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حادثه متروی لندن، تروریستی اعالم شد
انفجار در متروی لندن باعث زخمی شدن و سوختن ۲۲ تن از مسافران شده و پلیس لندن 
حادثه را تروریستی توصیف کرد. پلیس می گوید که شعله های آتش ناشی از انفجار یک 

شیء دست ساز انفجاری بوده ؛ بعدا مشخص شد وسیله پیدا شده بمب ساعتی بوده است.

بین الملل

 سرپیچی استاندار کرکوک
 از حکم برکناری اش

مهر نوشت: اســتاندار برکنار شــده کرکوک با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که پارلمان و نخســت وزیر عراق 
صالحیت برکناری او را ندارند و او در پست خود باقی 
می ماند.به گزارش »بغداد الیوم«، »نجم الدین کریم« 
استاندار برکنار شده کرکوک مدعی شد که او در پست 
خود باقی می ماند و تصمیم پارلمان عراق برای برکناری 

او باطل است.
این درحالی است که پیش از این مسعود بارزانی، رییس 
اقلیم کردستان عراق گروهی از نظامیان پیشمرگه کرد 
و پیکارجویان پ. ک. ک را به کرکوک اعزام کرده بود. 
اقلیم کردســتان عراق علت اعزام نیروهای نظامی به 
کرکوک را نگرانی درخصوص نیروهای حشد الشعبی 
عراق عنوان کرده اســت. کرکوک منطقه نفت خیزی 

است که برای کردهای عراق اهمیت بسزایی دارد.
پیش تــر پارلمان عــراق بــه برکناری نجــم الدین 
کریم، اســتاندار کرکــوک رای داد. این اقــدام بنا بر 
درخواســت حیدر العبادی، نخست وزیر عراق صورت 
گرفته بــود که در پیامی به ســلیم الجبــوری رییس 
 پارلمان، خواســتار برکناری نجم الدین کریم شــده

 بود.

کره شمالی جواب تحریم های 
جدید را با موشک داد

ساعاتی پس از تصویب تحریم های جدید علیه پیونگ 
یانگ، مقامــات کره جنوبی و ژاپن اعــالم کردند کره 
شمالی بامداد جمعه یک فروند موشک شلیک کرد که 
از آسمان جزیره هوکایدو در شمال ژاپن عبور کرد و در 

اقیانوس آرام فرود آمد.
به گزارش گــروه خبرگزاری برنا، کره شــمالی با این 
آزمایش موشــکی جدید تنش ها را پــس از آزمایش 

هسته ای اخیر خود افزایش می دهد.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز از ســئول و توکیو ، 
یوشیهیده سوگا ســخنگوی کابینه ژاپن در مصاحبه 
با خبرنگاران گفت این موشــک جدید کره شمالی از 
آسمان ژاپن عبور کرد و در اقیانوس آرام در حدود دو 

هزار کیلومتری شرق جزیره هوکایدو فرود آمد. 
ارتش کره جنوبی نیز اعالم کرد این موشک نامشخص 
به ارتفاع 770 کیلومتری رسید و مسافتی حدود 3700 
کیلومتری را طی کرد که برای رسیدن به جزیره گوام 

کافی است. 

ترامپ از طرفی تعلیق تحریم های ایــران را تمدید کرد و از 
سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا، چند شخص و شرکت 
ایرانی را تحریم کرد و در بررسی این اتفاق این احتمال وجود 
دارد که ترامــپ و دولتش در مواجهه با برجــام و اتخاذ یک 
موضع اصولی، دچار سردر گمی اســت یا اینکه برای برجام 

نقشه ای دارد.
هرچند که از ترامپ و دوستانش بعید است نقشه محیر العقولی 
داشته باشند و احتماال این تمدید تعلیق تحریم ها صرفا از سر 
ناچاری و همچنین تحریم های جدیــد هم صرفا برای خود 

نمایی و خالی نبودن عریضه است. 
براساس برجام )توافق ایران و گروه 1+5 درباره فعالیت های 
هســته ای تهران(، رییس ایــاالت متحده بایــد 1۲0 روز، 
تعلیق تحریم های ایران را تمدید کند. قبل از این خبرهای 
غیررســمی به گوش می رســید که ترامپ این بــار تعلیق 

تحریم ها را تمدید نخواهد کرد اما اینچنین نشد.
با این حــال و به مانند گذشــته، همزمان بــا تمدید تعلیق 
تحریم ها، دولت آمریکا شماری از افراد و سازمان های شرکت 
های ایرانی و غیرایرانی را به فهرست تحریم های ایران اضافه 

کرد.

دونالد ترامپ، عالوه بر این تعلیق تحریم های ایران، به موجب 
مفاد توافق هسته ای »برجام« را نیز تمدید کرده است.

تحریم هایی که تعلیق شــده اند تحریم هــای مندرج در بند 
1۲45 الیحه بودجه دفاعی آمریکا در سال ۲01۲ هستند. این 
قانون بانک های کشورهای خریدار اصلی نفت ایران را تهدید 
می کند که در صورت عدم کاهش خریــد نفت خام ایران، با 

تحریم مواجه خواهند شد.
ترامپ همزمان با امضای تمدید تعلیــق تحریم های ایران 
درقالب برجام، ایران را به نقض روح برجام متهم کرد و گفت: 
ایران روح برجــام را نقض می کند و آمریــکا این موضوع را 
نمی پذیرد. ما در برابر اقدامات ایران بیکار نخواهیم نشست و 

به زودی در ماه اکتبر خواهید دید که چه خواهم کرد.
همزمان بــا تعلیق تحریم ها، وزارت خزانــه داری آمریکا در 
بیانیه ای روز پنجشنبه، خود از اضافه شدن نام 5 شخص و دو 
موسسه ایرانی به فهرست تحریمی های این کشور خبر داد. 
اسامی افراد و شرکت های ایرانی که به فهرست تحریم شدگان 
آمریکا اضافه شده اند بدین شرح است: صادق احمدزادگان، 
احمد فتحی، حمید فیروزی، امید غفارنیا، ســینا کیســار، 
نادر سعیدی، امین شکوهی، شرکت ITSec)امن پردازش 

خوارزمی( و  شرکت مهندسی سدید کاران صبا.
شــرکت های ایرانــی ITSec )امن پــردازش خوارزمی( و 
مهندسی سدید کاران صبا به اتهام حمایت از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و ترتیب دادن حمالت سایبری علیه آمریکا، 

تحریم شده اند.
در متن این بیانیه، »استیو منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا 
گفته است: »وزارت خزانه داری به اقدامات قاطع برای مقابله 
با تحریکات ایران، شــامل حمایت از نیروی قدس ســپاه و 
افراط گرایان تروریســت، خشونت ها در ســوریه و حمالت 
سایبری با هدف ثبات زدایی از سیستم مالی ایاالت متحده، 

ادامه خواهد داد.«
وی همچنین افزوده است: »این تحریم ها، یک شرکت ایرانی 
که از برنامه موشک های بالستیک سپاه پشتیبانی می کند، 
خطوط هوایی که از انتقال نیرو و ســالح به سوریه حمایت 
می کنند و هکرهایی که بــه نهادهای مالــی آمریکا حمله 

سایبری می کنند را هدف قرار داده است.«
در این تحریم ها، نام 3 فرد و 6 شــرکت خارجی از جمله ۲ 
شرکت هواپیمایی اوکراینی هم به بهانه همکاری با جمهوری 

اسالمی ایران تحریم شده اند.
اقدام دولت ترامپ روز پنجشنبه در حالی انجام شد که کاخ 
سفید اعالم کرده در جست وجوی راه هایی برای اعالم عدم 
پایبندی ایران به مفاد این توافق هسته ای در گزارشی است 

که قرار است ماه اکتبر تقدیم کنگره شود.
دولت آمریکا با این اقدام احتمالی در تقابل مستقیم با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت که در هشت گزارش 
از زمان اجرایی شدن برجام، همواره پایبندی ایران به آن را 

اعالم کرده است.
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا و »بوریس جانسون« 
همتای انگلیســی اش، در یک کنفرانس خبــری در لندن، 

درخصوص برجام صحبت کردند.
تیلرسون پیش از اینکه دولت متبوعش نظر خود را درخصوص 
تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران اعالم کند، بار دیگر 
اتهامات تکراری را علیه ایران بر زبان آورد و ســپس از مبهم 

بودن سرنوشت برجام برای آمریکایی ها سخن گفت.
وزیــر خارجه آمریــکا گفت که دولــت »دونالــد ترامپ« 
رییس جمهور این کشــور، بر اساس دســتور وی، کماکان 

درحال بررسی برجام هستند.
با این حــال و در همین رابطه روزنامــه آمریکایی نیویورک 
تایمز نوشت: ترامپ توافق هســته ای ایران را حفظ خواهد 
کرد.»نیویورک تایمز« نوشت: دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا، روز پنجشنبه در حالی که مهلتی مهم پایان یافته بود، 
توافق هســته ای ایران را از بین نبرد. این اقدام ترامپ نشانه 
ای از این اســت که وی تدریجا از تهدید خود مبنی بر کنار 
گذاشتن توافقی که مکررا با آن مخالفت می کند، عقب نشینی 
خواهد کــرد و در عوض، بــرای مقابله بــا »جاه طلبی های 
 ایــران در خاورمیانه« به شــیوه های دیگــری روی آورده

 است.

يادداشت

واکنش

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به برخی اظهارات 
مطرح شــده مقامات خارجی در موضوع دسترسی به 
مراکــز نظامی کشــورمان در چارچــوب توافق برجام 
گفت: جمهوری اســالمی ایران فعالیت اعالم نشــده 
هسته ای در هیچ یک از نقاط جغرافیایی کشور نداشته 
و مطالب مطرح شده، فضاســازی رسانه های آمریکایی 
به منظور فــرار به جلو و ســرباز زدن از انجام تعهدات و 
وظایف انجام نشده اســت. دریابان علی شمخانی اظهار 
داشــت: در هیچ یک از مراکز نظامی جمهوری اسالمی 
ایران فعالیت یا حتی تحقیقات هســته ای وجود ندارد 
و بازدیدهای انجام شده از ســوی آژانس طی سال های 
گذشته این مطلب را تایید می کند. نماینده مقام معظم 
رهبری خاطرنشان کرد: البته در مراکز نظامی، تحقیقات 
در خصوص سالح های متعارف به ویژه در حوزه موشکی 
در جریان اســت که در چارچوب تولید قدرت دفاعی و 
ارتقای بازدارندگی در برابــر تهدیدات خارجی با قدرت 
ادامه خواهد یافت. شمخانی گفت: در چارچوب اجرای 
فعال سیاست پدافند غیرعامل، مجموعه ظرفیت های 
تحقیقاتی و تولیدی متعارف در بخش دفاعی در پهنه ای 
به وسعت ایران اسالمی توزیع شــده و به طور طبیعی 

مکشوف سازی این ظرفیت برای بیگانگان امکان ندارد.

فارس : امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده 
کل ارتش در یادواره شهدای مشق عشق که در بوستان 
شهدای آذر برگزار شــد، گفت : امروز به یاری خداوند 
متعال اعالم می کنیم که آماده ایم در هر جایی و سطحی 
مقتدرانه از آرمان ها و ارزش های واالی انقالب اسالمی 
دفاع کنیم. چند روز گذشته یک مرکز تصمیم سازی در 
کشور دشمن راهکارهای مختلفی را به هیئت آمریکایی 
پیشــنهاد داده بودند که برخی از آنها در سایت ها نیز 
مطرح شــده اســت، اما خودشــان آنها را رد کردند و 
پذیرفته اند که تنها راه آنها تعامل با ایران به عنوان یک 

قدرت بزرگ در منطقه است.
 فرمانــده کل ارتش بــا بیــان اینکه هرگــز جنایات 
 رژیم صهیونیســتی را فرامــوش نمی کنیــم، اظهار 
کرد: این آمادگی برای فروریختن رژیم صهیونیستی در 
قلب های نیروهای نظامی ایران باقی مانده است و شرط 
ما برای دادن فرصت ۲5 ساله به رژیم صهیونیستی این 
است که سر خود را زیر انداخته و خطایی را انجام ندهد؛ 
چرا که اگر این رژیم کوچک تریــن خطایی را مرتکب 
شــود به برکت پشــتیبانی مردم و نیروهای مســلح، 
 ایران ۲5 ســال فرصت را به ســرعت برق و باد خاتمه 

می دهد.

شمخانی: 

تحقیقات در خصوص سالح های 
متعارف در جریان است

فرمانده کل ارتش :

شرط 25 سال عمر کردن 
اسرائیل، سر به زیر بودن است

قاسمی: 

برنامه ای برای دیدار ظریف و 
تیلرسون در نظر گرفته نشده است

عضو کمیسیون امنیت ملی:

پرونده خاوری با محاکمه 
غیابی، مختومه شود

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان، اعالم 
کرد:محمدجواد ظریف برای شرکت در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد به نیویورک ســفر می کند . بهرام 
قاسمی با بیان اینکه محمدجواد ظریف بیش از 10 روز 
در نیویورک خواهد بود و در جریان این سفر، برنامه های 
متعدد و فشرده ای برای وی جهت رایزنی های دیپلماتیک 
تدارک دیده شده است، خاطرنشان کرد: در بخشی از این 
سفر که همزمان با سفر رییس جمهور به نیویورک است؛ 
وزیر امور خارجه،روحانــی را در مالقات ها و دیدارهایی 
که برای ایشان ترتیب داده شده است ، همراهی می کند 
و بعد از آن، براساس برنامه ریزی های انجام شده، ظریف 
با تعداد قابــل توجهی از همتایان خود دیــدار و رایزنی 

خواهد داشت.
 ســخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه آیا ظریف در 
جریان این ســفر دیداری با تیلرسون همتای آمریکایی 
خود خواهد داشــت و در ایــن ارتباط از ســوی دولت 
واشنگتن در خواستی مطرح شده اســت یا نه ؟ تاکید 
کرد: هیچ برنامه ای برای انجام چنیــن دیداری در نظر 
گرفته نشده و تا آنجا که اطالع دارم چنین در خواستی نیز 

مطرح نشده است .

خبرآنالین : مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در خصوص اعالم اخیر دادستان تهران مبنی 
بر محاکمه غیابی محمودرضا خاوری، متهم ردیف اول 
اختالس 3هزار میلیاردتومانی گفت: قطعا هیچ پرونده 

حقوقی نباید بدون نتیجه مفتوح باقی بماند.
نماینده مردم قم در مجلس در ادامه با بیان اینکه خاوری 
تریلی وار اموال بیت المال را با خود برده و متهم اســت، 
عنوان کرد: دســتگاه قضائی ملزم به محاکمه وی به هر 
طریقی است از این رو اگر توانست باید از طریق معاهدات 
استرداد این اقدام را صورت دهد که با کانادا این معاهده را 
نداریم  و پلیس بین الملل )اینترپل( هم همکاری چندانی 

با جمهوری اسالمی نمی کند.
وی افزود: اکنون دستگاه قضائی می تواند حکم خاوری را 
بعد از بررسی پرونده طبق روال آیین دادرسی به صورت 

غیابی صادر و ادامه مراحل پیگرد را دنبال کند.
ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: امید به این بود که از 
طریق همکاری با اینترپل تا کنون می توانستند خاوری 
را به کشور بازگردانند، اما تابعیت دوگانه این مدیر اسبق 
بانک ملی و دارا بودن شهروندی کانادا، باعث شد راه های 

پیگرد آن هم از طریق کانادا کامال بسته شود.

فارس : یک رســانه صهیونیســتی روز جمعه گــزارش داده بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر و آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
با بدنه وزارت جنگ و دستگاه اطالعاتی این رژیم بر سر متقاعد کردن 

آمریکا جهت خروج از توافق هسته ای با ایران اختالف نظر دارند. 
به نوشــته روزنامه هاآرتص، نتانیاهو و لیبرمن خروج آمریکا از توافق 
هسته ای را به نفع اسرائیل می دانند، اما سایر مقام های بلندپایه وزارت 

جنگ، و نهادهای اطالعاتی، با این دیدگاه موافق نیستند. 
مقام های اســرائیلی می گویند نتانیاهو و ران درمر، سفیر اسرائیل در 
واشــنگتن مشــغول ترغیب ترامپ برای اعالم عدم پایبندی ایران به 
برجام هستند. به نوشته این روزنامه، برخالف تمایل نتانیاهو مبنی بر 
اقدام ترامپ برای اعالم عدم پایبندی ایران به برجام، تمامی نهادهای 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارند که در دو سال و دو ماه پس 
از اجرایی شدن برجام، ایران مفاد آن را به طور کامل رعایت کرده است.

روزنامه هاآرتص: 

 برجام، صهیونیست ها را 
به جان هم انداخت

یک روزنامه صهیونیستی مدعی شده واشنگتن و مسکو با درخواست تل آویو 
برای دور نگاه داشتن ایران از مرز سوریه مخالفت کرده اند.

روزنامه هاآرتص نوشته اسرائیل از روسیه و ایاالت متحده درخواست کرد 
در هرگونه توافق آتش بس در ســوریه از حضور ایران یا نیروهای نظامی 
متحد این کشــور در جنوب ســوریه و در نزدیکی مرز فلسطین اشغالی 
جلوگیری شود. اسرائیل این مطالبه را در جریان گفت وگوهایی که قبل از 
توافق آتش بس در ماه جوالی انجام شدند، مطرح کرد که با مخالفت روسیه 
مواجه شد.  اسرائیل خواستار تشکیل منطقه حائلی در جنوب سوریه شده 
که بین 60 تا 80 کیلومتر از مرز بلندی های جوالن فاصله دارد و به سمت 
غرب جاده ای پیش می رود که دمشق را به شهر السویدا در جنوب غرب 
سوریه متصل می  کند.   هاآرتص نوشته روس ها موافقت کردند که ایرانی ها 
و نیروهای متحد این کشور تنها 5 کیلومتر با خطوط مرزی منطقه ترک 

مخاصمه بین دولت سوریه و معارضان فاصله داشته باشند.

درخواست اسرائیل برای 
دور ماندن ایران از مرز 

سوریه، رد شد

يادداشت

 حضور جهرمی وفرزندانش
 در لیگ بازی های رایانه ای

صفحه اینستاگرام منتسب به رییس جمهور، با اشتراک استوری از حضور 
وزیر ارتباطات و فرزندانش در مسابقات بازی های رایانه ای، در واکنش به 
این موضوع جهرمی را به عنوان فعال ترین و کارآمدترین وزیر تا به امروز، 
معرفی کرد. آذری جهرمی روز چهارشنبه در جریان این بازدید، همراه با 

دو پسر خود به تماشای فینال لیگ فوتبال )PES ( نشست.

در نشست 3 ساعته آستانه چه گذشت؟

توافق پیرامون اسناد چهارگانه 
کنفرانس آستانه

تسنیم :نشست سه جانبه هیئت های عالی رتبه ایران، روسیه و ترکیه، 
در هتل رکسوس آستانه برگزار شــد.در این نشست  ضمن بررسی 
آخرین وضعیت مذاکرات و نهایی کردن توافقات کارشناسی به عمل 
آمده پیرامون اسناد چهارگانه ششمین کنفرانس بین المللی آستانه، 
در خصوص متن بیانیه پایانی این کنفرانس بحث و تبادل نظر شد. 
در این نشست سه ساعته جابری انصاری، الورنتیف و اونال مذاکره 
کنندگان ارشد سه دولت ضامن روند آستانه، ضمن بررسی آخرین 
وضعیت مذاکرات و نهایی کردن توافقات کارشناسی به عمل آمده 
پیرامون اسناد چهارگانه ششمین کنفرانس بین المللی آستانه، در 

خصوص متن بیانیه پایانی این کنفرانس بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست همچنین توافق شد هفتمین کنفرانس آستانه در اواخر 

اکتبر ۲017 )دهه اول آبان 96( برگزار شود.
روزنامه دیلی صاباح ادعا کرد ایران، ترکیه و روســیه برسر مرزهای 
مناطق کاهش تنش در ســوریه توافق کردنــد و طرف های ایرانی، 
ترکیه ای و روسی حاضر در نشست آســتانه، بر سر حدود و مرزهای 

مناطق کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند.
بر این اســاس، منطقه »ادلب« که اکنون بخش اعظمی از آن تحت 
کنترل گروه های معارض اســت هم در این توافقات قرار دارد. طبق 
توافقی که میان طرف ها امضا شده، حدود مناطق کاهش تنش 4گانه 

شامل بخش هایی از استان های زیر می شود:
1( مناطقی از استان ادب 

۲( بخش هایی از استان های الذقیه، حلب و حماه
3( مناطقی درعا و قنیطره

4( بخش هایی از استان های حمص، دمشق و غوطه شرقی
 مناطق کاهش تنش قرار اســت عالوه بر متوقف کردن درگیری ها،

 به عنوان مناطق پرواز ممنوع نیز عمل کنند.
خبرگزاری »رویترز« اما به نقل از »آناتولی« نوشت که هیئت های این 
سه کشور هنوز مشغول مباحثه بر سر اینکه نیروهای نظامی کدام یک 

در منطقه کاهش تنش ادلب مستقر شوند، هستند.

 20 شهید و زخمی ایرانی
 در حمله تروریستی ناصریه عراق

سرکنســول جمهوری اســالمی ایران در بصره آخرین آمار حمله 
تروریستی روز پنجشنبه در غرب شهر ناصریه مرکز استان ذیقار در 

380 کیلومتری جنوب بغداد را 10 شهید و 10 زخمی اعالم کرد.
احمد سیاهپوش روز گذشته در گفت وگو با ایرنا افزود: تاکنون هویت 
10 شهید ایرانی مشخص شده و چند تن از شهدا به دلیل سوختگی 
باال هنوز هویتشــان  از حیث اینکه ایرانی یا عراقی هستند مشخص 

نشده است.وی اسامی شهدای ایرانی را به شرح زیر اعالم کرد:
خانم جهان رمضانی، مهریه غفاری، محمد یاســین روشــی، مائده 
کشاورز، جهان شیر روستا، شهریار نیازی، رضا برنده، محمد حسن 
ســرافراز، اهلل داد چراغی و یک نفر هم به نام »رســتمی« که هنوز 
نامش نامشخص است. سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در بصره 
همچنین اسامی 10 زخمی ایرانی این حمله تررویستی را به شرح زیر 
اعالم کرده است: فریدون غفاری، امیرحسین فقیه، علیرضا شایسته، 
محسن کشاورز، امین فقیه، حسن اکبری زاده، اصغر عباسی، فریده 

رمضان پور، طیبه زحمت کش و صدیقه کشاورز.
سرکنسول کشورمان در بصره ادامه داد که شهدا و مجروحان حادثه به 
منظور سرعت انتقال به جمهوری اسالمی ایران، از طریق زمینی و به 
واسطه خودروهای فوریت های پزشکی در حال حاضر در حال انتقال 
به کشور هستند. وی اضافه کرد که سرکنسولی جمهوری اسالمی 
ایران در بصره با همکاری سفارت و سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
عراق در اولین ساعات وقوع حادثه، به طور جد، سرنوشت زائران ایرانی 
را پیگیری کردند. سیاهپوش از همکاری خوب دستگاه های ذی ربط 
عراقی از جمله پلیس و اداره بهداشت ذیقار در شناسایی شهدای ایرانی 
و خدمات رسانی به مجروحان ایرانی در این حادثه تقدیر و تشکر کرد.

حمالت تروریستی روز پنجشنبه در ناصریه براساس گزارش اداره کل 
بهداشت ذیقار 50 شهید و 85 زخمی برجای گذاشت.

ارسال محموله کمک های 
بشردوستانه ایران به میانمار

محموله کمک های بشردوستانه جمهوری اسالمی ایران به میانمار 
ارسال شد.به گزارش العالم ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه 
وزارت امور خارجه در این باره گفت: به همراه هیئتی عازم بنگالدش 
شدیم. این اولین گام و مسکنی برای مردم میانمار است.امیدواریم 
کارهای حقوقی، بین المللی و سیاسی انجام شود تابتوانیم قسمتی 
از رنج این مردم را التیام دهیم. وی در پاسخ به سوالی درباره رایزنی 
با کشورهای اسالمی برای حل مســئله میانمار تصریح کرد: در این 
خصوص رییس جمهور با اردوغان گفت وگویی داشتند . در همین 
راستا طی روزهای آینده در نیویورک رایزنی های رییس جمهور و وزیر 
خارجه کشورمان ادامه خواهد یافت. نامه ای هم به دبیر کل سازمان 
ملل ارسال شده و امیدواریم بتوانیم در یک مسیر مناسب و کوتاه مدت 
قسمتی از کمک های سیاسی و بین المللی را انجام دهیم و باعث شویم 
این نسل کشی متوقف شــود.دراثر برخوردهای ضدحقوق بشری تا 
کنون بیش از380 هزار نفر از مسلمانان روهینگایی اواره شده اند. مرز 
بنگالدش ملجا پناهجویان روهینگایی است که کمکهای جمهوری 

اسالمی ایران به آنجا میرود.

عکس نوشت

ترامپ سردرگم است يا نقشه ای در سر دارد؟

تحریم و تمدید تعلیق تحریم

دونالد ترامپ برای سومین بار از زمان آغاز به کار به عنوان ريیس اياالت متحده آمريکا تاکنون، تعلیق 120 روزه 
تحريم های آمريکا علیه ايران در قالب برجام را امضا کرد.

