 
نفر برای زیارت اربعین در ســامانه سماح نام نویســی کرده اند. وي در خصوص 
هزینه هاي ســفر پیاده روي اربعین گفت: برای دریافــت روادید عراق به منظور 

شرکت در مراسم اربعین حسینی هر زائر باید ۴۰ دالر بپردازد.

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( اصفهان گفت : هفته دفاع مقدس ، مانندمراسم 
محرم و صفر وعظیم ترین روز جهان اسالم یعنی عاشوراست. سردار استکی بیان 
داشت : شــهدای ما رهروی راه معلمی بودند که با خون ۷۲ تن از یاران باوفایش 
درس ایثار به انسان ها آموخت. وی تاکید کرد: مردم ما در گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، رشــادت ها و مقاومت های رزمندگان ، جانبازان و آزادگان راتا ابد زنده 
نگه داشــتند.  وی توکل بر خدا و اطاعت از والیت فقیه را ، عامل پیروزی در دفاع 
مقدس برشمرد و حضور گسترده مردم  را عامل شکســت دشمن در آن دوران 
عنوان کرد. ســردار اســتکی تصریح کرد :دفاع مقدس یک واقعیت است که  نه 
فراموش می شود و نه تکرار و این باید برای نسل جوانی که تاکنون فضای جنگ 

را ندیده است بازگو شود.

رییس سازمان حج و زیارت خبرداد:

کالهبرداری از زائران اصفهانی
فرمانده قرارگاه سید الشهدا)ع( اصفهان:

دفاع مقدس یک واقعیت فراموش نشدنی است

همایش حمایت از جبهه مقاومــت و جمع آوری کمک های 
نقــدی کارکنــان ذوب آهــن اصفهان بــرای بازســازی 
زیرســاخت های اماکن مذهبی)مساجد( ســوریه با حضور 
سردار جواد استکی فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدای 
اســتان اصفهان و حسین انوری مسئول بســیج سازندگی 
ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهــان، برگزار شــد. در این 
همایش حســین انوری مســئول بسیج ســازندگی سپاه 
صاحب الزمان)عج( گفت: فرهنگ جهاد و شــهادت از ایران 
در تمام جهان و در بین مردم لبنان، ســوریه، عراق، یمن و 
غیره گسترش یافته و مجاهدت های مشورتی ایران دشمن 
را به زانو درآورده است .حســین انوری از رشادت مردم نبل و 
الزهرای سوریه گفت و بیان داشت: طی سال های مقاومت، 
این مردم شهدای زیادی تقدیم اســالم کرده اند و هم اکنون 
ساختن و بازســازی مساجد این دو شــهر بر عهده اصفهان 
گذاشــته شــده و کمک های ذوب آهن در ایــن زمینه نیز 
بزودی جمع آوری و ارســال خواهد شد. در پایان این مراسم 
برگه های جمع آوری داوطلبانه کمک به سوریه توزیع شد و 
بر اساس فرم مذکور هر نفر رضایت می دهد که ماهیانه مبلغ 
۱۴ هزار تومان تا ســقف ۳۳۶ هزار تومان به  صورت کسر از 
حقوق و مزایای خود برای کمک به بازسازی زیرساخت های 

اماکن مذهبی )مساجد( سوریه اختصاص دهد.

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان با اشاره به اجرایی شــدن طرح منزلت شهروندی 
ویژه معلوالن شــهر اصفهان در ۶ ماهه دوم ســال جاری 
اظهارکرد : حــدود ۹۰ هزارنفر از شــهروندان اصفهانی در 
قالب گروه های نابینایان، ناشــنوایان، معلوالن جســمی، 
حرکتی و ذهنی مشــمول این طرح می شوند که از ابتدای 
مهرماه توزیع کارت منزلت شــهروندی در میان این بخش 
از شهروندان آغاز شده است.  مســعود مهدویان فر افزود: 
کارت های منزلت شهروندی ویژه استفاده از کلیه خدمات 
شــهری همچون بازدید از اماکن فرهنگی و گردشــگری، 
استفاده از اماکن تفریحی، ورزشــی و حمل و نقل عمومی 
همراه با تخفیف های ویژه اســت. مدیر امــور اجتماعی و 
مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان خاطرنشــان 
کرد: برخــی از خدمات رفاهی در نظر گرفته شــده در این 
طرح خانواده محور بــوده و برنامه ریزی هــا طوری انجام 
شده است که عالوه بر خود شــخص، خانواده او نیز بتوانند 
از این تخفیف ها بهره مند شــوند. وی ادامــه داد: عالوه بر 
توزیع کارت های منزلت شهروندی در میان معلوالن شهر، 
اقدامات گســترده دیگری نیز در صدر اولویت های اجرایی 
شــهرداری اصفهان برای فرهنگ ســازی و آگاه ســازی 

شهروندان در برخورد با معلوالن قرار خواهد داشت.