اخبار

پارلمانارتشسیاست خارجه
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کافه اقتصاد

تاپایانآبانماه۹۰۰هزارتننهادهبهکشاورزانتحویلدادهمیشود
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران گفت: شرکت خدمات حمایتی 
برای کشت پاییزه در ســال زراعی جدید، تا پایان آبان ماه باید ۹۰۰ هزار تن نهاده 

کشاورزی را برای کشاورزان تامین کند.

بزرگ ترین میدان میوه و 
تره بار غرب اصفهان افتتاح شد

بزرگ ترین میدان میوه و تره بار غرب اســتان اصفهان 
باحضور وزیر جهاد کشاورزی و خانواده محسن حججی 
شهید مدافع حرم در شهرســتان نجف آباد با هزینه ای 
بالغ بر 65 میلیارد تومان با مشــارکت بخش خصوصی 
در زمینی به مســاحت 62 هزار مترمربــع و زیر بنای 
28 هزار مترمربع افتتاح شد.در این مراسم وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: باتوجه به خشکسالی منطقه وکمبود 
ومحدودیت های منابــع آبی باید به ســمت تولیدات 
گلخانه ای رفت زیرا درایــن روش در یک هکتار زمین 
برای ده نفر ایجاد اشــتغال می شــود.محمود حجتی 
رویکرد و سیاست دولت را در شرایط فعلی صرفه جویی 
آب و حمایت از تولیدات گلخانه ای عنوان کرد و افزود: 
استان اصفهان از لحاظ تولیدات دامی و محصوالت باغی 

در رتبه های برتر کشور قرار دارد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
مطرح کرد: 

گام های موثر توسعه فراصنعتی 
و رشد فناوری در اصفهان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: فعالیت های مناســب فن بازار منطقه ای، افتتاح 
شهرک فناوری اصفهان و تالش برای احداث شهرک های 
فناوری تولید دارو، صنایع پایین دســتی پتروشیمی و 
همچنین شهرک فناوری عناصر راهبردی بخشی از عزم 

ویژه این شرکت برای توسعه فراصنعتی استان است.
 محمدجواد بگی با معرفــی محصوالت فناورانه و دانش 
بنیان به صنعتگرانی که نیازمند استفاده از این محصوالت 
هستند را بخش دیگری از فعالیت فن بازار عنوان کرد و 
بیان داشت: عرضه ۳۰ خدمت مشاوره رایگان به سرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی که شــامل مشاوره در مسائل 
بیمه تامین اجتماعی، مالیاتی، قراردادهای کارفرمایی و 
مسائل اقتصادی مانند بازاریابی، صادرات، توسعه خدمات 
تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات است به همراه ده ها 
خدمت کاربردی دیگر، بخش دیگــری از خدمات ارائه 
شده در فن بازار  خواهد بود. وی با اشاره به ضرورت توسعه 
فراصنعتی و تولید محصوالت دانش بنیان در اســتان، 
گفت: در حال حاضر اولین شــهرک فناوری استان در 
مساحت 6۰۰ هکتار با فاز عملیاتی 6۰ هکتار  و بالغ بر ۱۰ 
هزار متر مربع ساختمان فناوری با ارائه مشوق  5۰ درصد 
تخفیف حق بهره برداری زمین در سال ۹5  افتتاح شد.  

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: باتوجه 
به زحماتی که کشاورزان این منطقه در شرایط کم آبی می کشند، محصولی 
خوب به دست می آید اما با کیفیت اولیه به دست مصرف کننده نمی رسد.

فرهاد حاجی مرادی در اولین جشــنواره انگور روستای حسن آباد بیدکان 
شهرستان مبارکه،  اظهار کرد: روستای حسن آباد ظرفیت باالیی در راستای 
صادرات انگور در داخل و خارج از کشور می تواند داشته باشد. وی افزود: طی 
سال های گذشته مباحث اقتصاد مقاومتی کمک شایانی در تولید محصوالت 
کشاورزی داشته است.حاجی مرادی بیان کرد: شهرستان مبارکه همیشه با 
نام فوالد مبارکه شناخته می شود، اما این شهرستان ظرفیت های باالیی از 
جمله صادرات انگور مرغوب روستای حسن آباد بیدکان را دارد. وی خاطرنشان 
کرد: می توان با بسته بندی مناسب، درجه بندی و برندسازی کمک کرد تا این 

محصول با نام و نشان همین منطقه وارد بازارهای داخلی و خارجی شود.

 جای خالی درجه بندی
 و برندسازی در محصوالت  

کشاورزان مبارکه

سکه تمام بهار آزادی
12،310،000 ریال)طرح جدید(

6،540،000 ریالنیم سکه

3,630,000 ریالربع سکه

2,490,000 ریالسکه یک گرمی

1،250،980 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس انجمن کارفرمایی کاشی ســرامیک تزیینی کشور گفت: قوانین 
کشور، نه تنها قوانین تولید محور نیست، بلکه قوانینی است که مربوط به 
داللی می شود و وضعیت کسب و کار در کشور شاهدی بر این مدعاست و 
از این حیث امتیاز نامناسبی در سطح منطقه و جهان داریم.اصغر آهنی ها 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به برگزاری چهارمین کنگره سراسری 
صنعت کاشــی، ســرامیک و چاپ دیجیتال در اصفهان اظهار کرد: این 
نمایشگاه برای اولین بار است که در اصفهان برگزار می شود و امیدواریم با 
 همراهی مردم اصفهان شاهد ادامه و استمرار این برنامه در سال های آینده

 باشیم.
رییس انجمن کارفرمایی کاشی ســرامیک تزیینی کشور اظهار کرد: به 
طور کلی در سال های متمادی به دلیل وابستگی کشور به نفت و اقتصاد 
نفتی کشور، کمتر به سمت تولید و تولید با ارزش افزوده حرکت شده و اگر 

حرکتی هم انجام شده بسیار اندک و جزئی بوده است.

رییس انجمن کارفرمایی کاشی سرامیک 
تزیینی کشور:

قوانین کشور، تولید محور 
نیست

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره 
به حجم باقی مانده از ســد زاینده رود گفت: در حال حاضر 
حدود 2۱8 میلیون متر مکعب از حجم سد زاینده رود باقی 

مانده است.
علــی بصیرپور با اشــاره بــه حجم باقــی مانده از ســد 
زاینــده رود اظهــار داشــت: در حال حاضر حــدود 2۱8 
میلیــون متر مکعب از حجم ســد زاینــده رود باقی مانده 
اســت که مطابق با برنامه های پیش بینی شده این میزان 
 باقی مانده از ســد، آب شــرب اصفهان را تا پایان ســال

 تامین می کند.
وی با اشاره به زمان بازگشایی مجدد سد زاینده رود افزود: 
زمان بازگشایی مجدد ســد زاینده رود بستگی به مصوبات 
شورای هماهنگی و نیز بســته به وضعیت و میزان بارش ها 

در فصل پاییز دارد.
 معــاون بهره بــرداری آب منطقــه ای اصفهــان تصریح 
 کــرد: میــزان حجم باقــی مانــده از ســد زاینــده رود 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته معادل سال ۹5 است، 
شاید هم 5 درصد میزان حجم ســد از سال گذشته بیشتر 

باشد.
وی به میزان بارندگی در ســال جاری اشــاره و بیان کرد: 
پیش بینی های مختلفی در خصوص میزان بارندگی ها بوده 
است در این راســتا احتمال بارندگی های زودرس پاییزی 

پیش بینی شــده، اما در خصوص مقــدار بارندگی ها هنوز 
پیش بینی قابل توجهی نشده است.

بصیرپور گفت: حجم غیر قابل استفاده از سد زاینده رود در 
محاسبات برنامه های سد منظور می شود و در حال حاضر 
همــان 2۱8 میلیون متر مکعب به صورت خالص در ســد 

زاینده رود آب وجود دارد.
 معــاون بهره بــرداری آب منطقــه ای اصفهان با اشــاره 
 به آثار کمبود آب روی تاالب گاوخونی خاطرنشــان کرد:
  با این مقدار حجم از آب ســد زاینده رود امکان رســیدن
  آب به تاالب گاوخونــی در زمان بازگشــایی وجود ندارد

  و این موضوع ســبب مشــکالتی برای تــاالب گاوخونی 
می شود.

مدیر بخش بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: هر انشعاب پنج کیلو واتی خانگی حدود 25 میلیون 
تومان هزینه دارد و مصرف کنندگان می توانند برق مازاد 
مصرفی خود را به فروش برسانند و از فضای مازاد پشت بام 

خود درآمدزایی داشته باشند.
سارا صالحی در رابطه با وضعیت بهره برداری از نیروگاه های 
خورشــیدی در اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ 
نیروگاه خورشیدی کوچک در اصفهان در حال بهره برداری 
است که متوسط راندمان این نیروگاه ها، برابر 2۰ درصد 

است.
وی در ادامه افزود: از ابتدای ســال ۹5 با ابالغ بخشنامه 
خرید تضمینــی برق، تحــرک ســرمایه گذاران در این 
حوزه افزایش یافته و ۱5۹ قــرارداد خرید تضمینی برق 

خورشیدی در شهرستان اصفهان منعقد شده است.
مدیر بخش بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 2۳4 کیلووات ظرفیت 
برق خورشــیدی در اصفهان وجــود دارد و نیروگاه های 
خورشیدی اصفهان 2۳۳ هزار کیلووات ساعت و معادل 

مصرف ۱۰۰ خانوار را به شبکه تزریق می کنند.
صالحی یادآور شد: درآمد هشت مشترک فعلی خورشیدی 
که در حال فعالیت هســتند در 6 ماه ابتدایی سال برابر با 

۱8۰ میلیون تومان بوده است.

به گفته وی، هر انشعاب پنج کیلو واتی خانگی حدود 25 
میلیون تومان هزینه دارد و این انشعاب، مساحتی حدود 

5۰ متر از پشت بام خانه را اشغال می کند.
مدیر بخش بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
ادامه داد: بازگشت سرمایه احداث نیروگاه های خورشیدی 
 ۳/7  سال اســت و خرید برق از این نیروگاه ها با قرارداد

 2۰ ساله و به صورت تضمینی صورت می پذیرد.
وی اظهار داشت: در مقیاس بزرگ تر، هر مگاوات نیروگاه 
خورشیدی، ۳/8 میلیارد تومان هزینه در بر دارد که درآمد 
ماهانه 85 میلیون تومانی را به همراه خواهد داشــت و با 
بازگشت سرمایه ۳/8سال، یک سرمایه گذاری کم ریسک 

بلندمدت محسوب می شود.

مدیر بخش بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح کرد:

جذابیت  انرژی خورشیدی برای پس اندازهای خرد

خبر

معاون آب منطقه ای اصفهان:

۲۱۸ میلیون متر مکعب از حجم  آب سد زاینده رود باقی مانده است

انرژی

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فــروش ارزان 
پوشاک خارجی به قیمت نابودی صنعت نساجی تمام می شود، 
گفت: صنعت نساجی پا به پای صنعت کفش درآستانه تعطیلی 
قرار گرفته است.  سیدناصرموسوی الرگانی بیان داشت: با توجه 
به قدرت اقتصادی شهروندان مشخص است که کیفیت پوشاک 

مالک  اول نیست، بلکه هم اکنون ارزانی برای خرید پوشاک در 
اولویت قرارگرفته که این امر نمی تواند خبرخوبی برای صنعت 
پوشاک باشد. وی با بیان اینکه فروش ارزان قیمت پوشاک خارجی 
به قیمت نابودی صنعت نساجی تمام می شود، تصریح کرد: صنعت 
نساجی پا به پای صنعت کفش درآستانه تعطیلی قرارگرفته است. 

نماینده مردم فالورجان در مجلس افزود: ورود پوشاک های قاچاق 
 و واردات بی رویه، تولیدکنندگان را در این عرصه با چالش جدی

 روبه رو کرده اســت؛ بنابراین دولت دوازدهم باید با ورود قاطع 
پوشــاک قاچاق را  از مســیر تولیدحذف کنــد.وی ادامه داد: 
اگردولت تدابیر ویژه ای برای سرپاشدن صنعت نساجی تدارک 
نبیند،تولیدکننده دراین عرصه بیش از پیش  متضرر می شود و 
این در حالی اســت که صنعتگران در صنعت نساجی با ۹ درصد 
ارزش افزوده و مالیات در شرایطی ملزم به پرداخت هستند که باید 

در کنار آن  هزینه های جاری آب، برق و گاز  را نیز در  دستورکار 
قرار دهند.موسوی الرگانی با بیان اینکه هزینه های باال، صنعتگر 
نساجی  را از دور رقابت در بازارخارج می کند، تصریح کرد: شمارش 
معکوس برای خاموشی شمع صنعت نساجی با حمایت از  تولید 

داخلی  پر فروغ شود. 
وی یادآورشــد: واردات بی رویه منســوجات و قاچاق پوشاک،  
صنعتگران نساجی را به سمت تعطیلی واحدهای  تولیدی متمایل 

کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

صنعت نساجی پابه پای صنعت کفش درآستانه تعطیلی است

مدیرعامل شرکت ذوب آهن گفت: توان کنونی تولید ساالنه 
ذوب آهن بین 2 میلیون و 8۰۰ هزار تا ۳ میلیون تن است 
که این میزان تولید به دلیل تامین نشدن سنگ آهن محقق 
نمی شود و این مسئله به عنوان یکی از معضل های تولید در 

ذوب آهن محسوب می شود.
احمد صادقی در جمع فعاالن بازار سرمایه افزود:بدهی ذوب 
 آهن به برخی معادن کاهش چشــمگیری یافته و بدهی به

 راه آهن جمهوری اســالمی نیز با تحویل ریل U۳۳ به این 
سازمان که شامل 5۰ درصد قرارداد می شود، کاهش بسیاری 
پیدا مــی کند.مدیرعامل ذوب آهن مجموع زیان دوســال 
گذشته این شرکت را 4۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود 
:هزینه های مالی، پــس از اقدامات مختلف به 65۰ میلیارد 
تومان در سال کاهش یافت و با وجود تورم و سایر مشکالت 

این کاهش زیان، روند بسیار خوبی را نشان می دهد .
وی با اشــاره به اصالح ســاختار مالی ذوب آهن و کاهش 
هزینه های زائــد این شــرکت گفت: کاهــش قرادادهای 
پیمانکاری و تکیــه بر توان داخلی بــرای انجام پروژه های 
مختلف، هزینه یک هزار و ۹۰۰ میلیاردتومانی قراردادهای 
پیمانکاری در سال ۹5 را به 8۰۰ میلیارد تومان کاهش داد و 
این رقم نیز با اقدامات مختلف، به 2۰۰ میلیارد تومان کاهش 
می یابد.مدیرعامل ذوب آهن اجرای پروژه اصالح ســامانه 

غبارگیر برای سه کانورتور این شــرکت را به عنوان یکی از 
موارد حذف پیمانکار و اتکا به توان داخلی عنوان کرد و افزود:  
غبارگیر یک کانورتور با پیمانکار خارجی انجام شد که بازده 
خوبی نداشت در حالی که سیستم غبارگیر دوکانورتور دیگر 
با هزینه بســیار کمتر و بازده بهتری، با توان داخلی اصالح 
شد.وی احیای مجدد خط سیم سازی در بخش نورد ذوب 
آهن و صادرات محصــوالت آن را از دیگر اقدامات مهم این 
شرکت دانست و گفت : آغاز تولید انبوه ریل نیز تاثیر مثبتی 
در شرایط ذوب آهن دارد.صادقی گفت: خط تولید ریل، از 
قابلیت های بیشتری برخوردار است و می توان در این خط، 
تیرآهن تا سایز 5۰۰ و تیرآهن بال پهن تا سایز ۳۰۰ تولید 
کرد. وی با اشاره به اینکه ذوب آهن پیش از این قادر به تولید 
تیرآهن بال پهن تا ســایز 2۰۰ بود، گفت : هیچ شرکتی در 
ایران به غیر از ذوب آهن قادر به تولید این محصوالت نیست 
و مادر صنعت فوالد کشــور با این اقدامات روزهای بســیار 

بهتری پیش رو دارد.
مدیرعامل ذوب آهن تولید محصوالت خاص با ارزش افزوده 
بیشتر را از جمله سیاست های اصلی این شرکت عنوان کرد 
و گفت: تجهیزات جدیدی برای تولید شمش مخصوص ریل، 
 VD در این شرکت نصب شده و پروژه های سولفورزدایی و
نیز اجرا شــده که همگی توان تولید فــوالد های آلیاژی از 

جمله گرده را به ذوب آهن می دهد.
وی  توان کنونی تولید ســاالنه ذوب آهن را بین 2 میلیون 
8۰۰ هزار تا ۳ میلیون تن دانست وگفت: این میزان تولید به 
دلیل تامین نشدن سنگ آهن محقق نمی شود و این مسئله 
به عنوان یکی از معضل های تولید در ذوب آهن محســوب 
می شــود، در حالی که ســنگ آهن ایران توسط چینی ها 

خریداری و خام فروشی می شود.
صادقی مصوبه مجلس شــورای اســالمی در راستای وضع 
تعرفه صادرات برای سنگ آهن را اقدامی مناسب دانست و 
ابراز امیدواری کرد که دولت بــا اجرای این مصوبه به تولید 

ملی خدمت بیشتری کند.
 مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان از تالش این شــرکت برای
 راه اندازی یک کانورتور جدید خبر داد و گفت : این پروژه 56 
میلیون یورو هزینه دارد که بار رفع مشکالت مربوط به LC و 
بانک عامل، اجرایی شده و تا اواسط سال آینده یک میلیون 

تن تولید شمش ذوب آهن را در سال افزایش می دهد.
وی یکی دیگرازاقدامات بســیارمهم این شرکت برای حل 
مشــکالت خود را کاهش قابــل توجه قیمت تمام شــده 
محصوالت با انجام پروژه های مختلف دانست و اظهار کرد: 
پروژه کاهش HMR در بخش فوالدســازی نقش مهمی در 

کاهش قیمت تمام شده محصوالت ذوب آهن دارد.
صادقی با بیان اینکه این پروژه تا به حال که به طور کامل اجرا 
نشده اثرات اقتصادی بسیاری داشته گفت: با اجرای کامل 
آن ســاالنه یک هزار میلیارد تومان از هزینه های تولید این 
شرکت کاهش پیدا می کند.وی با بیان اینکه شارژ کک در 
کوره بلند، تاثیر زیادی در تعیین قیمت تمام شده محصوالت 
ذوب آهن دارد و کاهش مصرف آن بســیار ضروری اســت 
افزود: پــروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند در این راســتا 
در حال اجراســت که بین ۱۰۰ تا ۱5۰ کیلو مصرف کک را 
به ازای هر تن تولید فوالد کاهش می دهد و این امر ساالنه 
بین ۱۰۰ تا 25۰ میلیارد تومان صرفه اقتصادی برای ذوب 
آهن به همراه دارد. وی همچنین پرعیار سازی سنگ آهن 
در کوره بلند و شارژ آن را یکی دیگر از فعالیت های مهم ذوب 
آهن دانست و گفت: هم اکنون با اجرای پروژه ای به دست 
تالشــگران ذوب آهن، از پنج میلیون تن سنگ آهن مورد 
نیازاین شــرکت، یک میلیون و 2۰۰ هزارتن پرعیارسازی 
می شود و با اجرای کامل این پروژه 6۰۰ میلیارد تومان در 
سال صرفه اقتصادی نصیب این شرکت خواهد شد.در این 
نشست مسئوالن ذوب آهن به سواالت فعاالن بازار سرمایه 
 پاســخ گفتند و خواســتار تداوم برگزاری این نشســت ها

شدند.

خبر

 افتتاح ۲۱0 پروژه 
در صدا و سیمای مرکز اصفهان

2۱۰ پروژه فنی، تولیدی و پشتیبانی صدا و سیمای مرکز اصفهان بالغ 
بر 27۰ میلیارد ریال، با حضور عبدالعلی علی عسگری، رییس سازمان 
صدا و سیما، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان و مسعود احمدی افزادی، 
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید. 58 
مورد دیجیتال سازی ایستگاه های تلویزیونی با اعتبار 4/8میلیارد تومان، 
6 دستگاه رادیو مایکروویو ایستگاه های پرقدرت و متوسط ارتباطات 
زمینی و ماهــواره ای با اعتبار ۳ میلیــارد و ۱5۰ میلیون تومان، ۱۱۹ 
دستگاه فرستند اف.ام با اعتبار یک میلیارد و 27۰ میلیون ریال از جمله 
این پروژه ها بوده است. مونیتورینگ واحد سیار اندازه گیری امواج)ارسال 
و دریافت(، نیوزروم، مرکز تلفن، مانیتورینگ جامع ارتباطات زمینی 
 و ماهواره، فرستنده های اف.ام و تی اس.۳ ایســتگاه کاشان، فرستند
تی .اس.۳ ایستگاه »کوه پنجه«، ساخت و تجهیز ایستگاه ماهورک، آنتن 
فرستنده و راک صوتی فرستنده شهرستان چادگان، سنکرون سازی 
فرستنده های »حبیب آباد« و »خور و بیابانک« نیز از دیگر پروژه هایی 

بود که مورد بهره برداری قرار گرفت.
ایجاد ساختمان و تاسیسات کتابخانه، سالن جلسات و اداری، ساختمان 
والیت، بازسازی ایستگاه ها، واحد ســیار تلویزیونی، تعویض میکسر، 
ایجاد رژی پلی اوت نوسازی نور استودیو، بازسازی کف و دیوار استودیو، 
راه اندازی پلی اوت های جدید هم از جمله پروژه های شــاخص فنی و 

عمرانی آماده افتتاح صدا و سیمای مرکز اصفهان است.

بازار

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوبآهنساالنهحدود3میلیونتنتولیددارد

قیمت انواع ویژواالیزر

S500A-3B
 9,800,000

ریال

ELMO L-1EX المو

 17,500,000
ریال

ELMO P10 المو

 42,080,000
ریال
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اجرای نمایش آئینی»اسب ها« تا 10 آبان
محســن عرب زاده،کارگردان تئاتر اصفهانی گفت: نمایش آئینی»اسب ها« واقعا عاشورا را از 
زبان اسب ها بازگو می کندو عالقه مندان می توانند برای دیدن این نمایش از 10مهر تا10 آبان، 

ساعت19 به  تاالر هنر مراجعه کنند. 

در شهر

کارگردان تئاتر اصفهانی:

هیچ حمایتی از تئاتر کودک 
نمی شود

کارگردان تئاتر اصفهانی، با اشاره به وضعیت تئاتر کودک 
در اصفهان تصریح کرد: وضعیت تئاتر کودک در اصفهان 
افتضاح است، اصال هیچ حمایتی از تئاتر کودک نمی شود. 
پیش از این برای اجرا به نهادهای زیادی سر زدم  یا رقم 
زیادی از درصد فروش را می خواستند یا بهانه های زیادی 
برای کار داشتند. نازیال شریعتی اظهارداشت: برای من 
خیلی جالب بود که در اجراها از هر ارگانی خیلی بازبینی 
داشتیم به شکلی که من با خودم گفتم اگر برای جشنواره 
فجر می خواستیم برویم انقدر بازبینی نداشتیم و متاسفانه 
هر کدام بهانه ای گرفتند.شریعتی خاطرنشان کرد: در این 
نمایش بازیگرانی چون کیمیا اعالیی، ایلناز حسینی، آریانا 
صالحی، آلما صادقی، کیمیا عربســتانی، ریحانه عبدلی 
و ژینا کاووســی ایفای نقش می کنند.گفتنی است این 
نمایش با حمایت ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان روی صحنه می رودو عالقه مندان تا 27 شهریور 
ماه فرصت دارند هر شب رأس ساعت 19:30 به نگارستان 

امام خمینی)ره( مراجعه کنند. 

مدير کل صدا و سيماي مرکز اصفهان:

روزهای سختی را پشت سر 
گذاشتیم 

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: شبکه استانی 
اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین شــبکه های استانی 
کشور در حال فعالیت اســت که امروز این افتخار را داریم 
تا نگاهی اجمالــی به زحمات فناوران و جهادگران رســانه 

داشته باشیم.
مسعود احمدی افزادی در آیین بهره برداری از پروژه های صدا 
و سیمای مرکز اصفهان اظهار کرد: 210 پروژه فنی، تولیدی 
و پشتیبانی صدا و سیمای مرکز اصفهان بالغ بر 270 میلیارد 

ریال در ابعاد مختلف اجرا شده است.
وی افزود: شبکه استانی اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین 
شبکه های استانی کشــور در حال فعالیت است که امروز 
این افتخار را داریم تا نگاهی اجمالــی به زحمات فناوران و 

جهادگران رسانه داشته باشیم.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در روزهایی که 
گذشت، صدا و سیمای مرکز اصفهان دو سال سخت را پشت 
 سر گذاشــته و پروژه های زیادی را در شرایط مالی سخت و

 با تالش همه دست اندرکاران این مرکز به ثمر رساند.