آمادگی ذوب آهن برای 
مشارکت در بازسازی اماکن 

مذهبی سوریه

معلوالن اصفهانی کارت منزلت 
شهروندی دریافت می کنند

خدمات شهریهشدارخبر
معاون وزیر نیروخبر داد:

آبی برای کشت پاییزه 
اصفهان نداریم

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری خبر داد:

انهدام باند 4۰ نفره متکدیان 
پاکستانی در اصفهان

معاون وزیر نیرو در نشستی خبری اظهار داشت: سال 
آبی۹۵-۹۴ را در حالی پشــت سر گذاشــته ایم که 
این سال با متوســط بارش های ۲۴۱ میلی متر جزو 

سال های خوب بارشی کشور بود.
رحیم میدانی بــا بیان اینکه »با وجود رشــد بارش ها 
نسبت به ســال گذشــته، تراز بارش برخی استان ها 
منفی بوده است« گفت: میزان بارش های ۱۲ استان 
نســبت به متوســط درازمدت و میزان بــارش های 
۸ استان نسبت به ســال گذشــته منفی بوده است. 
وی ادامه داد: اســتان های پرآبی چــون کهگیلویه و 
بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب شاهد ۲۲ 
و ۱۷ درصد کاهش بارش نسبت به متوسط درازمدت 
بودند و اصفهان با ۳۰ درصد کاهش بارش نســبت به 

درازمدت از استان های کم بارش کشور است.
این مقام مســئول تصریح کرد: در استان اصفهان به 
ســختی توانســتیم آب را مدیریت کنیم و در پایان 
شــهریور ماه ۱۹۰ میلیون مترمکعــب حفظ کردیم 
تا آب مورد نیاز شــرب و صنایع این اســتان در پاییز 
تامین شود اما امکان تامین آب کشت پاییزه اصفهان 
 را نداریم و آبی برای کشــت پاییــزه اصفهان فراهم 

نخواهد شد.

مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهــان از انهدام باند ۴۰ نفره متکدیان پاکســتانی 
در اصفهــان خبــر داد و گفــت: از ایــن ۴۰ نفــر 
 متکــدی دســتگیر شــده، ۱۲ نفــر مــرد و مابقی

زن و کودک بودند.
مجتبی کاظمی افزود: روز پنجشــنبه هفته گذشته 
با هماهنگی نیروی انتظامــی و اخذ مجوزهای الزم از 
مقام قضایی به محل اسکان تعدادی از اتباع پاکستانی 
که به صورت غیرقانونی وارد شــهر اصفهان شده و در 
حاشیه شهر ساکن شــده بودند، مراجعه شد و حدود 
۴۰ نفر از اتباع پاکســتانی که در سطح شهر اصفهان 
تکدی گری می کردنــد جمــع آوری و طی مراحل 
قانونی به اداره اتباع بیگانه اســتانداری اصفهان برای 

خروج از مرز تحویل داده شدند.
 وی اظهارکرد: اتباع بیگانــه ای که به صورت گروهی 
اقدام به تکدی گری در سطح شــهر می کنند از نظر 
بهداشــتی وضعیت بدی دارند و بسیاری از آنها حتی 
ناقل بیماری هستند،بنابراین هر چه مردم به این افراد 
بیشتر کمک کنند ، این افراد تشــویق می شوند و به 
تن پروری می پردازند و تالش می کنند درآمد خود را 

از  این راه افزایش دهند.