استاندار اصفهان در آیین افتتاحیه  زاينده رود
رسمی هجدهمین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی درمحل باغ موزه چهلستون 
گفت: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، توسعه 
علم و فنــاوری و همچنین ارتقای فرهنگ، ســه اولویت 

توسعه 20 ساله استان اصفهان هستند.
رســو زرگرپور افزود: منطقه ویژه علم و فناوری اســتان 
تعیین شده و سازمانش را مستقر کرده ایم و ان شاءا... علم 
و فناوری محور اصلی توسعه استان خواهد شد که فعال از 

شهر اصفهان شروع شده است.
وی گفت: بحث میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
که مخصوصا بعد از قضیه برجام از رشد حدود 7 تا ۸ برابر 
برخوردار است وچون  درحال تغییر است نمی توان عدد 
ثابتی را برای این رشد عنوان کرد و این رشد نشان می دهد 
که ظرفیت ها بسیار باالست. ظرفیت هتل های استان در 
ســال 92 تعداد 12۵00 تخت بوده و االن 20 هزار تخت 
است و بنا بر آمار مدیرکل میراث فرهنگی استان ۸9 هتل 
با حدود 12 هزار تخت جدید درحال ساخت است که نشان 
می دهد در این بخش گام بلندی برداشته شده و ظرفیت ها 

را هر سال چندبرابر می کنیم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: صنایع دستی، برند اصفهان 
است، شهر اصفهان دومین شهر در جهان است که به عنوان 

شهر جهانی صنایع دستی انتخاب شده و نشان می دهد که 
صنایع دستی جایگاه ویژه و خاصی دارد.

زرگرپور با اشاره به اینکه 10 رشته صنایع دستی در استان 
احیا شده اســت، افزود: یکی از نگرانی های ما در آمایش 
سرزمین این بود که تعداد 7 رشــته درحال از بین رفتن 
است و احیای 10 رشته صنایع دستی بنا بر گفته مدیرکل 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان درصورت تداوم، 

کار بسیار بزرگی است.
وی درباره روند مراحل ایجــاد موزه بزرگ اصفهان گفت: 
این موزه در یکی از بهترین نقاط شــهر اصفهان احداث 
خواهد شد و مکان درنظر گرفته شده حدود 7 هکتار است 
که درحال حاضر مسندهای مالکیت موزه بزرگ اصفهان 
درحال انتقال است و مقدمات برگزاری مسابقه بین المللی 

برای طراحی این موزه فراهم شده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: یک شورای راهبردی از مقامات 
ملی و استانی تعیین شده اند که کار راهبردی این موزه را 
انجام خواهند داد، اما موزه بزرگ اصفهان به اینگونه نخواهد 
بود که ۴ یا ۵ سال دیگر افتتاح شود بلکه در مراحل مختلف 

فازهای مختلف آن به بهره برداری برسد.
همچنین مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان در طول 
تاریخ کهن این ســرزمین همواره مفتخر به هنر و صنایع 

دســتی بوده اســت، اظهار داشت: شــهرت هنرمندان 
اصفهانی، جهانی اســت و امروز در بسیاری از کشورهای 
جهان و برخی موزه های دنیا آثاری از صنایع دستی و هنر 

اصفهان نمایان است.  
فریدون الهیاری با بیان اینکه خالقیت و تالش هنرمندان 
صنایع دستی منجر به ثبت نام اصفهان به نام شهر جهانی 
صنایع دستی شد، افزود: گرچه امروزه عرصه اقتصاد هنر 
نیز با توجه به صادرات صنایع دســتی اصفهان فعال شده 
اســت اما آنچه نام این هنرمندان را ماندگارکرده؛ نقش 
خیال انگیزی است که با سرانگشتان هنرمندانه این افراد 
انواع صنایع دســتی را آفریده و نام آوری این سرزمین در 

تاریخ را درپی داشته است.
ثبت جهانی ۲۰۱ اثر از صنايع دستی اصفهان

وی  با بیان اینکه اصفهان در سال 9۵ با ثبت جهانی 201 
اثر به عنوان شهر جهانی صنایع دستی شناخته شد، بیان 
داشت: برگزاری اجالس شورای جهانی صنایع دستی در 
اصفهان، جشنواره میراث ناملموس، نمایشگاه بین المللی 
صنایع دستی پس از کسب عنوان شــهر جهانی صنایع 

دستی است.
اصفهان، ميزبان نمايشگاه بين المللی صنايع 

دستی سيمرغ می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
 اصفهان با اعالم این خبر که اصفهان میزبان نمایشــگاه

 بین المللی صنایع دستی ســیمرغ در سال آینده خواهد 
بود، ادامه داد: جایزه »دست خالق« در 1۸ جشنواره ملی 

صنایع دستی به هنرمندان اصفهان اعطا شده است.
الهیاری با تاکید بر ضرورت برندســازی صنایع دستی در 
میادین بین المللی گفت: این امر به مطرح شــدن بیشتر 
اصفهان در عرصــه بین المللی کمک کرده و در  توســعه 

صنعت گردشگری نیز موثر خواهد بود.
وی اضافه کرد: در راســتای حمایت و حفاظت از صنایع 
دســتی اســتان اصفهان تاکنون دو  مرکــز مهم احیای 
صنایع دستی روستایی و عشــایری در این استان ایجاد 
 شــده و دو مرکز دیگر هــم در آینده احداث می شــود.

گفتنی است؛ هجدهمین نمایشــگاه ملی صنایع دستی 
و هنرهای سنتی اســتان اصفهان 22 تا 27 شهریورماه 
 ســاعت 9 تا 21 در باغ موزه چهلســتون اصفهان ادامه

 خواهد داشت.

خبر

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی؛

نخستین کتاب خوان تخصصی شعر 
برگزار می شود

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان گفت: نشست های کتاب خوان 
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی از ســال گذشته در سرتاسر استان 
اصفهان برگزار و به تدریج با گسترش نشســت های کتاب خوان این 
برنامه با هدف افزایش ضریب نفوذ نشست های کتاب خوان و سهولت 
بهره مندی آحاد مردم به کتابخانه های استان رفت. امیرهالکویی افزود: 
در این نشست ها هر ماه چند عنوان کتاب از میان کتاب های منتشر 
شده در موضوعاتی مانند ســبک زندگی ایرانی اسالمی، کتاب های 
متناسب با مناسبت  های ملی و مذهبی و همچنین عناوین جذاب در 
حوزه کودک و نوجوان، در موضوعات و مناسبت های مختلف انتخاب 
و معرفی می شــوند. وی گفت: به مناسبت روز شــعر و ادب فارسی 
نخستین کتاب خوان تخصصی شعر در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان 
برگزار می شود.هالکویی تاکید کرد: سلسله نشست های کتاب خوان 
شعر)به اشتراک گذاری کتاب در حوزه شــعر( به صورت سراسری با 
همکاری مشترک نهاد کتابخانه های عمومی کشور و موسسه فرهنگی 

شهرستان ادب در حال برگزاری است.

 کودکی بازیگر سینما
 با تیپ مدرسه

در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس کشور، پارسا پیروزفر بازیگر 
ســینما و تلویزیون که در اوایل دهه 70 وارد عرصه بازیگری شد، 
تصویــری از دوران تحصیل خود در مقطع دبســتان را در صفحه 
اینستاگرامش به اشــتراک گذاشــت.پیروزفر متولد 22 شهریور 
13۵1 با بازی در سریال در پناه تو و در قلب من در تلویزیون دیده 
و به شهرت رسید. پارسا پیروزفر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

....»واپسین روزهای شهریور ۵7
برای نخستین بار

تن کردن روپوش دبستان،
دست گرفتن کیف مدرسه...«

اینستاگردی

 استاندار اصفهان در آيين افتتاحيه رسمی هجدهمين نمايشگاه ملی صنايع دستی  :

 صنایع دستی، برند اصفهان است

تحدید حدود اختصاصی
6/224 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 23  فرعی از 12141 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مسیح اله رضویزاده فرزند 
سید اسمعیل در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027002934 مورخ 
1396/3/17 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/7/30 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه خواهد داد.  م الف:18112 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
ابالغ رای

6/542 کالسه پرونده: 1232/95 شماره دادنامه: 96/3/9-9609976794600290 
مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: هوشنگ افسر به 
نشانی: اصفهان خ ســجاد جنب پمپ بنزین کوچه شــماره 4 پالک 13 با وکالت: 
حمیدرضا زارع به نشانی: اصفهان شهرک شهید کشوری خیابان بوستان 3 مجتمع 
خلیج فارس طبقه 2 واحد 27. خواندگان: 1- ســیدمهدی هاشــمی 2- سید سعید 
هاشمی هر دو به نشانی مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورا: دعوی هوشنگ افسر با وکالت حمیدرضا زارع بطرفیت 
1- سید مهدی هاشمی 2- سید ســعید هاشمی بخواســته مطالبه مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال وجه چک شــماره 94/12/5-188886 
و 188888-94/12/15 عهده بانک صادرات شــعبه پلیــس راه به انضمام مطلق 
خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی )م73( در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 بابت اصل خواسته و 3/160/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشــد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیای و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 17316 شعبه 16 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
تحدید حدود اختصاصی

6/549 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3590 فرعی از 10393 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به حمید عباســی فرزند 
خان محمد در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027001182 مورخ 
1396/2/4 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/7/26 روز چهار شنبه 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 ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:19344 هادیزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
ابالغ رای 

6 شــماره دادنامــه: 9609970350300311 شــماره پرونــده:  /571
9509980350300735 شماره بایگانی شعبه: 950899 خواهان: شرکت اعتباری 
کوثر مرکزی سهامی عام به مدیریت مصطفی جاللی با وکالت آقای سعید جاللی 
فرزند حسن به نشــانی اصفهان خ طیب جنب پمپ بنزین ســاختمان مهتاب 9 ط 
4 واحد 27 همــراه 09132884612 . خوانــدگان: 1- خانم آرام قاســمی فرزند 
محمدحسین به نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر 
خ فردوسی فرعی 6 شرقی نبش بن بست 6 جنوبی پالک 18. 2- فرزانه ظهور پیر 
فرزند محمدرضا به نشانی اســتان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین 
شهر خیابان کارگر خیابان بوستان فرعی 2 پالک 1. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک رای دادگاه: درخصوص 
دادخواست شرکت اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام به مدیریت مصطفی جاللی 
با وکالت آقای ســعید جاللی به طرفیت 1- خانم آرام قاسمی فرزند محمد حسین 
2- فرزانه ظهور پیر فرزند محمدرضا دائر بر مطالبه مبلــغ 215 میلیون ریال وجه 
چک ش 876182-95/8/12  عهده بانک ملی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه، با این توضیح که خوانده ردیف اول چک موصوف را صادر کرده و خوانده دیگر 
ظهرنویسی نموده است دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای 
اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از 
ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی به عمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به 
استناد مواد 310 و 312 و 313 و 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی خواندگان را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ مورد مطالبه بابت 
اصل خواسته و مبلغ 7778000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 7000000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم 
هزینه دادرسی خســارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 18479 شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان   
ابالغ رای

6/572 کالسه پرونده: 960123 شماره دادنامه: 96/4/31-9609976793702157 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهیم محمدی 
نورالدین وند فرزند میرزا خون به نشانی: خوزســتان اندیکا روستای فیطاس جنب 
مسجد امام حســین منزل شــخصی ابراهیم محمدی با وکالت: معصومه کریمی 
به نشــانی: اصفهان خیابان نیکبخت ســاختمان ماکان 5 واحــد 31 خواندگان: 
1- الیاس ســاعدی فرزند جمشــید 2- ســحر نصیری فرزند کیامرث هر دو به 
نشانی مجهول المکان. خواســته: صدور دادنامه اصالحی. گردشــکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء محترم شــورا ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــر ح آتی مبادرت به صدور رای اصالحی 
می نماید. رای اصالحی: در خصوص درخواســت خواهان مبنی بر صدور دادنامه 
اصالحی به دلیل اینکه ســهواً خســارت تاخیر تادیه از قلم افتاده است در دادنامه 
شــماره 9609976793701966-96/3/31 صادره از این شــورا به استناد ماده 
309 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی شورا نظر به 
اینکه در دادنامه شــماره 9609976793701966 مورخ 96/3/31 سهواً خسارت 
تاخیر از قلم افتاده اســت لذا تصحیح می گردد به خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول در حق خواهان صادر می گردد. رای صادره 
به تبع رای اصلی ظرف بیســت روز قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیســت روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشــد. تســلیم رای اصلی 
بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد. کالســه پرونده: 960123 شماره دادنامه: 
9609976793701966-96/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: ابراهیم محمدی نورالدین وند فرزند میرزاخون به نشانی: خوزستان 
اندیکا روستای فیطاس جنب مسجد امام حسین منزل شخصی ابراهیم محمدی با 
وکالت معصومه کریمی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 5 واحد 
31. خواندگان: 1- الیاس ســاعدی فرزند جمشید 2- سحر نصیری فرزند کیامرث 
هر دو به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ صد میلیون ریال ثمن قرارداد 
مورخ 95/6/14 و 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه لغایت اجرای حکم 
3- مطالبه کلیه خسارات قانونی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی ابراهیم محمدی نورالدین وند با وکالت معصومه کریمی 
به طرفیت 1- الیاس ساعدی ف جمشید 2- سحر نصیری فرزند کیامرث به خواسته 
1- مطالبه مبلغ صد میلیون ریال ثمن قرارداد مورخ 95/6/14، 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه از زمان مطالبه لغایت اجرای حکم 3- مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم 
از هزینه د ادرسی، حق الوکاله وکیل و... 4- بدواً صدور قرار تامین خواسته. باتوجه 
به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی توسط وکیل خواهان در جلسه رسیدگی 
و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه به شورا، لذا 
شورا در خصوص سحر نصیری خوانده ردیف دوم باتوجه به عدم توجه دعوا به وی 
به استناد بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و در 
خصوص خوانده ردیف اول الیاس ساعدی باتوجه به قرارداد ارائه شده توسط خواهان 
و اشــتغال ذمه وی حکم به محکومیت به پرداخت ثمن قرارداد حکم می نماید به 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ سیصد و شصت هزار 
تومان بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 18469 
 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)578 کلمه، 6 کادر(
مزایده

6 شــماره آگهــی: 139603902004000092 شــماره پرونــده:  /573
9100400200400108 آگهــی مزایده پرونــده اجرایی کالســه: 9100340، 
1- اعیانی ششــدانگ یک واحد تجاری واقع در طبقه همکف )واحد غربی( پالک 
شماره دو فرعی از چهارصد و نود و هفت اصلی واقع در بخش چهار ثبت اصفهان به 
مساحت 19/80 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات طبق قانون تملک 
آپارتمانها به آدرس: اصفهان میدان امام )ره( سمت راست بازار قیصریه بازار سماور 
سازها، سرای سفیدکوبها که ســند مالکیت آن در صفحه 167 دفتر 316 امالک با 
ثبت شماره 58322 با شماره چاپی 211423 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال 
بطول ســه متر درب و دیواریست براهرو مشاعی شــرقا بطول شش متر و شصت 
سانتیمتر دیواریست اشتراکی به واحد تجاری شماره یک فرعی جنوبا بطول سه متر 
دیواریست اشــتراکی به پالک 450 اصلی غربا بطول شش متر و شصت سانتیمتر 
دیواریست اشتراکی به پالک 496 اصلی حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن 2- اعیانی ششدانگ یک واحد تجاری واقع در طبقه 

اول )واحد شرقی( پالک شماره ســه فرعی از چهارصد و نود و هفت اصلی واقع در 
بخش چهار ثبت اصفهان به مساحت 23/76 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 
و مشــاعات طبق قانون تملک آپارتمانها به آدرس: اصفهان میدان امام )ره( سمت 
راست بازار قیصریه بازار سماورسازها، سرای ســفیدکوبها که سند مالکیت آن در 
صفحه 170 دفتر 316 امالک با ثبت شماره 58324 با شماره چاپی 211424 ثبت 
و صادر شده است با حدود شماال بطول سه متر و شصت سانتیمتر درب و دیواریست 
براهرو مشاعی شرقا بطول شش متر و شصت سانتیمتر دیواریست به فوقانی پالک 
506 و 507 فرعی جنوبا بطول سه متر و شصت سانتیمتر دیواریست به فضای پالک 
450 اصلی غربا بطول شش متر و شصت ســانتیمتر دیواریست اشتراکی به واحد 
تجاری شــماره 4 فرعی از 497 اصلی حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن که طبق نظر کارشناس رسمی ساختمانهای قدیمی 
مربوط به به پالک مورد نظر )497 اصلی( توام با سایر پالک ها تخریب و بصورت 
ساختمان نوساز در دو طبقه احداث شده و در شرایط فعلی پالک ثبتی 497 اصلی به 
چهارباب واحد تجاری مشتمل بر دو باب در طبقه همکف و دو باب در طبقه فوقانی 
تبدیل وضعیت شده است و بشرح مفاد صورت مجلس تفکیکی مضبوط در پرونده 
مربوطه واحدهای تجاری تفکیک شده و پالک های شماره یک و دو فرعی از 497 
به دو باب واحد تجاری طبقه همکف و شماره های مجزی شده 3 و 4 فرعی از 497 
به واحدهای فوقانی اختصاص داده شــده است و بموجب تحقیقات محلی و حسب 
االظهار و مدارک ارائه شده مالک نسبت به واگذاری عین و منافع واحدهای موصوف 
تجاری شامل مالکیت و سرقفلی به افراد غیر اقدام نموده و انتقال رسمی را منوط به 
فک رهن نموده است و در حال حاضر چهار دهنه واحد تجاری به شماره امالک 1، 
2، 3 و 4 فرعی مجزی شده از پالک 497 اصلی در ید و بهره برداری خریداران می 
باشد. ضمنا واحد شماره 2 فرعی از 397 واقع در طبقه هم کف دارای یک کنتور برق 
اختصاصی تک فاز می باشد و سه واحد دیگر به شماره های فرعی 1 و 3 و 4 دارای 
انشعاب برق فرعی از یک کنتور 3 فاز در ســرای مذکور بوده و کلیه واحدهای فوق 
الذکر دارای انشعاب فرعی از یک کنتور آب و فاضالب می باشد ملکی آقای مجید 
قربانی رنانی که طبق سند رهنی شــماره 118870 مورخ 1385/12/12 دفترخانه 
12 اصفهان در رهن بانک صادرات ایران استان اصفهان بوکالت شرکت بیمه سینا 
واقع می باشد و طبق اعالم شرکت بیمه ســینا فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 96/07/15 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شــرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 1- هفت میلیارد و ششــصد میلیون ریــال )7/600/000/000 ریال( 
جهت واحد تجاری واقع در طبقه همکف )واحد غربی( به شــماره ملک 2 فرعی از 
497 اصلی به مساحت 19/80 مترمربع با احتســاب ششدانگ اعیانی و سرقفلی و 
سایر حقوق متصوره متعلق به پالک فوق 2- مبلغ پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال 
)5/300/000/000 ریال( جهت واحد تجاری واقع در طبقه فوقانی )واحد شرقی( به 
شماره ملک 3 فرعی از 497 اصلی بمساحت 23/76 مترمربع بخش 4 ثبت اصفهان 
با احتساب ششدانگ اعیانی و سرقفلی و سایر حقوق متصوره متعلق به پالک فوق 
شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبــت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
96/06/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روزمزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی ایران به 
مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
امالک سپرده نماید. م الف: 18667 اسدی اورگانی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)918 کلمه، 9 کادر(
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ویژه 

محققان انگلیسی با استفاده از سلول های بنیادی، در آزمایشگاه به پرورش  
استخوان طبیعی پرداختند.

محققان دانشگاه گالسکو به طور موفقیت آمیز با کمک ارتعاشات ریز )هزار 
نانو ضربه در یک ثانیه( سلول های بنیادی را به استخوان تبدیل کردند.

 این اســتخوان که در آزمایشگاه ساخته شده و  تا ســه سال دیگر آزمایش 
آنها روی انسان انجام می شــود، احتماال تا ۱۰ سال دیگر در دسترس عموم 
قرار خواهد گرفت. در حال حاضر عملیات پیوند استخوان از بخش هایی از 
لگن انسان گرفته می شود که بسیار دردناک بوده و گاهی اوقات به عفونت 

می انجامد.
 پیوند استخوان در افراد سالمند انجام می شــود. به هرحال  عامل کلیدی 
تولید استخوان در روش جدید، استفاده از سلول های بنیادی است که به طور 
طبیعی در مغز استخوان فرد تولید می شود. سپس این سلول ها به غضروف، 
تاندون یا ماهیچه تبدیل می شــوند و دانشمندان با اســتفاده از یک سوپ 

شیمیایی، آنها را به استخوان تبدیل می کنند.

با سلول های بنیادی؛

 استخوان طبیعی در آزمایشگاه 
تولید شد

روبات مولکولی ساخته شد

دانشــمندان روباتی را آزمایش کردند که می تواند اشیا را برداشته و با خود 
حمل کند. این روبات به اندازه ای کوچک است که با چشم غیرمسلح دیده 
نمی شود و از دی ان ای ساخته شده اســت. در آینده نانوبات های مشابه را 
می توان برای تولید مواد شیمیایی نوین در سطح مولکولی صفحه مدارهای 

بسیار ریز استفاده کرد.
این روبات  توسط محققان موسسه فناوری کالیفرنیا ساخته شده است. لولو 
کوان  محقق ارشد می گوید: این روبات را مانند نمونه های الکترومکانیکی 
می توان به مکان های دوردست مانند مریخ فرســتاد. به این ترتیب روبات  

می تواند به مناطقی برود که انسان قادر به تردد به آنجا نیست.
 به گفته او هدف نهایی این محققان طراحی و ساخت روبات مولکولی است 

که بتواند ماموریت های پیچیده نانومکانیکی را انجام دهد.
 هریک از بخش های روبات از چند هســته تشکیل شــده اند که بخشی از 
دی ان ای به حساب می آیند. در این آزمایش ها، نانوبات ها برای جست وجوی 
سطح های مولکولی ســاخته شــدند تا مولکول رنگ های فلورسنت زرد و 

صورتی را جدا کرده و آنها را در نقطه ای خاص ذخیره کنند.

یکی از کاربران توییتر تصویری از یک موجود عجیب دریایی منتشرکرده که 
پس از تندباد »هاروی«، در سواحل تگزاس کشف شده است.

به نظر می رسد تندباد هاروی، عالوه بر انســان ها، موجودات دریایی را نیز 
جابه جا کرده باشــد. هفته گذشته پریتی دســای از بنیاد ملی آئودوبون در 
توییتر تصویری از یک موجود  اسرار آمیز دریایی منتشر کرد که پس از تندباد 

در سواحل تگزاس سیتی کشف شده است.
 این موجود بدون چشم، دارای دهانی مملو از دندان های تیغ مانند و بدنی 

سیلندر شکل است.
زیست شناســان معتقدند این هیوالی دریایی نوعی مارماهی است، اما آنها 
هنوز نتوانسته اند نوع آن را تشــخیص دهند. عده ای دیگر معتقدند حیوان 
مذکور یک Fangtooth )نوعی ماهی آب های عمیق( باشد  که در خلیج 

مکزیک زندگی می کند.
این نوع ماهی در عمق ۳۰ تا ۹۰ متری آب شــنا می کند و گاهی اوقات به 

سطح آب می آید.

علم پژوهی

اپل واچ سری ۲ دیگر تولید نخواهد شد
دیجیاتو: اپل در مراسم سه شنبه شب گذشته خود، از اپل واچ سری ۳ رونمایی کرد؛ اما نکته دیگر 
ماجرا آن بود که در هنگام اعالم قیمت مدل های مختلف ساعت های هوشمند این شرکت، 

مشخص شد که اپل واچ سری 2 از سبد محصوالت کمپانی کالیفرنیایی حذف شده است.

یکی از پیامدهای تندباد؛

کشف موجود دریایی عجیب در سواحل 
تگزاس

آیا ساکنان ایستگاه فضایی 
بیمار می شوند؟

تا به حال این ســوال در ذهن تان به وجــود آمده که 
فضانوردان ســاکن در ایســتگاه فضایی بیــن المللی 
چگونه در ماموریت های طوالنی مدت، سالمتی خود 

را حفظ می کنند؟
 در ادامه »رابرت فراست« که مســئول آموزش کار با 
سیستم های کنترل حرکت به فضانوردان بوده، به این 

سوال پاسخ می دهد.
او می گوید مسئله اصلی برای ناسا این است که هنگام 
پرتاب فضاپیما، هیچ یک از فضانوردان بیمار نباشند و 
برای اطمینان از این مسئله، آنها باید آزمایشات دقیق 
پزشــکی و یک دوره قرنطینه به نام L-۱۰ یا ۱۰ روز 

پیش از پرتاب را پشت سر بگذارنند.
در این مرحله دسترسی به فضانوردان محدود شده و 
هرکس که قرار است با آنها ارتباط مستقیم داشته باشد 
باید آزمایشات پزشکی را انجام داده و نشان سالمتی را 

روی لباس خود نصب کند.
ممکن است در ویدئوهای پرتاب فضاپیما دیده باشید 
که فضانوردان در کنفرانس خبری از پشــت شیشه به 
سواالت خبرنگاران جواب داده و افراد نزدیک به آنها از 

ماسک استفاده می کنند.
 بنابریــن هرچنــد فضانــوردان در یــک محفظــه

آلومینیومــی ایزوله که 4۰۰ کیلومتر باالتر از ســطح 
زمین واقع شده )ایستگاه فضایی بین المللی( زندگی 
می کنند و احتمال ابتال به بیماری های واگیر در آنها 
بسیار پایین اســت، امکان ابتال به بیماری های دیگر 

وجود دارد.
عالوه بر این، فضانوردان آموزش های الزم برای کنترل 
شرایط بیماری را پشت سر گذاشــته و می توانند در 
مواقع ضروری با پزشکان حاضر در زمین تماس گرفته 
و مشورت های الزم را دریافت کنند. در شرایط حادتر 
نیز این امکان وجــود دارد که خدمه بیمــار به زمین 

منتقل شود.