شهرداری 
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دفاع مقدس

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم  : 
سینه مرغ خرد شده  450 گرم،پیاز متوسط رنده 
شــده  2 عدد ،ماکارونی فرمی  یک ســوم پیمانه 
،نخود کنسرو شده یک سوم پیمانه  )اگر از نخود 
خشک شده استفاده می کنید آنها را یک شب در 
آب بخیســانید(،روغن نباتی  2 قاشق غذاخوری 
،زرده تخم مرغ  2 عدد،دارچیــن اندکی،نمک و 
فلفل برای طعم دار کردن،جعفری ریز خرد شده  
2 قاشق غذاخوری،آب لیمو  1 قاشق غذا خوری،  

یک و نیم لیتر آب ) 6 لیوان(
طرز تهیه:

_  در قابلمه روغن، مــرغ، پیاز، دارچین، نمک و فلفل بریزید، در ظــرف را ببندید و مرغ را روی 
حرارت متوسط به مدت 5 تا10 دقیقه بپزید.

_  پس از 5 الی 10 دقیقه، 1 لیتر ) 4 لیوان ( آب به مرغ اضافه کنید.
 در ظرف را  به صورت مایل قرار داده  و اجازه دهید مرغ روی حرارت متوســط تا زمان پختن که 

حدود 30 دقیقه طول می کشد، بپزد.
_  هنگامی که مرغ پخته شد، نیم لیتر ) 2  فنجان ( آب، ماکارونی فرمی و کنسرو نخود را به مرغ 

اضافه کنید.
 در ظرف را ببندید و اجازه دهید تمام مواد 5 دقیقه دیگر بپزند.

_  اکنون آب لیمو و زرده تخم مرغ زده شــده اضافه کنید و آن را با جعفری و آب لیمو مخلوط 
کرده و به مابقی سوپتان اضافه کنید.

»فرهنِگ رشد فرهنگي« اثر»امیررضا پوررضایی« را انتشارات 
قطره، چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

هر رفتار و افکاري در انســان ها با یک نرم افزاِر ذهني پشتیباني 
و هدایت مي شــود که آن نرم افــزار ذهنــي را فرهنِگ مضاِف 
مرتبط با موضــوع مي نامیم؛ رفتــار و افکار حــوزه ترافیک با 
فرهنگ ترافیک، رفتار و افکار حوزه آپارتمان نشیني با فرهنگ 
آپارتمان نشیني، رفتار و افکار حوزه خورد و خوراک با فرهنگ 

تغذیه و... . 
رشــد فرهنگي به عنوان یکي از رفتارهاي پیچیده انسان نیز با 
فرهنگ مضاف مرتبط با خود، یعني با فرهنگ رشــِد فرهنگي، 

پشتیباني مي شود.
 هر آنچه که در حوزه رشد فرهنگي اتفاق مي افتد یا نه،ارتباط 

مســتقیم دارد با فرهنگ رشــد فرهنگي. همــه فرهنگ هاي 
مضاف از جنس عادت هستند و این تنها فرهنگ رشد فرهنگي 
است که از جنس تغییر عادت است یا به عبارت دیگر، فرهنگ 

رشد فرهنگي، عادت به تغییر در صورت لزوم عادت است.
 اگر عالي ترین هدف در زندگي انســان را شادي واقعي بدانیم 
و اگر پذیرفته باشــیم که عدم هماهنگي بین فرهنگ و جریان 
جاري زندگي، آن را تا حد فروپاشي کامل فکري پیش مي برد 
و اثري از شــادي در آن باقي نمي گذارد، اینجاست که ارزش و 
ضرورت رشد فرهنگي و به دنبال آن، مفهوم نویافته اي با عنوان 

»فرهنگ رشد فرهنگي« آشکار مي شود.
 انتشارات قطره، اثر حاضر را  در 370 صفحه چاپ و روانه بازار 

نشر کرده است.

رژیم های غذایی که هرگز نباید امتحان کنید)2(سوپ مرغ 

فرهنِگ رشد فرهنگي

جنگ با همه خشــونتش مثل هر موقعیت دیگری 
برای خــودش طنز داشــت.گاهی ناخواســته و به 
طور اتفاقی جریانــی رخ می داد،گاهــی نیز افرادی 
برای دادن روحیه نشــاط به رزمندگان به خلق طنز 
می پرداختند. خاطراتی کــه خواهید خواند در متن 

جنگ اتفاق افتاده  و خواندنش خالی از لطف نیست.
قاطر چشم سفید

دو طرف خورجین را پر از گلولــه خمپاره کرده، به 
همراه دو گالن آب بر روی قاطر قرار دادیم.

به طــرف ارتفاعات صعب العبور مشــرف بر شــهر 
»پنجویــن« حرکت مــی کردیم کــه ناگهان در 
حــال عبــور از »مــال رو«،  دیــدم قاطر زیــر بار 
مهمــات خوابیــد و حرکــت نکــرد. او را نوازش 
 کــردم،  دســت بــه ســر و صــورت او کشــیدم،  
فایده ای نداشــت. لگــدی نثارش کــردم اما اثری 
نبخشــید و به خود هیچ تکانی نداد. راه عبور سایر 

قاطر ها و تدارکات را هم بند آورده بود. 
کارشناسان امور قاطرها جمع شدند و طرح دادند، 
اما هیچ کدام فایده ای نداشــت تا اینکه متخصص 
تمام عیاری از راه رســید و گفــت:» بروید کنار«، 
دم قاطر را گرفت و محکم چــرخ داد. قاطر از جای 
 خود بلند شــد و به ســرعت به طرف بــاال حرکت 
کرد.هنوز در حال تشــکر از آن برادر بودم که قاطر 
تمام مهمات و گالن های آب را به ته دره خالی کرد 

و به سرعت به راه خود ادامه داد!
سر به سرگذاشتن با عراقی ها

هوس کــردم بــا بی ســیم، عراقــی هــا را اذیت 
کنم. گوشــی بی ســیم را گرفتــم، روی فرکانس 
یک عراقــی که از قبــل بــه دســت آورده بودم، 
چند بار صــدا زدم: » صفــر من واحد. اســمعونی 
 اجب« بعد از چند بــار تکرار، صدایــی جواب داد: 
خنــده و  کــردم  لصدام«!تعجــب  المــوت   « 

 بچه ها باال رفــت. از رو نرفتم و گفتــم: » بچه ها، 
انگار اینها از یگان های خودمان هســتند، بگذارید 
سر به سرشان بگذاریم.« به همین خاطر در گوشی 
بی ســیم گفتم: »انــت جیــش الخمینی«طرف 
مقابل که فقط المــوت بلد بود گفــت: »الموت بر 
 تو و همه اقوامت« همین که دیدم هوا پس اســت،  
عقب نشــینی کرده،  گفتم: »بابا ما ایرانی هستیم و 
شما را سر کار گذاشته بودیم.« ولی او عکس العمل 
جدی نشــان داد و این بار گفت: »مــرگ بر منافق! 
 باالخره شــما را هم نابود می کنیم. نوکران صدام، 
خود فروخته ها«، دیدم اوضاع قمر در عقرب شــد، 
بی ســیم را خاموش کرده و دیگر هوس سر به سر 

گذاشتن با عراقی ها نکردیم.

قاطر چشم سفید

لبخندک

مثــل  قدیــم  هـــای  ماکارونـــی  ندا شاه نوری
ماکارونی های حاال نبودند. یک چیزی 
بودند شبیه رشته آشی که زردش کرده باشی و تمایل عجیبی 
هم به شفته شدن داشتند و خب شفته  هم که طرفدارنداشت.