بدون فرمان و پدال؛

طرح اولیه آئودی از خودروی 
خودران برقی رونمایی شد

آئودی از طرح اولیه خودرویی خودران و برقی رونمایی می کند که 
می تواند با یک بار شارژ، 4۳۵ مایل را بپیماید.

شرکت  آئودی در نمایشــگاه اتومبیل فرانکفورت از یک طرح اولیه 
جدید رونمایی می کند. این طرح اولیه Aicon نام دارد و شــرکت 
ســازنده ادعا می کند که خودروی مذکور می تواند با یک بار شارژ 
مسافت 4۳۵ مایل را طی کند.  این در حالی است که  خودروی تسال 
با یک بار شارژ۳۳۷ مایل را طی می کند. خودروی چهار در مذکور 
مجهز به فناوری های خودران اســت. به عبارت دیگر دارای فرمان 
یا پدال نیســت. به گفته آئودی،  Aicon مجهز به فناوری خودران 
سطح ۵ اســت و به عبارت دیگر می تواند بدون نیاز به انسان مسیر 

خود را بپیماید.

 اپل، هزینه تعمیر و گارانتی آیفون
را افزایش داد

دیجیاتو: هزینه گارانتــی AppleCare+ بــرای آیفون های اپل، 
حاال از ۱2۹ دالر به ۱4۹ دالر افزایش یافته است. البته این قیمت، 
آیفون های 6 اس پالس، ۷ پالس و 8 پالس را تحت تاثیر قرار می دهد.  
برای آیفون ۱۰ اما چنین طرحی درحقیقت 2۰۰ دالر هزینه دربر 
دارد که دلیل آن کامال مشخص است و به نمایشگر بزرگ ۵/8اینچی 
OLED آن باز می گردد. تعمیر نمایشــگر آیفون 6 و آیفون SE از 
۹۹دالر برای دستگاه های غیر گارانتی به ۱2۹ دالر افزایش پیدا کرد؛ 
درحالی که آیفون 6 اس و ۷ بــا 2۰ دالر افزایش قیمت به ۱4۹دالر 
رسیدند. مدل پالس نیز 2۰ دالر گران تر شده و به ۱6۹ دالر رسیده 
اســت. در مورد آیفون ۷ و ۷ پالس، هزینه تعمیر دیگر آسیب ها به 
۳۱۹ و ۳4۹ دالر رسیده و این قیمت برای آیفون 8 و 8 پالس ۳4۹ و 
۳۹۹ دالر اعالم شده است. این رقم برای آیفون ۱۰ یا X نیز احتماال 
بسیار بیشتر خواهد بود. به هر حال، تلفن های همراه گران و گران تر 
می شوند. آیفون 8 که قرار است تا چند روز دیگر به صورت بین المللی 
عرضه شود، 6۹۹ دالر قیمت دارد؛ در حالی که آیفون ۱۰ با برچسب 

قیمت ۹۹۹ دالری ارائه می شود.

نخستین آپدیت گلکسی نوت 8 برای 
بهبود دوربین و شارژ وایرلس منتشر شد

گجت نیوز: این به روزرسانی، ثبات دوربین و شارژ وایرلس پرچمدار 
جدید سامسونگ را بهبود می بخشد. قرار بود این گوشی موبایل از 
روز پانزدهم ســپتامبر )دیروز( برای خرید در دسترس قرار گیرد و 
نخستین آپدیت گلکسی نوت 8 تنها چند روز پیش از اتفاق عرضه 
شد. این به روزرسانی با ورژن N950FXXU1AQI1 منتشر شده 
و مهم ترین ویژگی آن، بهبود پایداری اپلیکیشــن دوربین اســت. 
همچنین بعد از دریافت، شــارژ وایرلس نیز عملکرد بهتری خواهد 
داشت. سامسونگ مدعی است که عملکرد کلی دستگاه نیز بعد از 
دریافت این آپدیت بهتر خواهد شد؛ پس قرار نیست قابلیت جدیدی 
بعد از دریافت نخستین آپدیت گلکســی نوت 8 به آن اضافه شود و 
تمامی تغییرات زیر پوســتی خواهند بود! دستگاه های عرضه شده 
توسط اپراتور Vodafone و همچنین سایر دستگاه های آنالک شده، 

به زودی این آپدیت نرم افزاری را دریافت خواهند کرد.

نوکیا ۲ دارای باتری 
۴۰۰۰میلی آمپری خواهد بود   

پس از معرفی گوشی پرچم دار نوکیا 8، شرکت HMD Global به 
دنبال معرفی یک گوشی میان رده اســت که ظاهرا نوکیا 2 نامیده 
می شود. اولین بار ماه گذشته شاهد حضور این محصول در تصاویر 
فاش شــده ای از FCC بودیم، حال جزئیات جدیدی از این گوشی 
مشخص شده است. براساس اسناد منتشر شده، نوکیا 2 دارای باتری 
4۰۰۰ میلی آمپری خواهد بود؛ بزرگ ترین باتری در میان گوشی های 
اندرویدی تولید شده با برند نوکیا. این میزان باتری می تواند با یک بار 
شارژ، تا دو روز قدرت کار برای کاربر را فراهم کند. ویژگی  دیگر این 
گوشی نیز که شامل صفحه نمایش ۵ اینچی با کیفیت ۷2۰ در ۱28۰ 
و همچنین پردازشگر اسنپدراگون 2۱2 کوالکام می شود، این است 
که مصرف باتری زیادی نخواهد داشت. همانند 4 گوشی معرفی شده 
توسط نوکیا در سال جاری، نوکیا 2 نیز دارای اندروید نوقا خواهد بود. 
در حال حاضر اطالعات مشخصی در مورد تاریغ معرفی و قیمت این 
محصول وجود ندارد، اما احتمال آن وجود دارد که قیمت این دستگاه 

کمتر از قیمت ۱6۰ دالری نوکیا ۳ باشد.

پورشه GT3 ۹۱۱؛ رونمایی پورشه از 
۹۱۱ جدیدش!

 پورشــه در نمایشــگاه ژنو 2۰۱6 از خودروی اسپورت ۹۱۱R که 
از یک پیشرانه 6 ســیلندر تنفس طبیعی و جعبه دنده دستی بهره 
می برد رونمایی کرد. برای متعصبان ۹۱۱ در عصر موتورهای توربو، 
سیســتم های چرخش چهار چرخ و جعبه دنده های دوقلو، ۹۱۱ 
خودرویی بود که تمام ماهیت خود را بــا خلوص نیت به طرفداران 
عرضه می داشت. پورشــه، دوشنبه گذشــته در نمایشگاه خودرو 
 ۹۱۱GT3 فرانکفــورت 2۰۱۷، از خــودروی جدید ۹۱۱ با نــام
Touring Package رونمایی کرد. GT3 همانند ۹۱۱R از موتور 
تنفس طبیعی، جعبه دنده دستی شش سرعته و سیستم چرخش 
محور عقب بهره می برد. چهار لیتر، مشــابه خودروهای مسابقه ای 
۹۱۱RSR و GT3 Cup ۹۱۱ بوده و قدرتی معادل ۵۰۰ اسب بخار 
را برای این خودرو به ارمغان می آورد. طبق گفته پورشه، این خودرو 
می تواند در ۳/8ثانیه، به ســرعت ۹6 کیلومتر بر ساعت رسیده و 
حداکثر سرعت آن نیز ۳۱۵ کیلومتر بر ساعت است. داخل اتاقک 
خودرو از چرم پوشیده شده و سیســتم جدید مدیریت ارتباطات 
پورشــه )PCM( از دیگر خصوصیات این خودرو است. قیمت این 

خودرو از ۱4۳هزار و 6۰۰ دالر آغاز می شود.

فناورانه

برای دهه های متوالی مخترعین تالش می کردند اسلحه هایی 
بسازند که بدون توجه به هدف، فقط قابلیت شلیک توسط 
مالک آن را داشــته باشد. کمپانی های اســلحه  سازی این 
اســلحه ها را »تفنگ های شخصی شــونده« و عموم مردم 

»تفنگ های هوشمند« می نامند.
بیشــتر نمونه های اولیــه تفنگ های هوشــمند، بر مبنای 
به کارگیری شاخص های بیومتریک مانند صدا، اسکن کف 
دست یا اثر انگشت برای شناسایی مالک ساخته شده اند که 
به دالیلی مانند تاثیر عرق دست یا خون بر سنسورها و عدم 
اطمینان باالی کارکرد آنها به مرحله تولید نرســیده اند، اما 
کمپانی آلمانی Armatix اسلحه هوشمند متفاوتی به نام 
iP1 تولید کرده که با قیمــت ۱8۰۰ دالر در ایاالت متحده 
به فروش می رســد و تصویرش را در باالی صفحه مشاهده 
می کنید. iP1 از تشــخیص فرکانس هــای رادیویی برای 
تامین امنیت کاربردش استفاده می کند؛ به این ترتیب که 
یک ساعت مچی به همراه دارد و در صورت قطع ارتباطش با 

ساعت، به صورت اتوماتیک از کار می افتد.
هدف اصلی تولید این ســالح، ایمنی باالی آن است؛ چون 
گزارش های منتشر شده از سوی مراکز کنترل بیماری های 
ایاالت متحده آمریکا در ســال 2۰۱۳، از ۵۰۵ مورد مرگ 
به علت شــلیک اتفاقی اســلحه خبر می دهد و بر اســاس 
گزارش دانشگاه جان هاپکینز، شلیک های اتفاقی مهم ترین 
دلیل حوادث مرگبار مربوط به اســلحه بوده است. بنابراین 
تفنگ های هوشــمند عالوه بر کاهش مــوارد غیر عمد، از 
نیروهای پلیسی که در حین درگیری اسلحه خود را از دست 

می دهند نیز محافظت می کنند. 
با این حال، اســتفاده از این تفنگ به این خوبی که به نظر 
می رسد در آمریکا مورد حمایت قرار نمی گیرد. اولین عامل 
این موضوع یک دلیل سیاسی اســت؛ موسسه ملی اسلحه 
آمریکا به طور آشکار این وسیله را یک تهدید بالقوه می داند 
و تنها فروشــگاه عرضه کننده این تفنگ در آمریکا نیز پس 
از دریافت یک ایمیل در مورد تهدیدات عمدی کاربرد این 

اسلحه، فروش آن را متوقف کرده است. 
بخشــی از این نگرانی به دلیل یک قانــون نه چندان خوب 

اســت: در ســال 2۰۰2 قانون محافظت از کودکان در 
برابر اسلحه در ایالت نیوجرســی به ثبت رسید که 
بر مبنای آن فقط اسلحه های شخصی شونده اجازه 
فروش در این ایالت را داشــت و این قانون یک نوع 

دوگانگی ایجاد کرد و همان سیاســتمدارانی که آن را وضع 
کردند در حال بحث بر سر این موضوع هستند که با توجه به 
تشویق های مالیاتی برای رواج این نوع تفنگ، قانون مذکور 

را لغو کنند. 
صرف نظر از این سیاست ها، مشــکل بزرگ تری هم وجود 
دارد: تفنگ های هوشــمند با وجود هوشــمندی احساس 
ندارند؛ همچنین iP1 فقط از مهمات 22LR استفاده می کند 
که برای شلیک به هدف خوب بوده، اما کالیبر آن به عنوان 
یک اسلحه دفاع شخصی خیلی پایین است؛ همچنین ۱8۰۰ 
دالر قیمت دارد که با این پول می توان سه اسلحه کالیبر 4۰ 

با برند Glock خرید.
Armatix در حال کار برای تولید کالیبر بزرگ تر این تفنگ 
است که با تکنولوژی و قیمت جدیدی به فروش خواهد رسید. 

مهم بــوده که ممکن مجوز حمل اسلحه نیز یک موضوع 
داده شود.است فقط به افراد حرفه ای 

Stephen Teret مدیر مرکز ســالمت اجتماعی دانشگاه 
جان هاپکینز می گوید: هدف نهایی این اســلحه ها، فروش 

بیشتر با ممانعت قانونی کمتر است.
اگر قانون گذاران حمل اسلحه گرم را قانونی کنند، به معنای 
این اســت که به اندازه کافی در دنیای واقعی کاربرد دارد و 
سایر تولیدکنندگان اسلحه نیز از همین روال پیروی خواهند 
کرد؛ پس باوجود آنکه کلــت Peacemaker 4۵ پس از 
عرضه در فروشگاه ها در سال ۱8۳۰ به سرعت توسط رنجرها 
خریده شــد و رواج یافت، برای تفنگ های هوشمند حداقل 
 به زودی نباید انتظار همه گیر شــدن بــه کارگیری آنها را 

داشته باشیم.
Armatix iP1 چگونه کار می کند؟

شلیک فشنگ های 22LR از یک خشــاب ده تایی صورت 
می گیرد و iP1 با یک ساعت مچی قابل شارژ در ارتباط است 
که آن را فعال می کند. ارتباط بین ساعت و اسلحه ازطریق 
امواج رادیویی مقاوم در برابر تداخل صــورت می گیرد؛ به 
طوری که اســلحه یک میلــه قفل کننــده دارد که فقط با 
دریافت سیگنال های ســاعت کنار می رود و اگر بیش از ۱۵ 
اینچ بین ساعت و اســلحه فاصله ایجاد شود، میله به جای 
خود بر گشــته و اســلحه راقفل می کند. ساعت هم 
برای فعال شدن نیاز به یک شــماره شناسایی 
دارد و در صورتی که شماره به درستی وارد 
شــود، عبارت good به همــراه درصد 
 شــارژ باتری روی صفحه آن آشــکار 

می شود.

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت امام حسین)ع( 
احتیاجات جدیــدی را در میان مردم به وجــود می آورد.  
اپلیکیشن ماه حسین)ع( برای تامین احتیاجات عزاداران 
طراحی شــده؛ محصولی که ضمن دسترســی رایگان به 
سخنرانی و مداحی و زیارات مخصوص ماه محرم، مجموعه ای 
از ویدئو کلیپ ها و پیامک های مناسب با حال و هوای این 
ایام را نیز در خود گردآورده است. اپلیکیشن اندرویدی ماه 
حسین، متن بسیاری از زیارات و دعاهای مناسب ماه محرم 
را برایتان گردآوری کرده که می توانید ضمن خواندن متن 
عربی و ترجمه فارسی، به فایل صوتی آنها نیز  گوش دهید. هر 
چند به دلیل ماهیت وابسته به اینترنت اپ، نمی توان به متن 
دعاها در حالت آفالین دسترسی داشت، اما امکانی برایتان 
فراهم شده که کلیه محتوای مالتی مدیا را در حالت آنالین 
دانلود و ذخیره کنید.ماه حسین)ع( در بخش های سخنرانی 
و مداحی و نمایش فایل های ویدئویی، عملکرد بسیار خوبی 

را داراست. کلیه محتوای مالتی مدیای اپ را می توانید به 
رایگان دانلود کنید. این استریم می تواند در محیط خود اپ یا 
حتی در پلیر مدنظر شما قرار بگیرد. ماه حسین)ع( ضمنا یک 
بخش اختصاصی برای پیامک های مناسبتی دارد تا بتوانید از 

آنها در اپلیکیشن های پیام رسان بهره بگیرید. 
یکی دیگر از قابلیت های خوب این اپلیکیشن نیز استریم زنده 
ویدئو از زیارتگاه های معصومین )ع( است که مطمئنا بسیاری 
را به ادامه اســتفاده از آن ترغیب خواهد کرد. از انتشار ماه 
حسین)ع( زمان زیادی نمی گذرد، به همین خاطر شاید در 
آن شاهد آرشیو پر و پیمانی از مداحی و سخنرانی نباشید. با 
این حال عملکرد خوب و سرعت باالی اپ در استریم و دانلود 
محتوای چند رسانه ای، نوید محصولی پرطرفدار و کارآمد را 
در آینده می دهد. این اپلیکیشن رایگان است و می توانید 
همین حاال آن را با استفاده از لینک  goo.gl/3A9BDu   از 

کافه بازار دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

می خواهیم ۱۰ عدد ســکه را طوری در یک ردیف قرار 
دهیم که هیچ دو سکه مجاوری به رو نباشد. این کار به چند 

صورت امکان پذیر است؟  
الف( ۱۰۰   ب( ۱2۱   ج( ۱44    د( 24۳ هـ( 2۵6

پاسخ معمای بازی با ســنگ ریزه ها: گزینه )ج( درست 
است. کسی که در نوبتش با 2 ســنگ ریزه روبه رو شود 
یکی از آن دو را برداشته و برنده می شود. بنابراین به ازای 
n=2 نفر اول برنده می شود. به ازای n=۳ نفر اول به نا چار ۱ 
سنگ ریزه برداشته و نفر دوم با 2 سنگ ریزه مواجه شده و 
برنده می شود. به ازای n=4 نفر اول ۱ سنگ ریزه برداشته 
و نفر دوم با ۳ سنگ ریزه مواجه شده و بازنده می شود. به 
ازای n=۵ نفر اول ۱ سنگ ریزه برداشــته و نفر دوم با 4 
سنگ ریزه مواجه شده و برنده می شود. به همین ترتیب 
معلوم می شود که اگر تعداد سنگ ریزه ها زوج باشد، نفر 

اول و در غیر این صورت نفر دوم برنده خواهد شد.

  معمای شماره ۲۲37

  جواب معمای شماره ۲۲35

معرفی اپلیکیشن ماه حسین)ع(؛ 

مجموعه ای از مداحی ها، زیارات و سخنرانی ها برای ماه محرم

آی تی رسان: تکنولوژی هایی برا ی جلوگیری از حوادث ناخواسته در ارتباط با کاربرد اسلحه وجود دارد؛ اما باید دید چرا تاکنون همه گیر نشده است.

چرا هنوز هم تفنگ های هوشمند نداریم؟
با توجه به قابلیت های تکنولوژیک اسلحه سازها:
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يادداشت
دستگيری سارق حرفه ای سيم برق

ســرهنگ علي جعفري نژاد، فرمانده انتظامي شهرســتان خمینی شــهر، از 
دستگیری يك سارق حرفه ای سیم برق و كشف70كیلوگرم كابل و سیم برق 

خبرداد و گفت: اگر به موارد مشكوكی برخورديد، به 110  اطالع دهید.

اخبار

ريیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:

مجموعه تاریخی خواجه زین الدین 
به مرحله پایانی رسید

ريیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل با   آران و بیدگل
اشاره به آغاز مرمت مرحله پايانی مجموعه 
تاريخی خواجه زين الدين از توابع اين شهرستان اظهارداشت: برای 
مرمت و بهســازی مرحله آخر اين مجموعه تاريخی بیش از ۳00 
میلیون ريال از محل اعتبارات اداره میراث فرهنگی اختصاص يافته 
است. جواد صديقیان تصريح كرد: كار مرمت و بهسازی اين مجموعه 
تاريخی تا پايان شهريورماه امسال به پايان می رسد.وی با اشاره به 
اينكه مرحله نخست عملیات مرمت بنا و موقوفه خواجه از تیرماه ۹۶ 
آغاز شده است، تصريح كرد: اين مرمت در مرحله دوم به همت پايگاه 
میراث فرهنگی و با پیگیری دوستداران میراث فرهنگی ابوزيدآباد 
در حال انجام است و تا پايان شهريورماه به پايان خواهد رسید. وی 
مجموعه خواجه زين الدين را از ابنیه ارزشمند نیمه دوم سده نهم 
هجری و شامل مسجد، آب انبار، حمام مردانه، حمام زنانه و خانقاه 
برشمرد. صديقیان با بیان اينكه مساحت تقريبی مجموعه 7۲0 متر 
مربع بوده و در سال ۸۴ در فهرست آثار ملی كشور به  ثبت رسیده 
است، افزود: مرمت سردر ورودی، بدنه های راه پله، استحكام بخشی 
ساقه بادگیر و كالهك آب انبار و جرزهای فرسوده از جمله اقداماتی 

است كه در اين مرحله انجام می شود.

مديرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد: 

 مرمت پل تاریخی اورگان
 در مبدأ زاینده رود

اصفهان مديركل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: 
با توجه به وجود 11 پل تاريخی از مبدأ تا انتهای 
رودخانه زاينده رود در استان اصفهان، كار پايش دائمی اين پل های 
تاريخی به ويژه در مناطقی كه جريان آب رودخانه به صورت نامنظم 
جريان دارد طی يك و نیم ســال گذشته در دســتور كار اداره كل 

میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.
فريدون الهیاری تصريح كرد: با توجه به تخصیص اعتبارات عمرانی، 
مسئوالن میراث فرهنگی شهرستان چادگان، عملیات مرمت اين 

پل را در نیمه نخست سال 1۳۹۶ آغاز كردند.
وی در رابطــه با چگونگی مرمــت اين پل تاريخی افــزود: در اين 
عملیات مرمتی، قوس های دهنه های پل و همچنین حاشیه های 
پل برای تردد گردشگران با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ريال مرمت 

شده است. 
نورا...عبدالهی، مدير میراث فرهنگی شهرستان چادگان نیز در رابطه 
با چگونگی بهره برداری از اين پل تاريخی اظهار داشت: با توجه به 
اينكه اين پل زيبای تاريخی توسط »حاج جلیل استكی« از بزرگان 
منطقه چادگان جهت تردد مردم منطقه و به نوعی جهت دسترسی 
محلی، روی زاينده رود بنا شده، لكن در پنجاه سال اخیر به تدريج 
رفت و آمدها  روی آن افزايش يافته؛ بــه گونه ای كه هم اينك اين 
پل به يكی از بزرگ ترين محورهای ارتباطی غرب استان اصفهان 

تبديل شده است.

بامسئوالن

بهره برداری از نخستین خانه 
نقالی بنیاد فردوسی در کاشان 
دبیر بنیاد فردوسی شاخه كاشان در  کاشان
مراسم بهره برداری از نخستین خانه 
نقالی بنیاد فردوسی در كاشــان ضمن اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه سه جانبه بین بنیاد فردوسی شاخه كاشان، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی كاشان و مجموعه نیايش 
اين شهرستان از بهره برداری نخســتین سرای نقالی 

بنیاد فردوسی كشور در كاشان خبر داد.
مسعود نوری با بیان اينكه مقرر شده است تا در هفته 
دو روز موســیقی زنده و نقالی اجرا شود، افزود: برپايی 
نمايشگاه مرتبط با شاهنامه از ديگر برنامه هايی است 

كه در اين سرا ايجاد می شود.
وی ضمن اشاره به نزديكی ايام محرم و صفر خاطرنشان 
كرد: در اين ايام نقل مذهبی درباره امام حســین )ع( 
با پژوهش چند ماهه و همــكاری مركز پژوهش حوزه 
علمیه كاشــان در چند ماه به مدت 10 شب در محل 

سرای نقالی، نقل مذهبی داريم.

معاون فرماندار فريدن:

 فرهنگ کارآفرینی
 باید توسعه بیابد

اولین ســمینار راهكارهــای عملی  فريدن
كارآفرينی و توسعه كســب و كار در 
شهرستان فريدن، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و 
تعدادی از مسئوالن برگزار شد. كوروش خسروی دارانی، 
عضو شورای شهر اصفهان، دبیر جشنواره علمی فناوری 
شیخ بهايی و ريیس مركز مطالعات و پژوهش های شورای 
شهر اصفهان سخنران اين سمینار بود. وی در خصوص 
سرفصل های مهمی همچون معرفی مفهوم كارآفرينی، 
شــرايط الزم برای تحقــق كارآفرينــی، ويژگی های 
شــخصیتی كارآفرين، مهــارت های مــورد نیاز برای 
كارآفرينی، شاخص های كلیدی محیط مناسب برای 
كارآفرينی و راهكارهای عملی برای كشــف و گسترش 
زمینه های كارآفرينی در شهرستان توضیحاتی ارائه داد.

صفر بديع زمانی، معاون فرماندار فريدن نیز در بخشی از 
اين همايش با بیان اينكه فرهنگ كارآفرينی بايد توسعه 
بیابد، اظهار داشت: در اين راســتا نیازمند ورود جدی 
مدارس و دانشگاه های كشور به بحث كارآفرينی هستیم.

در اين سمینار همچنین پرسش نامه هايی در خصوص 
نحوه برگزاری ســمینار و نیز آزمون شخصیت شناسی 

كارآفرين بین شركت كنندگان توزيع شد.

وی با بیان اينكه شهردار سابق موفق شد سیستم اداری خود را 
به روز كند، افزود: شهر نطنز بايد با كمك مسئوالن و شهردار 
از خمودگی، خارج و تالش شود تا حدود ۳00 هزار مهاجری 
كه در طول ۳0 سال از اين شهر خارج شده اند با فعالیت های 

مختلف و ابتكار عمل مسئوالن به اين شهر برگردند.
وی همچنین از معاون عمرانی اســتاندار اصفهان خواست تا 
با توجه به نجابت مردم نطنز، همــكاری و همراهی بهتری با 
مسئوالن شهرستان و به خصوص اعضای شورای شهر داشته 

باشند.
بدهی فعلی شهرداری نطنز کمتر از زمانی است که 

شهرداری را تحويل گرفتم
سید محسن تجويدی، شهردار ســابق نطنز ضمن قدردانی 
از همراهی مردم و مســئوالن در طول چهار سال گذشته با 
مجموعه شهرداری، اظهار كرد: با توجه به برنامه های اجرا شده 
شهرداری در چهار سال گذشــته، موفقیت نسبی در رسیدن 
به اهداف حاصل شــد و به خصوص در زمینه ارتباط و تعامل 

شهرداری با مردم، عملكرد خوبی برجای ماند.