شما فکر کن یک دیس ماکارونی شــفته خرد شده را که روغن 
جامد کوپنی ازش می چکید و در عصر فقدان ســویا گوشــت 
چرخ کرده هایش یک طرف تپه شده بود می آوردند سر سفره، 
بچه ها می خوردند اما قیافــه بزرگ ترها دیدنی بود! همین بود 
که ماکارونی غذای مجلسی نشد و ته دیگش یعنی تنها بخشی 
که ابدا شفته نمی شد محبوبیت ملی پیدا کرد. پخت ماکارونی 
یک لحظه مقاومت ناپذیر داشت؛درســت وقتی که داشــتند 
ماکارونی آبکش شده را با خوراکش قاطی می کردند تا بگذارند 
دم بکشــد!آن موقع بود که می شــد حمله کرد و دو انگشتی 
ماکارونی و بعضی وقت ها هم کتک خورد. به ما می گفتند اینها 
نپخته است و همه اش توی شکممان دگردیسی پیدا می کند و 
کرم می شــود. ما برای ابطال این فرضیه صبر کردیم تا بزرگ 
شدیم و رفتیم کافی شاپ و کلی پول دادیم تا آقایی با ابروهای 
باال داده و قیافــه ای که انگار همین االن مجبور شــده یک اثر 
فلسفی ســنگین را زمین بگذارد و محض گل روی ما بیاید سر 
میز یک بشقاب پاستا با سس بلونز برایمان بیاورد، اینجا بود که 
همان ماکارونی های آغشــته به گوشت چرخ کرده ای را که دو 
انگشتی از سر آبکش می خوردیم بدون ترس از ِکرم شدن فرو 
دادیم. ماکارونی برای ما یــک اتفاق بود که بیــن عدس پلو و 
گوشت کوبیده رخ می داد. غذایی بود که می شد قاضی گرفت 
 و برد مدرسه یا می شــد توی خانه خورد و با دهنی که دورش 
هاله ای زرد ماسیده بود رفت مدرسه و بقیه را دق داد. ماکارونی 
یا همان کپه نشاسته  رب مالی شده  عشق شفته شده بچگی ما 
بود که یادمان می داد در آینده هر عشــقی ممکن است شفته 

شود.

نوستالژیکاتور 
ماکارونی

 در این مطلب روش های باور نکردنی برای کاهــش وزن را که هرگز نباید امتحان 
کنید به همراه توضیحاتی مفید جمع آوری کرده ایم .

رژیم توپ های پنبه ای
بله، برخی افراد واقعا ایــن روش را امتحان کرده اند: تعــدادی گلوله پنبه ای را در 
آبمیوه مورد عالقه خــود فرو کنید و آنهــا را قورت دهید. ایده این اســت که آنها 
معده شــما را پر می کنند بنابراین کمتر می خورید و وزن کم می کنید. این کار چه 

خطراتی می تواند داشته باشد؟
 خفگی، انســداد روده و خوردن مواد شــیمیایی مضر، تنها تعدادی از مضرات این 

روش هستند. به هیچ وجه این روش را امتحان نکنید.
HCG رژیم غذایی

این روش، کاهش شــدید کالری را با داروهایی که عمدتا برای کمک به زنان برای 
باردار شــدن مورد اســتفاده قرار می گیرند ترکیب می کند؛ گنادوتروپین جفت 

.)hCG( انسانی
 مطالعات نشان می دهد این کار به کاهش وزن شما کمکی نخواهد کرد و می تواند 

عوارض جانبی نیز در پی داشته باشد.
 این روش ممکن است منجر به احســاس خستگی شــدید، بد خلقی، بی قراری 
 یا افســردگی شــود. همچنین می تواند منجر به تجمع مایع در بدن شما و حتی

 لخته شدن خون شود.
 آیا باز هم به دالیل بیشتری برای خودداری از این کار نیاز دارید؟ 

 پزشــکان می گویند کاهش شــدید کالری نیــز برای شــما مضراتــی را به بار 
خواهد آورد.

کشکول جدول )شماره 1966(

اولین کشوری
 که ظروف پالستیکی را ممنوع کرد

مسافرت خانواده ای
 که هیچ وقت تمام نمی شود

قانونی عجیب 
در رستوران های آلمان

بعد از ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستیکی در ماه جوالی، 
فرانســه یک گام پیش تر نهاده و از ماه گذشته تولید کننده های 
ظروف پالســتیکی را مجبــور کرده کــه تا ســال 2020 تمام 
محصوالت خود را تنها از مواد زیســت تخریب پذیر تولید کنند. 
اکولوژیســت ها، قانون جدید را تشــویق می کنند اما همه از این 

قانون خوشحال نیستند.
 برخی گمان می کنند این قانــون، قوانین اتحادیــه اروپا  را در 
مورد حرکت آزاد کاالهــا نقض می کند و بــه مصرف کنندگان 
آسیب می زند. »Pack2Go Europe« سازمانی به نمایندگی 
از تولیدکنندگان بســته بندی اروپایی گفت: »ما از کمیســیون 
اروپایی، مصرانه می خواهیم کار درســت را انجــام دهد و اقدام 
قانونی علیه فرانسه برای نقض قوانین اروپا انجام دهد، اگر آنها این 