وی در خصوص افزايش درآمدهای شــهرداری در اين سال 
ها، افزود: بودجه سال ۹۲ شــهرداری نطنز ۲۸ میلیارد ريال 
بود كه در سال آخر فعالیت به ۸۴ میلیون ريال رسید. ضمن 
اينكه بدهی فعلی شــهرداری نطنز كمتر از زمانی اســت كه 
شهرداری را تحويل گرفتم. شهردار ســابق نطنز تاكید كرد: 
تحقق سه برابری اين بودجه نسبت به سال ۹۲ به خاطر تالش 
و فعالیت های گسترده ای بود كه صورت گرفت، درحالی كه 
بسیاری از شهرداری ها در شهرهای مختلف به خاطر مشكالت 

زياد نتوانسته بودند بودجه مورد نظر خود را محقق كنند.
وی گفت: يكی از مهم ترين مشــكالت شهر در اوايل خدمت 
اصالح طرح جامع و طرح تدقیق محدوده شــهر نطنز بود و 
از مهم ترين كارهای صورت گرفته توسط شهرداری به لطف 
همكاری معاون عمرانی اســتاندار اصالح همین طرح جامع 

شهری بود.
تجويدی خاطرنشــان كرد: 11 هزار متــر زمین به مجموعه 
شهرداری در زمین دوشنبه بازار، ۹ هزار متر مربع زمین مركز 
معاينه فنی، بیش از دو هزار متر در شهرک مسكونی و 55 هزار 

متر در شهرک منتظری به محدوده شهر برگشت و برای آن 
كاربری تعريف شد.

شــهرداری جلوی ضربه رانت خواران به اموال و 
دارايی ها را بگیرد

ريیس شورای شهر نطنز با تشــكر از زحمات شورا و شهردار 
ســابق، از پیراينده شــهردار جديد نطنز خواســت پیگیر 
فعالیت های شهردار سابق و امانت دار مردم باشد و تالش كند 
كوچك ترين خدشه ای به اموال و دارايی های شهر از طريق 
رانت خواران وارد نشــود. محمد آقا مرادی برنامه ريزی برای 
شهرداری و تامین زيرســاخت ها را با توجه به موقعیت شهر 
نطنز از ضروريات دانست و از مسئوالن استانی و نماينده شهر 
نطنز خواست در راه تامین 10 ناوگان حمل و نقل شهری برای 
اين شهر تالش كنند. وی خاطرنشان كرد: يكی از مشكالت 
شهرداری نطنز، نبود درآمد پايدار است كه برنامه ريزی برای 

تحقق اين مهم ضروری است.
نطنز، الگوی طرح توسعه شهری در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است
مرتضی صفاری، نماينده مردم نطنــز، بادرود و قمصر با بیان 
اينكه مردم نطنز فعالیت های شهردار سابق را هرگز فراموش 
نخواهند كرد، افزود: شهردار جديد از جوانان خوش فكر، فعال 
و مورد اعتماد است و از آنجايی كه شــهرداری های كوچك 
مشــكالتی در خصوص تامین منابع مالی دارند و كار را برای 
شهرداران سخت می كند، شهردار جديد بايد تالش كند تا اين 

مشكل در نطنز به روش های مختلف حل شود. 
مرتضی صفاری نطنزی از مســئوالن شــهر نطنز خواست 
دوستانه و مسئوالنه به ياری هم بشــتابند و تالش كنند تا با 
توجه به الگو بودن شهر نطنز در ابعاد مختلف تاريخی، فرهنگی، 
طبیعت و حیات وحش... بتوانند شهری موفق، شاداب و زنده 
بسازند. وی تصريح كرد: شــهر نطنز در طرح الگوی توسعه 
شهری در مجمع تشخیص مصلحت مطرح بوده و به  عنوان الگو 
مورد توجه قرار گرفته است و ما بايد با استفاده از اين موضوع 
هم خود در مسیر پیشرفت اين شهر تالش كنیم و هم از امكانات 

و توج های كشوری به آن بهره ببريم. 
شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب 

می شوند
فرماندار نطنز نیز افزود: شوراهای بخش و شوراهای شهرستان 
نیز مشخص شدند و جلسه ای با حضور مسئوالن كلیه ادارات 
و دستگاه های اجرايی برگزار شــد كه اين امر سرآغازی برای 
تعامل و همراهی شــوراها و ادارات در شهرستان بود. يوسف 
حسنی تعامل خوب شوراها و ادارات مسؤالن شهرستان با هم 
را ضروری دانست و گفت: ما در مجموعه چهار شهر شهرستان 

هماهنگی خوبی بین اعضای شوراها داشتیم . 

نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی:

نطنز، الگوی طرح توسعه شهری در مجمع تشخيص مصلحت است

عباس کوچه فاره، عضو سابق شورای شهر نطنز، در مراسم توديع و معارفه شهردار، ضمن تشکر از 
تالش های شهردار سابق اين شهر اظهار کرد: از مهم ترين داليل پیشرفت هر شهری، شورای پويا و 

فعال آن شهر  بوده و وجود مردم پويا و فعال نیز از مهم ترين عناصر پیشرفت هر شهر به شمار می آيند.

نطنز

ابالغ رای
6/465 کالسه پرونده: 950922 شــماره دادنامه: 9502308- 95/12/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بابک خان احمدی نشانی: 
اصفهان میدان جمهوری خیابان رباط اول کوی سپاس ابتدای کوچه حیدر پالک 86. 
خوانده: سعید جعفری نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال طبق رســید عادی. 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:د در خصوص دعوی آقای بابک خان احمدی به طرفیت آقای 
سعید جعفری به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000/000 ریال چند فقره فاکتور به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه  رسیدگی حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه خوانده ثابت 
تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 6070000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ 95/7/22 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 باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص قرار تامین خواسته نظر 
به اینکه خواهان خسارت احتمالی را تودیع ننموده است لذا به استناد ماده 115 بند د 
از ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم می دارد 
قرار صادره قطعی می باشد. م الف: 17334 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970352901021 شــماره پرونــده:  /469
9509980365601639 شماره بایگانی شعبه: 960424 شعبه 103 دادگاه کیفری 
دو شــهر اصفهان ) 103 جزایی سابق(. شــاکی: آقای حمزه عباسی پائین دروازه 
فرزند رمضان به نشــانی اصفهان - اصفهان- هفتون کوچه گلچین کوچه سلمان 
پالک 11. متهم: آقای محمد نجفی به نشانی اصفهان - اصفهان خ زینبیه آخر ک 
اسالمی. اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای 
دادگاه: در خصوص اتهام اقای محمد نجفی که متواری می باشد دایر بر ایراد صدمه 
بدنی عمدی با چاقو حسب شکایت آقای حمزه عباســی فرزند رمضان با توجه به 
محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفر خواست دادسرا و عدم  حضور متهم 
پرونده به استناد مواد 448 و 449 قانون مجازات اسالمی بخش دیات و ماده 614 
بخش تعزیرات متهم موصوف را به پرداخت شش هزارم دیه کامل و نه درصد دیه 
کامل در حق شاکی پرونده و نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید 
و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 17383 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)103 جزایی سابق(
ابالغ رای 

6 شــماره دادنامــه: 9609976836800882 شــماره پرونــده:  /471
9609986836800176 شماره بایگانی شــعبه: 960190 شعبه 8 دادگاه خانواده 
شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهید قدوســی( خواهان: خانم فاطمه ارجمندنیا 
فرزند عزیزاله  به نشــانی اصفهان- شــهر اصفهان- خ زینبیــه - خ الله- کوچه 
شــهید کرمانی - پ 8 . خوانده: آقای مرتضی صادقی فرزند علی جان به نشــانی 
مجهول المکان. خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه مهریه 
3- مطالبه خسارات دادرسی . گردشــکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای 
دادگاه: خواســته خواهان فاطمه ارجمند نیا فرزند عزیز به طرفیت خوانده مرتضی 
صادقی فرزند علی جان اعســار موقت از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه مهریه 

مندرج در سند نکاحیه به شــماره 5395 صادره از ناحیه دفترخانه 177 حوزه ثبت 
اصفهان و مطالبه خســارات دادرسی می باشد. با توجه به شــرح خواسته خواهان 
و سند نکاحیه مســتند دعوی که دلیل احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین طرفین 
می باشدو مفاد استشهادیه اســتنادی خواهان که حکایت از عدم تمکن مالی او از 
پرداخت هزینه دادرسی می نماید و نظر به اینکه براساس مقرات ماده 1082 قانون 
مدنی به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر شــود و خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه دادرســی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداشته 
است علیهذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 504 و 
505 و 506 و 511 قانون ایین دادرســی مدنی و ماده مذکور قانون مدنی و تبصره 
الحاقی و ایین نامه اجرایی ان حکم به اعســار موقت خواهــان از پرداخت هزینه 
دادرسی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 841/574/602 ریال وجه نقد بابت 
هدیه قران مجید - مهرالسنه و وجه منزل که بیه نرخ روز محاسبه شده است بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/907/200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. مابقی هزینه دادرسی به  مبلغ 25/845/111 ریال هنگام 
اجرای دانامه و از محل محکــوم به از خواهان اخذ خواهد شــد رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ایــن دادگاه و پس از آن ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد.
 م الف: 17371 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

ابالغ رای
6/472 کالسه پرونده: 988-95 شــماره دادنامه:  9976794500400-96 مرجع 
رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف استان اصفهان . خواهان: نوید شهامت به 
نشانی: خ شیخ مفید ساختمان اســمان طبقه چهارم واحد 17. خوانده: علی کیانی 
فالورجانی به نشانی مجهول المکان. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت ان به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
درخصوص دعوی نوید شهامت به طرفیت علی کیانی فالورجانی به خواسته مطالبه 
مبلغ 21/000/000 ریال موضوع دو چک به شــماره های 580959- 95/4/20 و 
580974- 95/2/24 در عهده بانک رفاه کارگران امام خمینی فالورجان با عنایت 
به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خوانده در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی 
مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوی مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
دو قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می نماد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیبست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف: 17301 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ رای 

6/473 کالســه پرونده: 960231 شــماره دادنامــه: 9609976793802818- 
96/5/23 مرجع رسیدگی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مرتضی 
آکوچکیان فرزند حسین. نشــانی: اصفهان - خ بزرگمهر 22 بهمن خ عالمه امینی 
غربی مجتمع نگین. خواهــان: 1- علی ادیبی فر 2- علــی توکلی هردو مجهول 
المکان. با عنایت به محتویات پرونده  و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای مرتضی آکوچکیان فرزند حسین  
به طرفیت 1- علی ادیبی فر 2- علی توکلی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 
میلیون ریال وجه ســفته به شــماره خزانــه داری کل 0901763- 94/10/26 و 
992028- 94/11/26 و 841046 - 94/12/26 و 841047- 95/1/26  به انظمام 

مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 
قانون تجارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواســته و 350/000 هزار ریال بابت 
هزینه دارســی و پرداخت 120/000 هزار ریال بابت نشر آگهی همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/28 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عهده ی 
اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیست روز پس از نثض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 17311 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970353404300 شــماره پرونــده:  /470
9509980363301632 شماره بایگانی شعبه: 962123  شعبه 108دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان )108 جزایی سابق( . آقای علی پژوهش فر فرزند شهرام به نشانی 
اصفهان - شهرستان اصفهان - شهر اصفهان خیابان پروین کوچه علی معمازاده 
پالک 56. متهم: آقای شهرام پژوهش فر فرزند مصطفی به نشانی فاقد آدرس. اتهام: 
ترک انفاق فرزند. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای شهرام 
پژوهش فر فرزند مصطفی دائر بر ترک انفاق نسبت به شاکی آقای علی پژوهش فر 
) فرزند متهم( موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
از توجه به محتویات پرونده  و شکایت شاکی و اظهارات شهود در مرحله تحقیق و 
عدم حضور متهم و عدم ایراد دفاعی از طرف متهم و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی نسبت به نامبرده محرز است و به استناد ماده 53 قانون حمایت 
از خانواده متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعریزی محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس 
از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 17378 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108 جزایی سابق( 

ابالغ رای
6 شــماره دادنامــه: 9609970351100714 شــماره پرونــده:  /563 
9509980351100955 شماره بایگانی شــعبه: 951029 خواهان: آقای مجتبی 
چوپان فرزند قربانعلی به نشانی: استان اصفهان  شهرستان اصفهان شهر اصفهان 
کاوه خ فالطوری کوچه شــماره 10 جنب پارک پ 2. خواندگان: 1- آقای مهدی 
تورجــی زاده فرزند اصغــر 2- آقای غالمرضا مــروی زاده فرزنــد احمد همگی 
به نشــانی مجهول المکان. خواســته ها: مطالبه خسارت دادرســی 2- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک. رای 
دادگاه: درخصوص دعوی آقای مجتبی چوپان فرزنــد قربانعلی به طرفیت آقایان 
1- غالمرضا مروی زاده فرزند احمد 2- مهدی تورجی زاده فرزند اصغر به خواسته 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت وجه دو فقره 
چک به شماره های 472128-9501-07 مورخ 95/7/25 و 07-9501-472118 
مورخ 95/5/21 عهده بانک ملی ایران شــعبه بعثت اصفهان به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چکها 
و گواهینامه عدم پرداخت آنها و باتوجه به عــدم حضور بالوجه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از 
هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت به وجود اصل چکها و گواهینامه 
عدم پرداخت آنها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آنها و استحقاق 
دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجتمع تشخیص 

مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه شماره 597 
مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد میلیون )500/000/000( ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 15/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. و در خصوص خواسته خواهان 
مبنی بر اعسار نظر به اینکه خواهان در جلسه رســیدگی دادخواست اعسار خود را 
مسترد داشته لذا به استناد بند الف ماده 107 قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست 
خواهان را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف: 18481 شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9609970350700831 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /562
9609980350700011 شماره بایگانی شعبه: 960016 خواهان: آقای سید کمال 
الدین خلیفه سلطانی فرزند ســید محمد با وکالت خانم سیده سارا حسینی چادگانی 
فرزند سید محمدرضا به نشانی اصفهان سه راه ســیمن پانصد متر به طرف قائمیه 
مجتمع دی ورودی غربی طبقه سوم  واحد 20 کدپستی 8177798561 خواندگان: 
1- آقای سیدعلی مفضلی به نشانی: اصفهان خیابان آمادگاه کوی محمدآباد کوی 
کویان پالک 73 کدپستی 8144935751. 2- آقای سید علی فقیه ایمانی به نشانی 
اصفهان خیابان فردوسی بن بســت مختار پالک 434 . خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی آقای سید کمال الدین خلیفه ســلطانی با وکالت خانم سارا حسینی چادگانی 
به طرفیت 1- سیدعلی فقیه ایمانی 2- ســید علی مفضلی به خواسته مطالبه وجه 
به میزان 650/000/000 بابت واریز به حســاب به موجب رسیدهای بانکی و چک 
های صادر شده به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح 
که خواهان مدعی است خوانده ردیف اول مبلغ فوق الذکر را از خواهان دریافت می 
نماید که رسیدهای پیوست پرونده مؤید ادعا می باشد و خوانده ردیف دوم با ضمانت 
از ایشان مبادرت به محتویات پرونده رســید بانک اقتصاد نوین به شماره 352538 
مورخ 1395/4/20 و شــماره 346024 مورخ 1395/3/27 و ســند عادی شــماره 
261657/952-07 مــورخ 1395/3/27 و نظر به اینکــه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی مورخ 96/5/17 این دادگاه حاضر نشده اند و هیچ دفاعی در 
قبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند با التفات به مصون ماندن مستندات خواهان از 
هرگونه ایراد و اعتراض خواندگان دادگاه دعوی را وارد و ثابت دانسته توجهًا به ماده 
2 بند 4 ماده 264 قانون مدنی پرداخت فوق الذکر از سوی خوانده ردیف دوم را تبدیل 
تعهد لحاظ نموده مستنداً به مواد 198-519-522 و تبصره الحاقی به قانون صدور 
چک مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ پانصد 
میلیون ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی متعلقه هرکدام به تناسب محکومیت و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
توسط خوانده ردیف اول از تاریخ تقدیم دادخواست )95/12/28( و خوانده ردیف دوم از 
تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم وفق شاخص نرخ بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. رای صادره غیابی می باشــد ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد در خصوص خواسته دیگر خواهان 
مبنی بر محکومیت خواندگان به مازاد مبلغ محکومیت به صورت تضامنی با عنایت به 
محتویات پرونده به لحاظ عدم وجود مسئولیت تضامنی نامبردگان نسبت به خواهان 
مستنداً به ماده 197 قانون یادشده حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان می باشد. م الف: 18474 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

No. 2237 | September 16,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



مدیر صنایع کشاورزی استان گفت: تولید خوراک آبزیان سردابی، گرمابی، زینتی و 
خاویاری در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است و  امسال سه هزارو 

200 تن خوراک آبزیان  با ارزآوری سه میلیون دالری، به آسیای میانه صادر شد.

صادرات سه هزارو 200 تن خوراک آبزیان از چهارمحال و بختیاری 
اخبار

به لحظه آغاز کوچ پاییزه عشایر، »مال َکنون« گفته  می شود که 
شــامل دو واژه »مال« به معنی آبادی و مجموع سیاه چادر ها و 
»َکنون« به معنای از جا کندن و از آیین های تاریخی و دیرین 

عشایر بختیاری است.
کوچ عشایر همه ســاله در دو فصل انجام می شود: اول در فصل 
بهار و هنگام کوچ ایل از گرمسیر به طرف سردسیر )ییالق( و دوم 
در اواخر شهریور و اوایل فصل پاییز که ایل از سردسیر به طرف 
گرمسیر )قشالق( و معموالً به سمت خوزستان حرکت می کند و 

تا بهار سال آینده در مراتع این استان باقی می ماند.
آیین »مال َکنون« با حزن و اندوه خاصی همراه است. در این آیین، 
ایل با همه مردان و زنانش از هــر طایفه و تیره و تش فرا خوانده 
می شود و نغمه سفر و جدایی و دل کندن از سرزمین و زیست بوم 

خویش را سر می دهد.
هر طایفه یا ایل، گوسفندان خود را با یک رنگ عالمت گذاری 
می کند تا اگر در بین راه با گله های دیگــر تداخل پیدا کرد، به 

راحتی گوسفندان خود را بشناسد و جدا کند.
آنها بر پیشانی گوسفندان و شاخ بزهایشان رنگ می زنند و بره ها 
و بزغاله ها را )چون پشم و مویشان در حال رشد است( عالوه بر 

رنگ، با سیم داغ شده بر فک هایشان عالمت می گذارند.
مردان مسن و زن و بچه ها که توان پیاده روی ندارند، سوار بر اسب 
و مرکب ها می شوند و افراد جوان که همه مسلح به سالح گرم یا 
سرد )مانند گرز( هستند، بار کردن و باراندازی اساسیه و انتقال و 

نگهداری گله ها را بر عهده دارند.
بزرگ مال یا ایل نیز سوار بر اســب و مسلح جلوی مال حرکت 
می کند و هر کجا را مناسب ببیند، دستور باراندازی می دهد تا 

افراد و احشام خستگی در کنند و فردای آن روز دوباره حرکت 
می کنند. 

به همین صورت وارگه )منزلگاه( بــه وارگه کوچ می کنند تا به 
مقصد برسند. هنگام عبور مال از رودخانه، همگی کمک می کنند.

بزرگان طوایف هم در نزدیک شــدن مال ها به هم، یکدیگر را 
میهمان می کنند و جلوی پایشان گوسفند می کشند و گاهی نیز 

تفنگ و اسب و زین به یکدیگر هدیه می دهند.
در برگشت به گرمسیر در اوایل فصل پاییز نیز به همین صورت، 
اما راحت تر است؛ چون برف ها اکثرا آب شده، راه ها و ایلراه ها باز 
است، آب رودخانه ها کمتر شده یا حداقل گرم تر است؛ همان طور 

که هوا هم گرم تر می شود.
حرکت مال ها و گله ها از میان کوه و تپه و دشت، صدای بره ها و 
بزغاله ها و زنگوله بز ها و گوسفندان و صدای اسب ها و مادیان ها، 
صدای خوش و دلنشــین کبکان کوهســاری و پرندگان روی 
درختان بلوط و بنه و کلخنــگ و زالزالک، صداقت و پاکدامنی 
مردمان عشایر، صفای سیاه چادر های دستباف که روزنه های آن 
با بارش باران بسته و با تابش آفتاب باز می شود و... از دیگر جلوه ها 

و زیبایی های کوچ عشایر بختیاری است.
عباس قنبری عدیوی سرپرســت بنیاد ایران شناســی استان 
چهارمحال و بختیاری و دکترای ادبیات عامه )فولکلور( گفت: 
کوچ عشــایر یا »مال َکنون« به عنوان یکی از جلوه های زیبای 
زندگی عشــایری، تاثیر عمیقی بر مؤلفه های مختلف فرهنگ 
عشایر مانند ادبیات، موسیقی، ســبک زندگی و حتی پوشش 

آنان گذاشته است.
وی افزود: عشایر طی ســال برای دست یافتن به مراتع سرسبز 

در ییالق و قشالق دو بار کوچ می کنند که کوچ بهاری ییالقی 
از خوزستان به چهارمحال و بختیاری به علت رسیدن به مراتع 
سرسبز و آب های روان با خوشحالی همراه است، اما »مال َکنون« 

به خاطر جدایی از وطن، حزن و اندوه به دنبال دارد.
قنبری اضافه کرد: این جذابیت های کم نظیر از منظر گردشگری 
عشایری می تواند کلید گمشده رونق بازار گردشگری در استان 

چهارمحال و بختیاری باشد.
به گفته وی، عشایر اســتان چهارمحال و بختیاری پنج طایفه 

بزرگ، 2۴ زیر طایفه، ۳2 تیره و 2 هزار و ۹۴0 تَش دارد.
بهمن عســگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری نیز با بیان ثبت کوچ عشایر 
بختیاری با عنوان »مال َکنــون« و در 2 گروه آداب و رســوم 
اجتماعی و آیین ها و جشــن ها، در دی ماه ۹۵ در فهرست آثار 
ملی ناملموس کشور، از ارسال پرونده این آیین تاریخی برای ثبت 

جهانی به سازمان یونسکو خبر داد.
وی گفت: روند بررسی ثبت جهانی این اثر ناملموس، یک تا دو 

سال به طول می انجامد.
یحیی حســین پور مدیرکل امور عشایر اســتان چهارمحال و 
بختیاری می گوید: با آغاز کوچ پاییزه، 1۴ هزار خانوار عشایری 
این اســتان با 12۶ هزار نفر جمعیت و بیــش از یک میلیون و 
۵00هزار رأس دام، به مناطق عشــایری شهرستان های ایذه، 
مسجد سلیمان، اللی و اندیکا در استان خوزستان کوچ می کنند.

وی می افزاید: عشــایر در این کوچ با گذراندن بیش از یک هزار 
کیلومتر از ایلراه های بازفت، هزار چم، چلو و شیمبار، دزپارت، 

تاراز و کوه سفید، به مناطق گرمسیری می روند.
حسین پور با بیان اینکه کوچ پاییزه عشایر تا نیمه مهرماه هر سال 
ادامه دارد اضافه می کند: خانوار های عشایری یک دوره هفت ماهه 

را در مناطق قشالقی سپری می کنند.
وی همچنین می گوید: ماموران نیــروی انتظامی برای امنیت 
کوچ، تا استقرار کامل عشایر در مناطق گرمسیر آنها را همراهی 
می کنند. گفتنی اســت در ســال های اخیر با تخریب مراتع، 
خشکسالی های پی درپی و چرای بیش از حد دام ها، محدوده 
زندگی عشــایر تنگ تر شــده و با دخالت های انسانی و اجرای 
طرح های مختلف، ســطح مراتع و چراگاه دام های آنان کاهش 

یافته است. 
استان چهارمحال و بختیاری، بعد از فارس دومین استان عشایر 
نشین کشور و دارای رتبه اول استانی در تراکم عشایر در واحد 
سطح است. بر اساس سرشماری سال 1۳۸۷، جمعیت 12۶هزار 
و ۳۹ نفری عشایر چهارمحال و بختیاری در قالب 1۴هزار و ۶۵۷ 
خانوار در ۸۵ درصد گستره جغرافیایی این استان استقرار دارد. 
جمعیت عشایری استان، حدود 10/۶2درصد جمعیت عشایری 
کشور و 10/۵درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد. عشایر 
چهارمحال و بختیاری، از اقوام بختیاری، ترک قشقایی، چهرازی، 

عرب نصرآبادی و گله دار دهکردی هستند.

مال َکنون؛ آیین دیرین عشایر بختیاری در کوچ پاییزه
با مسئوالن

کوچ در فرهنگ بختیاری با سختی و تالش عجین شده است و مردان و زنان این دیار با حرکت در دل کوه ها و 
دشت ها برای کوچ از ییالق به قشالق و بالعکس، دل به رود های نا آرام کارون و بازفت می زنند.

تحقق حقوق شهروندی 
مستلزم فرهنگ سازی است

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری 
در کارگروه حقوق شــهروندی، اظهار کــرد: رییس 
جمهور به عنوان مجری قانون اساسی همواره درصدد 
اجرای مفاد قانون اساســی در جامعه اســت و چنین 
دستور داده که تمام دســتگاه های اجرایی، بسترهای 
الزم را برای فرهنگ سازی و اجرای حقوق شهروندی 

فراهم کنند.
وی با تاکید بر نقش آموزش و فرهنگ سازی در تحقق 
حقوق شــهروندی گفت: تا زمانی که در زمینه حقوق 
شهروندی فرهنگ ســازی نشــود و مردم با حقوق و 
تکالیف شهروندی آشــنایی نداشــته باشند، حقوق 

شهروندی تحقق پیدا نمی کند.
سلیمانی دشــتکی خاطرنشــان کرد: همواره تمامی 
شهروندان از هر قشری مستحق بهره مندی از حقوق 

شهروندی هستند.
وی با اشــاره به اینکه برخی افراد با حقوق شهروندی 
آشــنا نیســتند و نمی توانند از حقوق خود دفاع کند، 
تصریح کرد: این افراد باید به وکالی معتمد متوســل 

شوند.

60 دانش آموز کوهرنگی 
بورسیه تحصیلی شدند

تابنــاک: معاون علمــی و فرهنگی موسســه قرارگاه 
جهادی صاحب االمر)عج(، از بورســیه تحصیلی ۶0 
دانش آموز شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
حامد بابازاده مقدم در جریان توزیــع لوازم التحریر و 
بســته های فرهنگی رایگان بین دانش آموزان بازفت 
کوهرنگ افزود: 120دانش آموز نخبه علمی در مقاطع 
مختلف تحصیلی اســتان های هرمزگان، چهارمحال 
و بختیاری، البرز، خراسان شــمالی و زنجان، در سال 
تحصیلی جدید از مزایای بورسیه این موسسه برخوردار 
خواهند شد. وی افزایش تعداد بورسیه های تحصیلی 
در مناطق محروم و کم برخوردار کشــور را از اهداف 
قرارگاه جهــادی صاحب االمر)عج( عنوان کرد. معاون 
علمی، فرهنگی قرارگاه جهــادی صاحب االمر)عج(، 
از توزیع لوازم التحریر رایــگان به ارزش ۳00 میلیون 
ریال در آستانه بازگشایی مدارس در بین دانش آموزان 
مناطق محروم کشور خبر داد. شهرستان عشایرنشین 
کوهرنگ چهارمحال و بختیــاری، در ۹0 کیلومتری 

مرکز استان قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری، از برگزاری 
جشنواره منطقه ای شاهنامه خوانی در لردگان خبر داد.

جواد کارگران در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشــاره به اینکه جشنواره 
منطقه ای شاهنامه خوانی در لردگان برگزار شد، اظهار داشت: در جشنواره 
شاهنامه خوانی در لردگان ۴0 شاهنامه خوان به رقابت با یکدیگر پرداختند.
وی عنوان کرد: 120 اثر به دبیرخانه جشــنواره شاهنامه خوانی و نقالی 
مناطق زاگرس نشین ارسال شده بود که ۴0 اثر، برگزیده و در جشنواره 

شرکت داده شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
این جشنواره، با حضور شاهنامه خوان های خوزستان، کردستان، کرمان، 
کرمانشاه، لرستان، همدان و هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان 

غربی، اصفهان، ایالم، بوشهر و چهارمحال وبختیاری برگزار شد.

 آیین اختتامیه مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در 
چهارمحال و بختیاری، با معرفی و تجلیل از نفرات برتر در شهرکرد برگزار شد. 
فرزاد رحیمی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری در این آیین گفت: مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی 
قصه گویی با شرکت 1۶0 قصه گو شامل ۵۵ مربی، 100 نوجوان و ۵ پدربزرگ 
و مادربزرگ در بخش های آزاد، رضوی و شاهنامه خوانی و نقالی، به مدت 
چهار روز در پنج حوزه شهرکرد، گندمان، باباحیدر، سورشجان و شلمزار 
برگزار شــد. وی اضافه کرد: در پایان، ۹ نفر به عنــوان برگزیده، به مرحله 

منطقه ای راه یافتند.
به گفته رحیمی، مرحله منطقه ای این جشــنواره، پاییز امسال با شرکت 
استان های حوزه سه کشور شامل چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، 

اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، در تهران برگزار  می شود.

برگزاری جشنواره 
منطقه ای شاهنامه خوانی 

در لردگان

پایان مرحله استانی 
بیستمین جشنواره 

بین المللی قصه گویی

تابناک: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان امسال 
۴2۵ دستگاه کنتور هوشمند روی رودخانه زاینده رود در این 

استان نصب خواهد شد.
قاسم سلیمانی دشتکی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این تعداد کنتور هوشمند 
به منظور محاسبه میزان دقیق و و اقعی برداشت آب در این 

استان انجام می شود.
وی افزود: تاکنون 1۸0 دستگاه کنتور هوشمند روی حوضه 
زاینده رود در چهارمحال و بختیاری نصب شــده و عملیات 

نصب بقیه کنتورها تا پایان امسال اجرایی می شود.
سلیمانی دشــتکی، به امضای قرارداد اخیر با انجمن صنایع 
پوشاک ایران به منظور استقرار صنایع پوشاک در 20 روستای 
چهارمحال و بختیاری با سرمایه گذاری ۷20 میلیارد ریال و 
ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۵۵0 نفر اشاره و تصریح کرد: در 
هر کدام از شهرستان های شهرکرد و لردگان، سه کارگاه و در 
هر کدام از هفت شهرستان دیگر استان، دو کارگاه راه اندازی 

می شود.
وی یادآور شــد: با راه اندازی هر کارگاه در این طرح به طور 
میانگین برای ۸0 نفر اشتغال زایی و در مجموع برای یکهزار و 

۵۵0 نفر شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری اظهار کرد: مســئوالن 
دستگاه های اجرایی، باید نسبت به اطالع رسانی از اقدامات 
نظام جمهوری اســالمی و عملکرد دولت تدبیــر و امید در 
بخش های مختلف استان از طریق رسانه های گروهی اقدام 

کنند. 
وی گفت: راه اندازی و فعال شــدن ســریع تر پنجره واحد 
اقتصادی چهارمحال و بختیــاری، باید به عنــوان یکی از 

ملزومات اصلی اقتصاد استان انجام شود.
سلیمانی دشتکی طوالنی بودن روند پاسخ دهی به استعالمات 
را ظلم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعالم و تاکید کرد: با 
راه اندازی پنجره واحد اقتصادی چهارمحال و بختیاری، این 

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

نصب 425 کنتور هوشمند روی زاینده رود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد چهارمحــال و بختیاری گفت: 
بیست و نهمین جشنواره تئاتر بخش استانی، در این استان 

برگزار می شود.
جواد کارگران اظهار داشــت: بیســت و نهمین جشنواره 
تئاتر بخش استانی از امروز آغاز شــده و تا 2۸ شهریور ماه 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این دوره از جشنواره با حضور ۶ گروه برگزار 
می شود، افزود: 11 گروه در بخش مقدماتی جشنواره حضور 
داشــتند که از این مجموع ۶ گروه به بخش اصلی و نهایی 

جشنواره راه یافتند.
کارگران با بیان اینکه امسال برای نخستین بار نمایش های 
تئاتر در مجتمع فرهنگی سوره برگزار می شود، بیان کرد: 
مجتمع فرهنگی ســوره تبدیل به پالتو شده که هم زمان با 

افتتاحیه جشنواره به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به راه اندازی کانون منتقدان هم زمان با برگزاری 
جشنواره تئاتر خاطرنشان کرد: آثار ارائه شده در جشنواره، 

همان روز در کانون منتقدان بررسی و نقد می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: امســال برای نخســتین بار نیز فعالیت های 

جشنواره به انجمن تئاتر استان واگذار شده است.

 جشنواره تئاتر در چهارمحال
و بختیاری برگزار می شود

تابناک: منصور کیانی رییس اتحادیه پوشــاک شهرستان 
شهرکرد، بااشــاره به اینکه درحال حاضر واحدهای صنفی 
پوشاک با سرمایه های قبلی اداره می شوند و بازار این صنف 
درحال رکود است، اظهار کرد: عده ای از صاحبان واحدهای 
صنفی فروش به دلیل رکود بازار پوشاک، تصمیم بر تعطیلی 

واحد صنفی خود دارند.
کیانــی تصریح کــرد: وضعیت فــروش در بازار امســال 
 نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۶0 درصد کمتر بوده 

است. 
وی در ادامه افزود: بســیاری از صاحبان واحدهای صنفی 
فروش پوشاک در مکان های مهم شــهر نیز به دلیل رکود 
موجود در بازار و بحث هــای دارایی، مجبــور به تعطیلی 
واحدهای صنفی شــده و برخی، اجناس خــود را با قیمت 
خرید و بدون ســود به فروش می رســانند تا به این ترتیب 

بدهی و چک های خرید خود را پرداخت کنند. 
رییس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد، مشکل عمده 
بســیاری از واحدهای صنفی را بحث های مالیاتی گزارش 
کرد و گفت: در سال های آینده نیز مسلما به میزان مالیات، 
افزوده خواهد شــد و با ایــن وجود امکان ادامــه فعالیت 

واحدهای صنفی بسیار مشکل می شود.

کاهش 60 درصدی فروش 
پوشاک در چهارمحال و بختیاری

روند، ساماندهی و حداکثر تا یک ماه انجام می شود.
وی افــزود: مدیران کل دســتگاه های اجرایی چهارمحال و 
بختیاری نیز باید نسبت به تهیه و ارائه برش استانی برنامه های 

ملی خود اقدام کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: راه اندازی و فعال 
کردن میز تجارت استان، باید در نقاط مرزی و خارج از کشور 

در دستور کار قرار گیرد. 
وی یادآور شــد: شناســایی نیاز بازارهای هــدف صادراتی 
و برنامه ریزی به منظــور صادرات محصــوالت تولیدی در 
چهارمحال و بختیاری به آن مناطق، نقش مهمی در افزایش 
اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی اســتان ایفا 

می کند. 
سلیمانی دشتکی اظهار کرد: یک گروه کارشناسی نسبت به 
بررسی علمی راه اندازی میز تجارت چهارمحال و بختیاری، در 

نقاط مرزی و خارج از کشور تشکیل و فعال شود.
در این نشست فرمانداران شهرستان های شهرکرد و لردگان، 
گزارش اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این 

شهرستان ها را ارائه کردند.

ارائه خدمات رایگان در بیمارستان 
صحرایي شهید حججي لردگان

مسئول کانون بســیج جامعه پزشکي شبکه بهداشــت و درمان 
لردگان، از ارائه بیــش از 1۵هزار خدمت رایگان در بیمارســتان 
صحرایي شــهید حججي به بیماران منطقه محروم دهستان شاه 

نجف و بخش فالرد این شهرستان خبرداد.
 به گزارش وب دا به نقل از  روابط عمومي شبکه بهداشت ودرمان 
شهرســتان لردگان، اســماعیل فتاح پوربارزي گفت: بیمارستان 
صحرایي شــهید حججي با 1۵هزار و 1۶ خدمت رایگان، روزهای 

گذشته به کار خود پایان داد.
وي افزود: ایــن خدمات، در بخش هاي جراحــي عمومي، اطفال، 
پوســت، ارولوژي، زنان ومامایي، قلب، داخلي، چشــم، ارتوپدي، 
اعصــاب وروان، جراحــي مغزواعصــاب، گوش وحلــق وبیني، 
روان شناسي ومشــاوره، تغذیه، دندان پزشــکي، پزشک عمومي، 
اتاق عمل سرپایي، سالمت خانواده، فوریت هاي پزشکي، تزریقات 
وپانسمان، داروخانه، غربالگري، اورژانس، بینایي سنجي، شنوایي 
سنجي، گفتار درماني، آزمایشگاه، آموزش بهداشت شامل بهداشت 
محیط، پیشــگیري از بیماري ها، بهداشت روان، تغذیه و بهداشت 

دهان ودندان، به مردم دهستان شاه نجف ارائه شد.
دهستان شاه نجف در فاصله ۶0کیلومتري شهر لردگان قرار دارد و 

یکي از نقاط محروم وصعب العبور این شهرستان است.

اختصاص ۳ هزار هکتار از عرصه های 
ملی استان به کشت گیاهان دارویی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
سه هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان از سال ۹۴ تاکنون 

زیر کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری قرار گرفته است.
علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این استان 
به سبب ظرفیت های بسیاری که در حوزه گیاهان دارویی دارد، از 
سال ۹۴ به عنوان استان پایلوت کشــت گیاهان دارویی در کشور 

معرفی شد.
وی ادامه داد: در همین راســتا با بهره گیری از تحقیقات کاربردی 
محققان استان و تولید بذر و نهال، توانستیم این مقدار از عرصه های 
طبیعی استان را زیر کشــت گیاهان دارویی ببریم که این اقدام با 

مشارکت و استقبال جوامع محلی روبه رو شد.
محمدی مقدم با اشاره به شناســایی مناطق مستعد رشد گیاهان 
دارویی در اســتان تصریح کرد: منطقه سبزکوه، رویشگاه موسیر و 
منطقه سرآقاسید رویشگاه کشت کلوس است که از ظرفیت باالیی 

برای توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: 
در تالش هســتیم تا به جای دامداری، مرتع داری را تقویت کنیم؛ 
زیرا تولید گیاهان دارویی توجیه و صرفه اقتصادی بیشتری دارد و 
می تواند در بهبود معیشت جوامع محلی نقش بسزایی داشته باشد.

محمدی مقدم، کشت ساالنه 2 هزار هکتار گیاه دارویی در استان 
را از برنامه های این اداره کل اعالم و خاطرنشان کرد: 100 هکتار از 
عرصه های طبیعی استان، زیر کشت گل محمدی قرار گرفته است.
وی تولید نهال بومی را از دیگر اقدامات این نهاد به منظور حفاظت 
از منابع آب و خاک اســتان برشــمرد و گفت: در همین راستا سه 
نهالستان بزرگ لردگان، چهار تخته شهرکرد و ارجنای سامان در 

استان ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا، تاکنون یک هزار و ۴00 گونه گیاهی در چهارمحال 
و بختیاری شناسایی شده که از این تعداد، ۳۵0 گونه جنبه دارویی، 
صنعتی و خوراکی داشته و ۳۵ گونه نیز به این استان اختصاص دارد.

افزایش ۱5درصدی تولید گوشت 
قرمز دراستان

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
چهارمحال و بختیاری، از افزایش 1۵درصدی تولید گوشت قرمز طی 
سال جاری در این استان خبر داد و گفت: با این مقدار تولید بیش 
از ۸ هزار تن گوشت قرمز مازاد بر مصرف در استان وجود دارد.سام 
مردانی در گفت وگو با ایرنا، سرانه مصرف گوشت قرمز این استان را 
1۹ کیلوگرم اعالم کرد و گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور 

پایین تر از این استان است.
وی از تولید ســاالنه ۳1۷ هزار تن محصول دامی، طیور و شیالت 
در استان خبر داد و گفت: چهارمحال وبختیاری در تولید گوشت 
 قرمز رتبه دوم و در تولید ماهی ســردابی رتبه نخســت کشور را 

دارد.
وی با بیان فعالیت بیش از ۳۶۵ واحد گاوداری صنعتی در اســتان 
توضیح داد: این اســتان با داشــتن بیش از دو میلیون و ۶00 هزار 
رأس دام سبک و سنگین، یکی از قطب های مهم دامپروری کشور 

محسوب می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی، با اشاره 
به تولید بیش از 2/۵درصد شــیرخام و ۳/۵درصد گوشــت قرمز 
کشور در استان تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید با کنترل و مهار 
بیماری های دامی، پرداخت تسهیالت به دامداران و حمایت و خرید 
محصوالت دامی به صورت تضمینی و اصالح نژاد دامی، رغبت تولید 

گوشت قرمز در بین دامداران افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، بیش از ۳00 هــزار نفر از جمعیت ۹۴۵ هزار نفری 
چهارمحال و بختیاری، در بخش کشــاورزی و دامپروری فعالیت 

دارند.

کاشت ۳5 هزار نهال گل محمدی 
در چهارمحال و بختیاری

۳۵ هزار نهال گل محمدی در گلســتان های شهرســتان بروجن 
کاشته شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری، مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این 
طرح  به صورت کشت بافت در 1۶ هکتار از گلستان ها با هزینه ای 

افزون بر 1۴0 میلیون تومان اجرا شد.
ابراهیم شــیرانی قیمت هرنهــال را چهل هزار ریــال اعالم کرد 
 و افزود:  از این میــزان، مبلغ هــزار وپانصد تومــان آن یارانه ای

 اســت. به گفته وی کشــت بافت گل محمدی  با قلمه، پاجوش و 
تقسیم بوته تکثیر پیدا می کند.

مدیر باغبانی چهارمحال و بختیاری، سطح زیر کشت گل محمدی 
در اســتان را 2۴۸ هکتار  اعالم کرد و افزود: از مجموع ســطح زیر 

کشت، 100 هکتار بارور است.
شیرانی گفت:  دو کارگاه فعال کوچک گالب گیری در استان وجود 
دارد که مقداری از گل محمدی موجود در استان به صورت فرآوری 
گالب گیری شده و عمده گل محمدی به اســتان اصفهان و شهر 

کاشان فرستاده می شود.
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محیط زیست

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان اصلی ترین مؤلفه اشتغال 
را توانمندی افراد دانست و گفت: زمانی که انســان ها مهارت های الزم و 
شناخت کافی به وظیفه شغلی را نداشته باشند نمی توانند ایجاد شغل کنند.
ابوطالب جاللی اظهار کرد: تعداد مراکز فنی و حرفه ای در استان 54 مرکز 
بوده که بیش از  یک هزار حرفه مهارتی را در دستور کار قرار داده که در حوزه 
صنعت، خدمات فنی و موضوعات مربوط به گردشگری و خدمات  »آی. تی« 

و »آی. سی. تی« فعالیت دارد.
وی افزود: در ســال نزدیک به 60 هزار نفر از آقایان و بانوان  از فرصت های 
مهارتی در استان برخوردار شده و تا کنون هم در این زمینه موفق بوده ایم  
و 65 درصد از افــرادی که در مراکــز ثابت فنی حرفه ای برای اشــتغال 
 آمده اند و محدودیت هایی در خصوص اشتغال نداشته اند و مشغول به کار 

شدند.

اجرای آزمایشی 
جایگزینی »پلیس سیار« با 

کالنتری ها در هفته ناجا

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان:

 اصلی ترین مؤلفه اشتغال 
توانمندی افراد است

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: از سال گذشته بحث ارتقای 
کمی و کیفی کالنتری ها به عنوان مکان تعامل بــا مردم مورد توجه قرار 
گرفته تا رضایت مندی عموم مــردم در این مکان ها فراهم آید. از آن زمان 
شورای عالی تحول در کالنتری ها و پاسگاه ها شکل گرفته که این شورا در 
قالب هشــت کمیته فعالیت خود را انجام می دهد.سردار محمد شرفی در 
مورد جایگزینی پلیس سیار به جای کالنتری های موجود به شکل فیزیکی 
گفت: در هفته ناجــا چند مورد از این مجموعه پلیس ســیار را راه اندازی 
می کنیم که در صورت مثبت بودن نتایج آن، در آینده کالنتری های فیزیکی 
جای خود را به پلیس سیار خواهند داد. وی اظهار کرد: در یک برنامه پنج 
ساله امیدواریم با تامین منابع مورد نظر و فعالیت کمیته های تشکیل شده 
در قالب شورای تحول کالنتری ها بتوانیم یک تحول جدی و رویکرد جدید 

را در فعالیت های کالنتری ها در سطح کشور شاهد باشیم.

صدور مجوز سقط 
درمانی اصفهان 

۱۶.۹ درصد 
افزایش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: صدور مجوز سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱6.۹ درصد افزایش یافته است.

علی سلیمانی پور با اشاره به اینکه صدور مجوز  سقط درمانی در صورتی که شــرایط قانونی الزم برای سقط فراهم باشد یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی است، اظهار 
داشت: از این رو در سال جاری نیز همچون سال های گذشته تقاضاهایی به مراکز پزشکی قانونی ارائه شده است.وی با اشاره به اینکه در چهارماهه اول سال جاری ۲4۲ نفر 
برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه  کرده اند، افزود: از این تعداد  ۲05  نفر موفق به دریافت مجوز سقط درمانی شده اند. مدیرکل پزشکی 
قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه مجوزهای سقط درمانی صادر شده در سال گذشته حدود ۱۸0 مورد بوده است، افزود: الزم به ذکر است آمار متقاضیان دریافت سقط 

درمانی در چهارماهه اول سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱6.۹ درصد افزایش داشته است.

ثبتنامجذبهیئتعلمیدرفراخوانشهریور۹۶ازامروزآغازمیشود
بر اســاس زمان بندی صورت گرفته توســط مرکز جذب اعضای هیئت علمی 
وزارت علوم، از امروز ثبت نام افراد متقاضی جذب هیئت علمی دانشــگاه های 
تحت پوشش وزارت علوم در سامانه جذب هیئت علمی مرکز جذب آغاز می شود.

دستگیري متخلفان شكار پرندگان 
در شهرستان فریدونشهر

دو متخلف شــکار پرندگان در شهرستان فریدونشهر 
دستگیر و به مراجع قضائي معرفي شدند.

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فریدونشهر، محیط بانان این اداره طي گشت وکنترل 
مناطق آزاد شهرستان فریدونشــهر یک گروه دو نفره 
متخلف زنده گیري پرنده گان را شناســایي و دستگیر 
کردند.این متخلفان اقدام به زنده گیري ۸ پرنده سهره 
طالیي بر خالف مقرارت شکار وصید کردند که توسط 
محیط بانان این اداره دستگیر ، ادوات آنها توقیف و جهت 
سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.سهره 
طالیي پرنده اي با جثه کوچــک و اندکي کوچک تر از 
گنجشک به اندازه ۱۲ ســانتي متر داراي دم چنگالي 
و منقار مخروطي شکل و به نسبت باریک است و پرواز 
این پرنده موجي و رقص مانند است.شکار و حتي اقدام 
به شروع به شکار در زیستگاه هاي حیات وحش توسط 
متخلفان جرم است و طبق ماده ۱0 و ۱5 قانون شکار و 

صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار مي گیرند.

جمع آوري  پسماندهاي ویژه 
شهرستان لنجان

چگونگي جمع آوري و مدیریت پسماندهاي آرایشگاه ها و 
مطب هاي شهرستان لنجان در کارگروه مدیریت پسماند 
این شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.به گزارش اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان، جلسه  جمع 
آوري و مدیریت پسماند هاي ویژه آرایشگاه ها و مطب 
هاي سطح شهرســتان لنجان در محل اداره حفاظت 
محیط زیست با حضورنمایندگان دستگاه هاي مرتبط 
تشکیل شد.در این جلسه راهکارها و چگونگي جمع آوري 
و مدیریت پسماند هاي ویژه در این شهرستان به خصوص 
پسماندهاي آرایشگاه ها و مراکز پزشکي و مطب ها مورد 
بررسي قرار گرفت .فاطمه محمدي، رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان لنجان و دبیر کارگروه مدیریت 
پسماند شهرستان در این جلسه گفت: مدیریت پسماند 
هاي مذکور به عنوان  پسماند ویژه حائز اهمیت بوده که 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد جدي صورت 
خواهد گرفت.پسماندهاي ویژه؛ به کلیه پسماندهایي 
گفته مي شود که به دلیل باال بودن حداقل یکي از خواص 
خطرناك از قبیل ســمي بودن، بیماري زایي، قابلیت 
انفجار یا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ویژه 

نیاز داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان :

آموزش تولید آثار هنری، آینده 
اشتغال زندانیان را تضمین می کند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: آموزش تولید 
آثار هنری همچون قالی بافــی، می تواند 
آینده اشتغال زندانیان را پس از آزادی 

تضمین کند.
آیت ا... ســید یوسف طباطبایی 
 نــژاد، نماینده ولــی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان 
در دیدار مدیــران بنیاد تعاون 
زندان های استان اصفهان اظهار 
داشــت: اینکه زندانیــان آموزش 
الزم برای اشــتغال را ببینــد، الزم و 
ضروری اســت و آموزش کار هنری نسبت به 
کارهای خدماتی بهتر است؛ چرا که فرد زندانی پس از آزادی از زندان 
می تواند تولیدات هنری خود را در معرض فروش قرار دهد و برای خود 
اشتغال ایجاد کند.وی با بیان اینکه یک زندانی نباید بیکار باشد، افزود: 
رشته هایی همچون خیاطی، قالی بافی و مینا کاری می تواند از جمله 
رشته هایی باشــد که زندانیان پس از آزادی به خوبی بتوانند از این راه 
 کســب معاش کنند و تولیدات با کیفیت به مردم و بــازار ارائه دهند.

آیت ا...طبابایی نژاد تصریح کرد: تولیدات زندانیان را می توان با بازاریابی 
مناســب به فروش رســاند، حتی خیریه ها می توانند، این تولیدات و 

محصوالت را خریداری کنند.

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

 کشف انبار تخمه آفتابگردان قاچاق
 در اصفهان 

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان گفت: یک 
محموله تخمه آفتابگردان خارجي به 
ارزش یک میلیارد و ۸00 میلیون 
ریال کــه در انباري دپو شــده 
بود، کشــف و ضبط شد.ستار 
خســروی  اظهار کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر اینکه 
فردی اقدام به دپوی یک محموله 
تخمه آفتاب گــردان خارجی در 
یکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان 
کرده، رســیدگی به موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیــس آگاهی اصفهان قرار گرفــت. وی افزود: کارآگاهان 
پس از اطمینان از صحت موضــوع و هماهنگی با مقام قضائی به محل 
اعزام شدند و در بازرســی به عمل آمده از محل، تعداد ۸04 کیسه ۲0 
کیلوگرمی تخمه آفتاب گردان خارجی کشف شد. در این خصوص یک 
نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شد.