کار را نمی کنند، خودمان انجام خواهیم داد.« 

یک خانواده کالیفرنیایی، 8 ســال اســت که در سفر هستند.
خانواده لین اهل ســانتا باربارا از ایالت کالیفرنیــای آمریکا 8 
ســال اخیر عمر خود را در حال مســافرت در تریلر ماشینشان 

سر کرده اند.
دان و مارلین لین ســه بچه بــه نام های آوا، میــال و لوکا دارند 
که در این 8 ســال همه با هــم در آمریکای شــمالی در حال 
 گردش هســتند و در همین اواخر هم در البــرادور کانادا دیده 

شده اند.
گفتنی است، این زوج ســفر بی پایان خود را از زمانی که اولین 
بچه آنها بــه دنیا آمد، شــروع کردند و بچه های آنهــا در تریلر 
خودشــان درس می خوانند و دان، پدر خانــواده هم یک طراح 

وب سایت است که هزینه های سفر را تامین می کند.

اضافه و باقی مانده غذای مشــتریان، یکی از مشــکالتی است که 
همه رستوران های سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
بســیاری از مردم، غذای خود را کامل نمی خورند و حجم زیادی از 
غذای سفارش داده شده در ظرف های آنان می ماند و به سطل زباله 
ریخته مي شود. اما رســتوران های آلمان در حرکتی خودجوش و 

دسته جمعی، تصمیم گرفتند تا این مشکل را حل کنند.
 همه چیز از رستوران یوکی )Youki( آغاز شد. مالک این رستوران 
آقای الن گوی )که به تهیه سوشــی شهرت دارد(، تصمیم گرفت تا 
از مشتریانی که غذایشان را کامل نخورند جریمه دریافت کند. این 
جریمه بیش از یک یورو بود. به عالوه صاحبان این رستوران، غذا را 
در ظرف های کوچک به مشــتریان خود عرضه می کنند و پس از 
هربار تمام شــدن ظرف آن را دوباره پر می کنند، این کار می تواند، 

حداکثر تا پنج بار تکرار شود.

 افقی:
1- کســی که حکم به نفع او صادر شــده، از گیاهان 

دارویی
 2- از ســبزیجات، درس کشــیدنی، از پیامبــران 

بنی اسراییل
3- پناهگاه، از مباحث فیزیک، نافرمان

4- بجای آوردن، هم، پارچه ای نازک، آتش
5- ساز شاکی، زنگ کاروان، کیمیا، تازه

6- حکایت و افسانه، متداول
7- سود و فایده، نوعی مرغابی، از جزایر ایرانی

8- فرار کردن، کشور هزار جزیره آسیا، سنگ ریزه
9- رسوا، بسیار بد، نوعی کبوتر

10-  عصاره ، عنکبوت
11- مادر، فرزند زاده، از کنده بلند می شــود، فیس و 

افاده
12- طریق، به رو خفته، دشمنی، محل بازگشت

13- خارج، سیاه زخم، قابله
14- خستگی ناپذیر، شهر آلمان، پریشان شدن

15- اختراع نوبل، وام داشتن.
عمودی:

1- ناتوان و مستأصل، جایگاه تابستانی چهارپایان
2- همدستان، دعای زیر لب، شهر فرانسه

3- نویسندگان پدر و پســر فرانسوی، وحشی صفت، 
خوش قامت

4- پسوند نگهبانی، مقام و منزلت، اشاره به نزدیک، از 

دستگاه های موسیقی ایرانی
5- خاک صنعتی، پرستار، گالبی، غم و اندوه

6- معما، حاشیه کتاب
7- هیچ وقت، محل استقرار سپاهیان، فهم و ذکاوت

8- پسوند شباهت، پس انداز، رود فرانسوی
9- بنده و غالم، کشورآفریقایی، گوشت بریان

10- شترکش، از جنس زمرد
11- به دنیا آوردن، شب ها، گلخن حمام، انتها

12- لطیف، دورویی، مقدار مجهــول، از مواد معطر و 
خوشبو

13- پندار، جوشیدن آب یا مانع، سرپناه و جایگاه
14- خراب، پول خرد  هند، فالت بزرگ آسیا

15- سراپرده، سر دسته صد نفر است

تصاویر روز
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امام علی )علیه السالم(: 
گشاده رويى ، عامل دوستى است.
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