 هتک حیثیت کاربران
 پیگرد قانونی دارد

رییس پلیس تولید و تبادل اطالعات انتظامی استان اصفهان گفت: انتقال 
حتی یک متن کوچــک می تواند اثرگذاری 
بســیار بزرگی بر جامعه هدف داشته 
باشــد ؛ چراکه هرکدام از کاربران 
فضای مجــازی بهره بــردار و 
بهره مند از اطالعات هســتند 
درنتیجه همــه کاربران دارای 
حق دریافت اطالعات خوب و 
مفید و مکلف به ارسال مطالب 
تاثیرگذار هســتند.این در حالی 
اســت که طبق ماده ۱۷ قانون جرائم 
رایانه ای هتک حیثیت از طریق انتشار تصاویر 
خصوصی جرم شناخته  شــده و تاکید می کند که »هرکس به  وسیله 
سیســتم های رایانه ای یا مخابراتی صوت، تصویــر، فیلم خصوصی یا 
خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس 
دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت 
او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون 
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شــد.« این مجازات برای کسانی 
است که بدون تغییر در تصاویر نسبت به انتشــار آن اقدام می کنند و 
قانون گذار برای کسانی که با تصویرسازی درصدد آبرو بردن افراد هستند 
نیز مجازات جداگانه ای از انتشار تصاویر خصوصی در نظر گرفته است به 
طوری که بر اساس ماده ۱6 قانون مزبور »هرکس به  وسیله سیستم های 
رایانه ای یا مخابراتی،  فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف 
کرده و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به  نحوی که 
عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای 

نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«

آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان در مدارس؛

 آغاز سال تحصیلی جدید
 با بیش از ۱۲ میلیون   دانش آموز

شنبه »اول مهر ۹6« نخستین روز از سال تحصیلی جدید خواهد بود و 
بیش از ۱۲.5 میلیون دانش آموز در سراسر 
کشــور در این روز به صورت رسمی 
ســال تحصیلی ۹۷ ــ۹6 را آغاز 
خواهند کرد.دانش آموزان کالس 
اولی و پیش دبستانی با برگزاری 
جشن شکوفه ها در تاریخ ۳۱ 
شهریور هر سال برای رفتن به 
مدرسه آماده می شوند اما امسال 
به دلیل اینکه ۳۱ شــهریور جمعه 
است، جشن شکوفه ها چهارشنبه ۲۹ 
شهریور برگزار می شود.بر اساس آخرین آمار از 
وضعیت ثبت نام دانش آموزان تا به امروز ۱۲ میلیون و 6۲4 هزار و ۲5۷ 
نفر در مدارس کشور ثبت نام کرده اند؛تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی، 
۷ میلیون و 6۲۹ هزار و ۱06 نفر، تعداد دانش آموزان دوره متوسطه اول، 
دو میلیون و ۹۹۱ هزار و ۳۲۷ نفر.تعداد دانش آموزان دوره متوسطه دوم، 
یک میلیون و ۹44 هزار و ۲50 نفر. تعداد دانش آموزان مدارس استثنایی، 
5۹ هزار و 5۲۹ نفر و تعداد دانش آموزان پایــه دهم، ۷۲4 هزار و ۹۹4 
نفر.۱۱.۷ درصد دانش آموزان در رشــته ریاضی، ۲۹.6 درصد در رشته 
تجربی، ۲6.۸ درصد در رشته انســانی، ۱5.4 درصد در فنی وحرفه ای، 
 ۱5.۹ درصــد در کاردانــش و 0.6 درصد در رشــته معــارف ثبت نام 

کرده اند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیســتی اصفهان با اشاره به 
اینکه سال گذشته ۷00 کودك دچار تنبلی چشم شناسایی 
و درمان شدند، گفت: ســاالنه پنج هزار کودك با نارسایی 

بینایی در اصفهان شناسایی می شود.
مجتبی ناجی با اشــاره به اینکه طــرح غربالگری بینایی و 
شنوایی در استان اصفهان همچون دیگر  استان های کشور 
به منظور تشخیص به موقع نارسایی های بینایی در کودکان 
سه تا شش سال است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم 
که درمان نارسایی های چشم در این گروه سنی امکان پذیر 
 اســت و در غیر ایــن صورت درمــان تاثیرگــذار نخواهد

 بود.
 وی با تاکید بر اینکه یکی از رسالت های سازمان بهزیستی، 
توانبخشــی نابینایان اســت، تصریح کرد: در حال حاضر 
در اســتان اصفهان هفت هــزار و 500 نابینــا داریم که با 
اجرای  طرح غربالگری بینایی توانســته ایم از افزایش این 
آمار جلوگیری کنیــم و کودکان دارای مشــکل بینایی را 

کاهش دهیم.
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه سال گذشته ۷00 کودك دچار تنبلی چشم 
شناســایی و تحت درمان قرار گرفته اند، افــزود: البته باید 
توجه داشته باشیم که ســاالنه حدود پنج هزار کودکی که 
نارسایی بینایی دارند در استان اصفهان شناسایی می شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حوزه درمانی 
به خانواده های بــی بضاعت کمک می کنــد، تصریح کرد: 
در حوزه جراحی بینایی کودکانی کــه دارای ناتوان مالی 
هستند به صورت صد در صد مورد حمایت مالی بهزیستی 

قرار می گیرند.
ناجی با تاکید بــر اینکه طرح غربالگــری بینایی در طول 
ســال در همه مراکز ثابت بهزیســتی فعال است، تصریح 
کرد: همچنیــن همزمان با بازگشــایی مــدارس نیز این 
 طرح به صورت ویــژ ه در پایگاه های ثابت و ســیار برگزار 

می شود.

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به 
فعالیت های نیروی انتظامی در مورد مبارزه با مواد مخدر 
اظهار کرد: مبارزه با مواد مخــدر از حوزه های پررنگ در 

نیروی انتظامی در هفته های گذشته بوده است.
سرهنگ حسین حسین زاده توضیح داد: نیروهای انتظامی 
موفق به کشف بیش از 500 کیلو انواع مواد مخدر شدند که 
به روش ماهرانه ای در چند دستگاه خودرو و یک اتوبوس 
جاسازی شــده بود و قاچاقچیان این محموله های مواد 

مخدر هم شناسایی و دستگیر شدند.
وی با تاکید بر این نکته که کشف این میزان مواد مخدر، 
ضربه ای به باندهای قاچاق است، بیان کرد: کشف میزان 
500 کیلو مواد مخدر قابل توجه اســت و از سوی دیگر 
ضربه ای به باندهای قاچاق وارد شده و مجازات سنگینی در 
انتظار آنهاست.این مقام ارشد انتظامی اذعان کرد: مبارزه 
با مواد مخدر را از منظر نیروی انتظامی و سیستم قضائی در 
دو بعد دنبال می کنیم، یکی برخورد با قاچاقچیان کالن که 
نظیر آن در ابتدای بحث عنوان شد، بعد دیگر این موضوع 
در حوزه درون شهری و مکان هایی است که عده ای از افراد 
فرصت طلب، سودجو، دارای پیشینه کیفری و سابقه دار 
مبادرت به توزیــع مواد مخدر در ســطح خرد می کنند.

وی ضمن تاکید به کشــف مواد مخدر در منازل این افراد 
ســودجو اظهار کرد: مقادیر قابل توجهــی مواد مخدر از 

منازل این اشخاص کشف شد و با دستور مقامات دادسرای 
انقالب، محل سکونت این افراد که در واقع محل سکونت 
رسمی آنها نبود و با این پوشــش مبادرت به توزیع مواد 

مخدر می کردند، پلمب شد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بر اساس قانون ۱۳ و ۱4 مبارزه با مواد مخدر درصدد 
این هســتیم که مالکیت این محل هــا را منتفی کنیم و 
برخوردهای نیروی انتظامــی و مقامات قضائی با موضوع 
قاچاق مبارزه با مواد مخدر برخوردهای جدی و ســخت  

است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

مبارزه با مواد مخدر در دو بعد کالن و ُخرد

خبربهزیستی

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

ساالنه پنج هزار کودک با نارسایی بینایی در اصفهان شناسایی می شوند

اخبار

شادی یک حس است، یک حس درونی که علل و چگونگی 
دستیابی به آن در هر فردی متفاوت است.

خیلی ها با سفر رفتن، ورزش کردن، موفقیت های درسی و 
شغلی، برخی با خوردن، خرید کردن و برخی هم هستند که 
اســتفاده کردن از رنگ ها در تونولیته های )طیف رنگ ها( 

مختلف، آنها را شاد می کند.
از نگاه رفتار شناسی و روان شناسی، عوامل بصری )رنگ ها( 
بر افزایش نشاط روحی و انرژی روانی، تاثیر مستقیم دارند و 
زیبایی بخش زندگی است، اما بسیاری از مواقع، بنابر دالیل 
فردی یا عرفی، بعضی از رنگ ها را برای پوشــش، خودرو، 

دیوار منزل و آپارتمان  خود انتخاب نمی کنیم.
اگر شما نســبت به یک رنگ، حس خوبی ندارید و دوست 
ندارید از آن اســتفاده کنید، یک دلیل شــخصی است که 
کامال قابل پذیرش و احترام اســت، ماننــد مردانی که ۷-6 
عدد شــلوار ســرمه ای دارند، اما خیلی وقت هــا، دلیل ما 
 برای استفاده نکردن از بعضی رنگ ها به خاطر افراد جامعه

 است.
وقتی از رنگ یک لباس خوشــمان بیایــد، اولین فکری که 
می کنیم، این است که می توانیم آن را در مکان های عمومی 
اســتفاده کنیم؟ مردم چه می گویند؟ نکند مســخره مان 
کنند؟ آیا برای محیط کاریمان مناسب است؟ خیلی ها هم 
می گویند: »دیگر برای سن و ســال ما مناسب نیست؛ از ما 

دیگر گذشته«. خیلی از تصورات ناصحیح و نابجای دیگری 
هم هست که مانع از خوب بودن حال ما در زندگی می شوند. 
مانع اســتفاده از رنگ هایی که لبخنــد را روی لب هایمان 

بنشاند و به روحمان نشاط بدهد.
هفته قبل مادر بزرگی را دیدم که عینک صورتی بر چشمان 
دنیا دیده اش داشــت. چقدر پسندیده اســت که به جای 
تمسخر، به حال خوبی که این عینک صورتی به او می دهد، 

فکر کنیم؛ به روح شاداب و سالمی که دارد.
تاثیر جامعه بر انتخاب رنگ

محمد رضا ایمانی، مردم شــناس می گوید: تنوع رنگی در 
جامعه نســبت به گذشته، ملموس اســت؛ اما همچنان در 
کشور ما تنوع رنگی خیلی محدود است. خصوصا در خودرو، 

نمای شهری و لباس.
وی درباره سر کردن روســری قرمز به وسیله دختر جوانی، 
می گوید: نــگاه جامعه به او نــگاه مناســبی نخواهد بود و 
همچنین اســتفاده از شــلوارهای رنگی بخشــی از امنیت 
اجتماعی آنها را به خطر می اندازد، در حالی که یک جامعه 
رنگی، سرشار از امید، پویایی )تحرك( و شادی خواهد بود.

همان طور که برخی اقدامات شــهرداری مثل پل طبیعت 
و کاشــی کاری دیوار پل ها که بازخوردهای مثبت زیادی 
 داشته است و موجب روحیه شــادتر و اعتماد به نفس ملی 

می شود.

مجید ابهری، رفتار شــناس و آســیب شــناس اجتماعی 
می گوید: متاسفانه بعضی از رفتارهای فردی و اجتماعی نیز 
در انتخاب رنگ برای پوشش، اثر مســتقیم دارد. مثال افراد 
زیادی به خاطر آلودگی هوا و نظافت مکان های عمومی مثل 
مترو، اتوبوس و نیمکت پارك ها، نمی توانند از رنگ های شاد 

و مالیم استفاده کنند.
الهه ۳۸ ساله کارمند یکی از سازمان ها می گوید: رنگ های 
تیره برای محیط کاری بهتر اســت، زیرا پوشیدن رنگ های 
شاد، شما را نزد همکاران ســبک می کند و باعث می شود 
راحت تر با شما برخورد کنند که به نظرمن برای یک محیط 
کاری، چیز خوبی نیســت اما خودم خارج از محیط کاری، 
رنگ های شــاد می پوشــم. با این حال معتقدم کسی که از 
اول با لباس هــای رنگی در جامعه و محل کار حاضر شــود 
به شــرطی که حجابش کامل باشد، مشــکلی برایش پیش 
نمی آید و عادی می شود، اما کســی که یک دفعه بخواهد 
به خودش برســد و رنگی بپوشــد، متاســفانه مردم حرف 
 در می آورند، مثال مــی گویند:» فالنی دارد از همســرش 

جدا می شود«.
الهه می گوید: فکر می کنم اگر اعــالم کنند که رنگ مانتو 
مهم نیست و می شود رنگ های روشــن پوشید، اما کامال 
پوشیده باشد؛ به نظرمن همه استقبال می کنند؛ به شرطی 

که سازمان اعالم رسمی کند.
آموزش و پرورش، شــهرداری، خودروسازی و 

رسانه ها دست به کار شوند
ابهری می گوید: ۳0 درصد افسردگی ها به دلیل استفاده از 
رنگ های سرد و خنثی مثل آبی، سبز، فیروزه ای، نقره ای، 
سفید، مشکی و خاکستری است. در این راستا، رنگ آمیزی 
مراکز آموزشــی و درمانی، می تواند اثر مستقیم در کاهش 
افسردگی و خمودگی جامعه و افزایش سطح سالمت روانی 
داشته باشــد، اما امروزه به این موضوع مهم توجه کمتری 

می شود.
وی درباره افزایش نشاط در جامعه می گوید: باید بر اساس 
روان شناسی رنگ ها عمل کنیم؛ آموزش و پرورش در رنگ 
آمیزی کالس های درس و حیاط مــدارس و روپوش دانش 
آموزان؛ شــهرداری برای رنگ آمیزی نماهای شــهری، با 
همراهی و همکاری صاحبان منازل و مغازه ها، از رنگ های 
گرم اســتفاده کنند یا در ابتدا برای ایجاد فرهنگ صحیح، 
الزاماتی را برای اســتفاده از رنگ های شــاد و گرم تعیین 
کند تا از این طریق نشــاط به مردم منتقل شــود. ضروری 
 است رســانه در این زمینه، هدایت فکری جامعه را بر عهده 

گیرد.
روان شناس اعتقاد دارند افراد تحت تاثیر محیط اجتماعی 
خود قرار دارند و استفاده از طیف های رنگی، به گروه خاصی 
مرتبط نیســت. هر ســاختاری که بتواند از رنگ های شاد 
استفاده کند، باید پیش قدم شــود. مثل یونیفرم کارمندان 
کلینیک بیمارستان ها که از لحاظ روان شناسی، کار بسیار 

خوبی بود.

فرار ایرانیان از رنگ های شاد؛ 

افسردگینتیجهفراراززندگیرنگی

بســیاری از مردم ایران در انتخاب رنگ لباس، خودرو و دکوراسیون منازل خود از رنگ های شاد استفاده 
نمی کنند و برعکس رنگ هایی را انتخاب می کنند که نشان دهنده افسردگی یک فرد است.
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 خرده روایت های
 گرمابه های شهر

    کودک خوش اقبال
»از قراری که مسموع شد، هفته قبل در حمام 
حاجی محمد علی که زنانه بوده اســت، طفلی بدون اینکه کسی 
مطلع شود در حوض نوره خانه حمام می افتد. سر او به قعر حوض 
در لجن ته حوض فرو رفته، پای های او بیرون می ماند. پس از زمانی 
زنی از آنجا عبورا می گذرد. می بیند دو پای طفل از حوض بیرون 
مانده ، تنش در لجن آب فرورفته است. فریاد می زند. زن ها جمع 
شده، طفل را بیرون می کشند؛ در حالتی که روی و بدن او سیاه شده 
بوده است. مدتی او را می غلطانند و سرازیرش می کنند تا آب های 
زیادی از گلویش می ریزد. بعد آب گرم بر او می ریزند و همه گمان 
برده بودند که طفل خفه شده... نهایت بعد از زمانی می بینند ناف او 
حرکت می کند. یقین حاصل می شود که حیات در او باقی است. او 
را می مالند و آب گرم بر او می ریزند تا اینکه کم کم به حال آمده، از 

خطر هالک نجات می یابد.«
)روزنامه فرهنگ، جمادی االول 1305ه .ق(

     بازی آخر
»ســه نفر طفل در پیش چاه منبع حمام محله باقالفروشان بازی 
می کرده اند. یکی از آنها می افتد میــان حوض منبع، دیگری می 
رود او را بیرون بیاورد، خودش هم می افتد به حوض. ســومین هم 
می خواهد خود را به فریاد آن دو نفر برساند که دست و پا را گم کرده، 
او هم به منبع می افتد. تا اینکه تون تاب حمام واقف شده، به خالصی 
آنها می دود. نعش هر سه نفر را از منبع بیرون می آورد، ولیکن دو 

نفر از آنها جان سپرده بوده اند.«
)روزنامه فرهنگ، 15 شعبان 1303 ه .ق(

   حمام باستانی
»عمارتی که سرتیپ تلگرافخانه مسکن دارد، با عمارت تلگرافخانه، 
باغچه ای مخروبه فاصله دارد. دو سه روز قبل سرایدار تلگرافخانه 
در آن باغچه ســنگ می کنده، آثار حمامی معلوم و پاتیل حمامی 
دیده می شود. روز بعد پاتیل را از زمین بیرون آورده و در وقت حمل 
کردن، پای یکی از کسان سرایدار زیر پاتیل مانده و انگشت او قطع 

شده است.«
)روزنامه فرهنگی، 1ربیع االول 1300 ه .ق(

   حمام لنبان مرمت می شود
»از طرف انجمن بلدیه تصویب گردید که چون زمســتان نزدیک 
است و حمام لنبان که به واسطه توسعه خیابان از طرف بلدیه خراب 
شده است و طرف احتیاج اهل محل اســت، مبلغ چهارصد تومان 
پس از وصول اعتبار برای ساختمان حمام مزبور پرداخته شود و نیز 
زمینی هم که جنب حمام است، از طرف بلدیه خریداری شده و برای 

ساختمان حمام واگذار گردد.«
)روزنامه اخگر، 7مهر 1309(

در تقاطــع خیابان حکیم و 
سپه، ویرانه هایی به چشم 
می خورد کــه در نگاه اول 
کنجکاو کننده نیست؛ اما پس از کمی تامل، شباهت 
ستون های سنگی نیمه ویرانه اینجا به ستون های حمام 
علی قلی آقا، چشم ها را خیره کرده و ذهن ها را به خود 
مشغول می سازد. حاال کافی است با یکی از سالخوردگان 
محل نیز هم کالم شویم تا پرده از تاریخی کمتر شنیده 
شده بر افتد؛ تاریخ ظهور و ســقوط یکی از زیباترین 

حمام های صفوی ایران.

     دیگران ساختند، ما خراب کردیم!
حدیث تخریب آثار تاریخی شهر کهنسالی مانند اصفهان برای 
ساخت خیابان ها و بناهای مدرن شهری، داستان تازه ای نیست؛ 
اما آنچه در نیمه شب بیست و سوم فروردین ماه سال 1374 
اتفاق افتاد، امر غریبی بود. رهگذرانی که تا روز قبل در خیابان 
سپه از مقابل درب بسته حمام خسرو آقا عبور کرده بودند، صبح 
فردا با جای خالی این بنای تاریخی مواجه شــدند؛ یک جای 
خالی تاریخی و انبوهی از سواالت بی پاسخ. طرح امتداد خیابان 
استانداری تا خیابان عبدالرزاق تا پیش از فروردین 1374 به 
دلیل وجود حمام صفوی، همواره به بایگانی سپرده شده بود اما 
پس از اینکه در سال 1359 بخشی از گرمخانه حمام به وسیله 
بمب دستی ویران شد و همچنین در پی رواج شایعاتی مبنی بر 
بدنام بودن این مکان، مسئله پیچیده ساخت خیابان حکیم در 

آن نیمه شب نحس، با تخریب کامل حمام حل شد. 

     دو برادر، دو حمام
علی قلی آقا و خسروآقا، دو برادرند که از خواجگان سرشناس 
دربار شاه ســلیمان و شاه سلطان حســین صفوی محسوب 
می شده اند. در آن دوره رسم بر این بوده که بزرگان دولتی برای 
عمران و آبادی شهر، در محله های مختلف آثاری از خود بر جای 
می گذاشــته اند. این دو برادر نیز مجموعه ای از آثار عمرانی 
را در محله دولت و محله بید آبــاد احداث می کنند. مجموعه 
تاریخی علی قلی آقا در محله ای به همین نام، امروزه میزبان 
گردشگرانی است که مشتاقانه به دیدن یکی از زیباترین حمام 
های تاریخی ایران می روند. همزاد حمام علی قلی آقا اما دیگر 
وجود ندارد و تنها می توان شــکل و شمایل آن را با توصیفات 
تاریخی دریافت. محمدمهدی ارباب در کتاب نصف جهان فی 
تعریف االصفهان در بخش معرفی حمام های اصفهان این گونه 
می نویسد:»اول حمام خسرو آقاست که در طرف شمال میدان 
معروف به چهار حوض واقع اســت... چندان مبالغه در شکل و 
استحکام و وســعت و زیبایی آن نموده اند که به شرح راست 
نیاید، جامه خانه مثل دیوان خانه به نظر می آید و گرمخانه به 

کمال اسلوب ساخته شده و االن دایر است. حمام مذکور صحن 
داخل و خارجش محاذی)رو به روی( سطح زمین است وهوای 
آن مطلقا غلظتی ندارد. آب آن از چاه است که از گاو چاه کشیده 
می شود به سهولت و این رســم در اصفهان در تمام حمام ها 
جاری اســت و هیچ یک را از آب جاری آب نمی کنند؛ اگرچه 
آب نهر جنب آن و مسلط بر آن هم باشد.« ظاهرا مساحت این 
حمام حدود 1250مترمربع، با طول 50  و عرض 25 متر بوده 
است. استاد همایی هم که خود از نزدیک این بنای زیبا را دیده 
بوده آن را اینچنین وصف می کند:»...حمام و باغچه و طویله 
و ســایر متعلقاتش در حدود بیست جریب شاه می شد. بینه و 
گرمخانه اش در وسعت و صفا و طراوت و تزئینات کاشی کاری 
و نقاشی نظیر نداشت. بنای حمام...تمام از آجر و سنگ مرمر و 

تزئیناتش همه کاشی کاری معرق بود. در صفه های اطراف بینه 
و وسط صحن، چندین حوض و آبگیر بزرگ و کوچک داشت 
که در طراوت و دقایق صنعت واقعا تماشایی بود. نگارنده، خود 
مکرر آن حمام عجیب را دیده بودم؛ واقعا قلم از وصفش عاجز 
است، فقط کاشی های معرق و سنگ مرمرهای سفید یکپارچه 
که در این حمام به کار رفته بود میلیون ها تومان ارزش داشت... 
چهارخلوت بزرگ در چهارزاویه داشت که هر کدام منفردا به 
قدر حمام های بزرگ بود...پنج خزینه بزرگ و کوچک داشت به 
استثنای چارحوض)چاله حوض( که استخری پهناور بود و در 
تابستان ها آن را آب سرد می کردند و شناوران و آب بازان آنجا 
می رفتند.« همایی در ادامه، به یکی از ویژگی های منحصر به 

فرد این حمام اشاره می کند که در هیچ گرمابه دیگری در ایران 
نظیر نداشته است: »...پشت حمام )امتداد فعلی خیابان حکیم( 
باغ بسیار وسیع و با صفا بود متعلق به حمام که سربینه درب های 
منبت شیشه کاری به باغ داشت و از این جهت سربینه به حدی 
روشــن بود که می گفتی بنای غیر مســقف است. هندسه و 
معماری حمام خسروآقا در حمام های اصفهان نظیرنداشت... .« 

     کرکره های حمام را باال کشیدند
در زمان قاجار، ظاهرا به دســتور امام جمعــه وقت که متولی 
حمام خسروآقا هم بوده، مدتی فعالیت آن تعطیل می شود تا 
از خسارت های جانبی جلوگیری شود. استاد همایی شرح این 
تعطیلی و افتتاح مجدد را به شــیرینی روایت می کند:»چون 

حمام خسروآقا نزدیک میدان کوچک )میدان چهارحوض( و 
سربازخانه قدیم )کاروانسرای نقش جهان( بود، حاج میرزاهاشم 
امام جمعه به احتیاط اینکه از هجوم سربازان بی تربیت... آن 
زمان خرابی به این بنای عجیب نرسد و نفایس صنعتی آن از 
دســتبرد یغمائیان مصون بماند، آن را دایر نمی کرد و به این 
سبب مدتی حمام بسته بود. در سال 1319ه .ق که امام )جمعه(

مداخله در این حمام را به حاج آقا سدهی تفویض کرد، یک روز 
چنانکه حادثه تازه ای پیش آمده باشد بازارها قورق شد و هیاهو 
درشهر پیچید.« ظاهرا مسجد جامع عتیق،گاوی عظیم الجثه 
برای آب کشیدن از چاه داشته و چندتن از زورمندان شهر درپی 
آوردن آن به حمام خسروآقا روان می شوند. آنها سرانجام گاو 

را به بند می کشند و کشان کشان به حمام خسرو آقا می آورند 
تا حمام را دوباره فعال کنند:»... به این ترتیب ... گاو وارد گاورو 
حمام خسرو آقا گردید و خزینه ها و آبگیرهای حمام را از آب 
صاف چاه لعل ساخت. والحق جز این گاو، هیچ خری این هنر 
نداشت که بتواند آن همه خزینه و آبگیر و تاالب را سرشار آب 
سازد« و این نشانه افتتاح مجدد حمام خسرو آقا بوده؛ افتتاحی 
که دیری نمی پاید و غروب زوال آن خیلی زود از راه می رسد.    

 
     سرنوشت یک بنای وقفی

حمام خسروآقا جزو موقوفات مهم عصر صفوی بوده که عواید 
آن برای انتشــار کتاب در آن زمان مقرر شــده است. استاد 
همایی چنین می نویســد که کتاب های خطی زیادی دیده 
که هزینه کتابت و جلدســازی آن از درآمدهای همین حمام 
تامین می شده است؛ اما این حمام ظاهرا در تاریخ 1319ه .ق  
و در زمان تصدی اطرافیان متولی مذهبی دوره قاجار از حالت 
وقفی بیرون می آید و در قالب یک ملک شخصی آسیب های 
زیادی می بیند؛ به طوری که اســتاد همایی می نویسد:»در 
کیفیت خراب کردن حمام خســروآقا و فروختن کاشی های 
معرق و نقاشی های زیبا و درب های منبت و سنگ های مرمر و 
مصالح ونفایس دیگر به)برخی از( یهودیان و حجاران و فخاران 
در افواه مردم اصفهان داستان هاست که از نقلش شرم دارم و این 
اندازه می گویم که یکی از بهترین آثار ملی ما که وقف بر اشاعه 
فرهنگ و دانش بود به ستم و زور تباه گردید.« کتاب تاریخ وقایع 
السنین ازموارد استفاده درآمدهای این حمام به عنوان یک بنای 
وقفی در دوره صفویه صحبت می کند:»روز یکشنبه سلخ شهر 
ربیع الثانی 1124ه .ق نواب اشرف)شاه سلطان حسین( مقرر 
داشتند که میرمحمد باقر)خاتون آبادی( بر کل علما و اشراف 
و عظما دارالسلطنه اصفهان مقدم باشد و در هجدهم جمادی 
االول... اُمرا به تهنیت رفتند و موقوفات آقا هوشــیار و حمام 
خسروآقا که به جهت استکتاب)انتشار کتاب(کتاب مقرر شده 
بود، به میرمحمد باقر مفوض داشــتند.«  بنابراین درآمدهای 
حاصله از کسب و کار حمام خســروآقا در عصر صفوی خرج 

انتشار و کتابت کتاب های آن دوره می شده است. 
بدین ترتیب حتــی از درآمدهای یک بنــای کاربردی که در 
خدمت عموم بوده هم برای نشــر اطالعــات و دانش عمومی 
استفاده می شده است؛ اتفاقی که در دوران قاجار کم کم رنگ 
می بازد و در اواخر آن دوره به طور کامل به فراموشــی سپرده 

می شود. 
از حمام خسروآقا، اکنون چند سنگ کوچک و بزرگ و یکی دو 
ستون سنگی و گرمخانه ای که می گویند در زیر خیابان حکیم 
قرار دارد بیشتر باقی نمانده است؛ اما همین نشانه های اندک 
هم می تواند هشداری جدی برای دوستداران میراث فرهنگی 

اصفهان باشد تا قدر داشته هایشان را بیشتر بدانند.

ظهور و سقوط یک حمام
تخریب حمام خسروآقا، نمونه ای هشدار دهنده برای سایر بناهای تاریخی اصفهان است

اینجا پشت بام »حمام دردشت« است که در محله و بازارچه ای به همین نام واقع شده. حمام دردشت 
که از بناهای عصر صفوی است به اندازه حمام علی قلی آقا مشهور نشده اما به همان اندازه دیدنی است؛ 
به ویژه که پشت بام زیبای این حمام نیز برای بازدید عموم باز شده و کاربری پذیرایی از بازدیدکنندگان 
را نیز پیدا کرده است. شیشه های ذره بینی نورگیرهای حمام، از اصلی ترین جاذبه های این بخش از 

حمام دردشت است.   

افرادی که به دنبال پست و مقام هستند، حاضرند به هر لباس و هر شخصیتی ظاهر شوند تا بتوانند به 
مقام یا مالی رسیده یا بر مسندی تکیه زنند؛ اما میرزا ابوالقاسم فندرسکی از این گونه افراد نبود. او عالمی 
ساده و اهل سیر و سفر بود. میر، عالوه بر اصفهان، چند صباحی را هم در هندوستان به سر برد و در آنجا 
هم به ریاضت نفس و فراگیری علوم مشغول شد. وی هم از طرف پادشاهان ایران و هم از طرف پادشاهان هندوستان شناخته شده 
و مورد احترام بود؛ ولی چندان به این موضوع روی خوش نشان نمی داد و بیشــتر با مردم معمولی زندگی خود را می گذرانید. او 
کسی است که وقتی شاه عباس اول صفوی به او گفت »شنیده ام بعضی طلبه علوم در سلک اوباش، حاضر و به مزخرفات ایشان ناظر 
می شوند« میر با درایت به او چنین جواب می دهد: »من همه روزه در کنار معرکه ها حاضرم و کسی از طالب را در آنجا نمی بینم« 
و اینچنین شاه عباس را از خود شرمنده کرد. میر فندرسکی به همراه میرداماد و شیخ بهایی، از اساتید و دانشمندان عصر صفوی 
به حساب می روند. مطالعات وی در زمینه فلسفه و ریاضیات و طب بود و آثار ابن سینا یعنی شفا و قانون را نیز خوانده بود. او حتی 

شعر هم می گفت و در قصیده ای زیبا چنین می سراید: 
چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی                    صورتی در زیر دارد هر چه در باالستی
         صورت زیرین اگر با نردبان معرفت                                بر رود باال، همان با اصل خود یکتاستی

می گویند او در علم کیمیا نیز تبحر داشته است؛ ولی آنچه بدان مشهور است، سادگی و زهد و تقوای اوست. میر فندرسکی کتب 
مختلفی از خود بر جای گذارده اســت. از شــاگردان او هم می توان به 
مالصدرا و محمد باقر سبزواری اشاره کرد. شاه صفی جانشین شاه عباس 
بود و مرگ میر فندرسکی در زمان او و در سال 1050ه .ق و در حدود 80 
سالگی به وقوع پیوست. وی را در تخت فوالد و در تکیه ای به نام خودش 
که گویند خلوتگاه معنوی وی نیز بوده، به خاک سپردند؛ اما نه در یک قبر 
معمولی بلکه قبری که با جعبه ای فلزی درون زمین محصور شده بود چرا 
که او کیمیاگر بود و احتمال داشت برخی به گمان دزدیدن طال، او را نبش 
قبر کنند. ظاهرا و بر اساس شواهدی، در همان سال فوت میر فندرسکی، 

مالصدرا نیز دار فانی را وداع می گوید.

عکس روزعالمی به دور از هیاهو
چهارسوق

تکیه عرفا و مشروطه خواهان
درخت کهنســالی بــه نظر 
می رســد؛ شــاید مربوط به 
چندصد سال قبل باشد. حتما میر فندرسکی را دیده 
و می شناسد اما افســوس که نمی توان از او پرسید؛ 
نه به این دلیل که درخت است بلکه به این دلیل که 
او نیز همچون میر دیگر زنده نیســت. درخت کاج 
خشک شده است؛ اما هنوز پابرجاست. در یک عکس 
قدیمی مربوط به دوران قاجار هنوز سرســبز است. 
وقتی از پایین آن به طرف باال می نگرید حس عجیب 
و جالبی دارید. اینجا تکیه میر در تخت فوالد بوده و 
این درخت کاج خشک معروف این تکیه است. حیاط 
باصفایی دارد. در ضلع غربی و تقریبا در امتداد درب 
ورودی تکیه و در هوای آزاد، میر فندرسکی در زیر 
سکوی مرمری بزرگی خفته است. کتیبه ای هم به 
زبان عربی در دیواره قبر، روی سنگ حکاکی شده که 
سال فوت او را در سال 1050 ه .ق نشان می دهد. در 
جوار مزار میر، اتاق حجره مانندی مشاهده می شود. 
داخل اتاق و دور تا دور دیوار، گذشته از اشعار زیبای 
حافظ که بر دیوار گچبری شده است انسان محو خط 
نستعلیق زیبای آن اشعار می شود که به خط خطاط 

برجسته صفوی، میر عماد نوشته شده است:»روضه 
خلد برین خلوت درویشان اســت« تاریخ آن سال 
1025 ه .ق و زمان ســلطنت شاه عباس اول صفوی 

را نشــان می دهد. می گویند در زمان شــاه عباس 
اول صفوی، این اتاق محل عبــادت و خلوتگاه میر 

فندرسکی بوده اســت. از نظر جالل الدین همایی، 
اساس این تکیه متعلق اســت به مقبره و خانقاه بابا 
لکات که شاردن سیاح فرانســوی ساکن اصفهان، 
شرح آن را در سفرنامه خود ذکر کرده است و به هر 

حال قدمت زیاد آن را نشان می دهد.
در ســمت راســت درب ورودی هم حجره هایی تا 
آخر قرار دارد که به صورت اتاق های تو در تو است. 
در این اتاق ها قبرهای زیادی مشاهده می شود که 
برخی از این قبرها با سنگ مرمر زیبا، ما را به دوران 
مشــروطیت باز می گردانند و مربوط به سران زن 
و مرد بختیاری در دوران مشــروطه اســت؛ مانند 
حســینقلی خان ایلخانی که در تاریخ 1297 ه .ق 
توسط ظل الســلطان حاکم اصفهان به قتل رسیده 
است. همچنین قبور دیگر مانند ســردار اسعد که 
دارای ســنگ های زیبا و مرمرین هستند و از دیگر 
مدفونین ســردار ظفر و زنــان جنگجوی بختیاری 
که به آنها بی بی می گفتند نیز قرار دارد. عنقا شاعر 
معروف قجری و عموی استاد جالل الدین همایی نیز 
در اینجا دفن شده اند. در جنوب شرقی می توان وارد 
حیاطی دیگر شد که قبر صمصام السلطنه قرار دارد.

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

ما را به گرمابه راه ندادند...
»...و چون بــه آنجا رســیدیم)بصره( از برهنگی و 
عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و ســه ماه بود که 
موی ســر بازنکرده بودیم و خواستم که در گرمابه 
روم، باشد که گرم شوم که هوا ســرد بود و جامه نبود و من و برادرم 
هریک به لنگی کهنه پوشیده بودیم وپالس پاره ای در پشت بسته از 
سرما، گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد. خورجینکی بود که کتاب 
در آن می نهادم و بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی 
کردم که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه 
بگذارد که شوخ از خود باز کنم. چون آن درمک ها پیش او نهادم، در ما 
نگرست، پنداشت که ما دیوانه ایم. گفت بروید که هم اکنون مردم از 
گرمابه بیرون آیند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. از آنجا با خجالت 
بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بازی می کردند، پنداشتند که 
ما دیوانگانیم؛ در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند. 
ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا می نگریستیم... پس مرا 
در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود، آشنایی افتاده بود 
و او را با وزیر صحبتی بودی...احوال مرا نزد وزیر باز گفت...در حال سی 
دینار فرستاد که این را به بهای تن جامه بدهید. از آن، دو دست جامه 

نیکو ساختم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.«
)سفرنامه ناصرخسرو(

در 
حاشیه
تاریخ
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قرائتخانه

سفرنامه

گرمابه های عصرصفوی

»اســتفاده از حمام نه تنها در ایران همگانی 
و رایج اســت بلکه بیشــتر از هر کشور دیگر 
شرقی معمول است... ایرانیان به ســه دلیل به گرمابه می روند: به 
علت مذهبی، به خاطر تندرســتی، برای پاکیزگی... گرمابه های 
ایران عبارت است از سه محوطه که از هر سو مسدود است. نور از 
راه صفحات مدور کوچک شیشه ای که در زیر گنبد گرمابه تعبیه 
شــده، به درون می تابد. محوطه اول بزرگ اســت و صفحه های 
چوبین در اطراف دارد و جای جامه کندن و پوشیدن است. محوطه 
ثانی که معموال مربع شکل است شش تا هشت پا قطر دارد و در آن 
حفره ای به وسعت سه چهارپا به شکل مربع قرار دارد و مقابل کف 
محوطه، از پالتین چدن اســت. اینجاست که آب را گرم می کنند 
و از همین، گرمابه را با آتشی که به وســیله خار و خس و یا برگ 
خشــک و تکه های پِِهن روشن می شــود، گرم می کنند. روشن 
کردن گرمابه به وسیله هیزم قدغن اســت؛ زیرا درخت کافی در 
کشــور وجود ندارد، اما اگر منعی هم در میان نبود باز هیزم به کار 
نمی رفت؛ زیرا بسیار گران اســت و برای گرمابه، گرمابه مداومی 

الزم است و پهن حیوانات بهتر نگهدارنده گرماست. محوطه سوم 
گرمابه، خاص شست وشو)خزینه( است. سپیده صبح پیش از طلوع 
آفتاب، شاگرد حمامی پشت بام می رود و با دمیدن در بوق، آمادگی 
گرمابه را خبر می دهد. استحمام کنندگان در محوطه اول جامه از 
تن بیرون می آورند و پس از آن لنگی به خود می پیچند که از کمر 
تا زانوها را می پوشاند و بعد وارد گرمخانه می شوند و در آنجا چند 
لحظه دیگر دالکی آب فراوان به روی شانه های مشتری می ریزد و 
سپس کیسه ای به دست می گیرد و سرتاپای او را چنان به خشونت 
با کیسه مالش می دهد که آنها که عادت ندارند گمان می برند که 
پوست تنشان کنده خواهد شد. این کار را به فارسی »تیمار کردن« 
گویند... سپس ســر و صورت مشــتری را اگر بخواهد، اصالح می 
کنند و ناخن های دست و پایش را می گیرند... وقتی به این طریق 
مشتری را خوب مشت و مال دادند، مشتری در خزینه غوطه ور می 
شود و هنگام بیرون آمدن از آن، قطیفه سپیدی به خود می پیچد 
و به محوطه اول باز می گردد و جامه های خود را می پوشد. ساعت 
حمام رفتن از این قرار است که مردان از صبح تا چهار بعد از ظهر 
و زنان باقی روز را تا نیمه شــب به گرمابه می روند و هنگامی که 
گرمابه برای زنان آماده شد، دالک های مرد می روند و دالک های 
زن جای آنها را می گیرند...اشــخاص متعین و متشخص با دو سه 
تن خدمتکار می روند. کار خدمتکار، یا خدمت به ارباب اســت یا 
 محافظت جامه های وی. گرچه ســرقت در حمام به ندرت اتفاق

 می افتد.«  
)سفرنامه شاردن(

زاینده رود
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اسکواش باز اصفهانی، قهرمان مسابقات اصفهان جونیور شد
محمد چنگانیان اسکواش باز اصفهانی، قهرمان مسابقات اصفهان جونیور در رده سنی 

زیر ۱۱سال، با غلبه بر کوشا مصلحی در دیدار فینال به مقام قهرمانی رسید.

مهاجم سابق ذوب آهن، از شــروع تمرینات خود با تیم جدیدش 
خبر داد. رضا شــکاری که پس از فسخ 
یکطرفــه قــرارداد بــا ذوب آهن 
و برخالف خواســت باشــگاه 
اصفهانی بــا روبیــن کازان 
قرارداد بسته است، تصویری 
از خــودش را در پیراهن این 
تیم منتشر کرد تا نشان دهد 
کــه تمریناتش با شــاگردان 

قربان بردیف را آغاز کرده است.
باید دیــد که هافبک ۱۹ ســاله 
تیم ملی امیــد ایران، در ادامــه می تواند در 
دیدارهای رسمی برای این تیم روسی به میدان برود یا ذوب آهن با 

اقدامات قانونی مانع از این اتفاق خواهد شد؟!

بازیکن سابق ذوب آهن، تمریناتش را شروع کرد؛

شکاری در پیراهن کازان 

تیتر روز

خبر روز

در پایان سومین روز از رقابت های قهرمانی جهان، نمایندگان کشورمان 
در مرحله حذفی رقابت های انفرادی به مصاف حریفان خود رفتند.

نعمتی در مرحله یک هشتم با هم تیمی خود سمیه رحیمی روبه رو شد 
و با حذف این کماندار در مرحله یک چهارم، با نماینده برزیل به میدان 

رفت و با شکست وی راهی مرحله نیمه نهایی شد.
وی در نیمه نهایی با نماینده روسیه روبه رو شد و با شکست این کماندار به 
فینال راه یافت و در دیدار پایانی نیز برای تصاحب نشان طال، با کمانداری 

از ترکیه روبه رو شد و در نهایت با شکست او به فینال راه یافت.
رقابت های قهرمانی جهان تیراندازی با کمــان معلولین که با حضور 
245 کماندار از 40 کشور جهان از 22 شهریور ماه آغاز شد، تا فردا در 

جریان خواهد بود.

هفته ششم لیگ برتر هفدهم، با پیروزی خانگی فوالد خوزستان مقابل 
سپاهان اصفهان پیگیری شد.

فوالد با این پیروزی ۱0 امتیازی شد و با شــرایط برابر با تیم سایپا در 
رده سوم جدول قرار گرفت. سپاهان نیز با شش امتیاز به رده دوازدهم 
ســقوط کرد. در ســومین دیدار این هفته از رقابت ها، تیم های فوالد 
خوزستان و سپاهان در ورزشــگاه غدیر اهواز مقابل هم قرار گرفتند 
که در پایان، تیم فوالد با نتیجه 2 بر صفر میهمانش را شکســت داد و 

سومین پیروزی این فصل خود را جشن گرفت.
فوالد با این پیروزی ۱0 امتیازی شد و با شــرایط برابر با تیم سایپا در 
رده سوم جدول قرار گرفت. سپاهان نیز با شش امتیاز به رده دوازدهم 

سقوط کرد.

زهرا نعمتی به فینال 
رقابت های ریکرو راه یافت

فوالد،کرانچار را به درخروجی 
سپاهان نزدیک کرد

کشتی گیران ۱5 کشور آســیایی بنگالدش، هند، اندونزی، 
ژاپن، قرقیزســتان، لبنان، پاکســتان، فیلیپین، ســوریه، 
تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکســتان، سنگاپور، مغولستان 
و ایران در این  مســابقات که در ســه وزن انجام می شــود، 
در مســابقات کشــتی پهلوانی رقابت های داخل سالن آسیا 

15)ایندورگیمز( در ترکمنستان حضور دارند.
رکوردشکنی سهراب مرادی، قهرمان بااخالق و منظم ایران 
در اردوی تیم ملی وزنه برداری، باعث خرسندی مربیان شد. 

سهراب مرادی در آخرین روز از اردوی تیم ملی وزنه برداری 
در نور مازندران توانســت رکورد دسته ۹4 کیلوگرم جهان را 
بشــکند. مرادی در حرکت دوضرب، وزنــه 233 کیلوگرم را 
مهار کرد که یک کیلوگرم از رکورد دوضرب جهان در دسته 

۹4کیلوگرم بیشتر بود.

با پایان مرحله انتخابــی جام جهانی 20۱8 روســیه و 
مشخص شدن چهره اکثر تیم های حاضر، زمان قرعه کشی 

این مسابقات نیز مشخص شد.
بر این اســاس، فیفا روز ۱0 آذر ۱3۹6 را به عنوان زمان 
قرعه کشی جام جهانی20۱8 روسیه تعیین کرد و گفت 

این مراسم در مسکو برگزار می شود.

رکوردشکنی سهراب درتمرین وزنه برداریاعالم قرعه کشی جام جهانی روسیه حضور ۱۵ کشور در مسابقات کشتی پهلوانی داخل سالن آسیا

دبیر هیئت وزنه برداری اســتان اصفهان درباره مسابقات کشوری 
این رشته در رده  ســنی زیر 2۱ سال گفت: 
رقابت های قهرمانی اســتان در این 
رده ســنی، شــانزدهم شهریور 
برگزار شد و 8 نفر برای اعزام به 
رقابت های کشوری انتخاب 
شدند. مرتضی زغالیان درباره 
وضعیت هیئت وزنه برداری 
استان اصفهان و برنامه های 
این هیئت، اظهار داشت: در 6 
ماه گذشته، 3 جشنواره نونهاالن، 
شــامل اســتعدادیابی، آمادگی 
جســمانی و تکنیک وزنه برداری در اردیبهشت، تیر و شهریور ماه 
برگزار شده اســت. وی درباره ادامه روند اســتعداد یابی گفت: در 
برنامه های این هیئت و در طول یک ســال، زمان قابل توجهی به  
استعداد یابی و تکنیک نونهاالن در شهرستان های فعال در حوزه 

وزنه برداری اختصاص یافته است.
دبیــر هیئــت وزنه بــرداری اســتان اصفهــان، دربــاره تعداد 
شرکت کنندگان در جشنواره اســتعدادیابی بیان کرد: حدود 70 
نفر در فراخوان جشنواره ها در شهرستان های فعال حضور داشتند 
و سرمایه گذاری مناســبی برای نونهاالن استان اصفهان در حال 
شکل گرفتن است. زغالیان ادامه داد: از تاریخ بیست وششم تا سی ام 
شهریور ماه در شهرستان مراغه، مسابقات کشوری در این رده سنی 
برگزار خواهد شد و در نهایت نفرات برگزیده این رقابت ها به اردوی 

تیم ملی دعوت می شوند.

 اعزام ۸ وزنه بردار جوان اصفهانی 
به مسابقات قهرمانی کشور

منهای فوتبال

پس از پیروزی تیم ملی والیبال مقابل آمریکا؛

حمله هکرهای آمریکایی به سایت 
فدراسیون والیبال خنثی شد

به دنبال پیروزی مردان والیبال ایران برابر آمریکا، مدعی 
اصلی قهرمانی در مســابقات جام قهرمانان بزرگ جهان، 
هکرهــای آمریکایی حمالت گســترده ای را به ســایت 
فدراســیون والیبال ایران تدارک دیدند.تیم ملی والیبال 
کشورمان روز )چهارشنبه( در یک بازی نفسگیر و حساس، 
3 بر 2 مقابل تیم ملی والیبال آمریکا به پیروزی رسید که 
وب سایت رسمی و سایر شبکه های اجتماعی فدراسیون 
والیبال، با انتشار مطالب زیادی به زبان فارسی و انگلیسی به 
بازتاب این پیروزی تاریخی پرداختند.اما ساعاتی بعد از این 
پیروزی، هکرهای آمریکایی با حمالت سایبری گسترده، 
سعی در هک کردن سایت فدراسیون والیبال ایران و اخبار 
این پیروزی تاریخی کردند که خوشبختانه بالفاصله این 
حمالت با هوشــمندی تیم فنی - مهندسی شرکت وب 
سیما سرور شناسایی شد و وب سایت فدراسیون در حالت 
امنیتی قرار گرفت.در نهایت پس از چند ســاعت تالش 
بی نتیجه، هکرهای آمریکایی در حمله و تســخیر سایت 
فدراسیون والیبال ایران ناکام مانده و به حمالت سایبری 

پایان دادند.

رییس فدراسیون کونگ فو خبر داد:

امیدواری برای ثبت جهانی 
رشته کنگ فو توآی به نام ایران

رییس فدراسیون کونگ فو و هنر های رزمی گفت: مسئوالن 
به این نتیجه رسیده اند که باید یک رشته از ایران در دنیا 
ثبت شود، ما نیز برای ثبت جهانی رشته کنگ فو توآی به 

نام ایران، تمام تالش خود را به کار می گیریم.
رضا حیدری در نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان 
فدراسیون کونگ فو، اظهار کرد: اتفاق بزرگی افتاده است، از 
هیئت کونگ فوی اصفهان برای برگزاری این مراسم تشکر 
می کنم. وی افزود: موفقیت های زیادی را به ســختی در 
عرصه بین المللی به دست آوردیم و کار ثبت جهانی رشته 
کونگ فو تو آی به نام ایران، با کمک کمیته ملی المپیک 
آغاز شد. رییس فدراســیون کونگ فو و هنر های رزمی با 
اشاره به اینکه دشمنان ما نمی خواهند رزمی به نام ایران 
ثبت شود تا فرهنگ، آداب و سنت ما در دنیا توسعه یابد، 
بیان کرد: خودم را عضوی از خانواده کونگ فو می دانم و 38 
سال است که در این رشته فعالیت می کنم. باوجود اینکه 
صاحب فرهنگی غنی هستیم، تا کنون هیچ رشته ورزشی 
به نام ایران ثبت نشــده؛ در حالی که کشور های کوچک 

چندین رشته جهانی دارند.

نقل قول روز

ســرمربی تیم ذوب آهن اصفهان گفت: اتفاقــات در جام حذفی 
اشتباهات داوری نبود و ظلم بود و به واسطه 
همین ظلم، جام حذفی را از دست 
دادیم و استنباط آقایان این بود 
که سال گذشته ذوب آهن تیم 
اخالق شده اســت و من هم 

طرف آقایان هستم.
 امیر قلعه نویی اظهار کرد: در 
حالی که هواداران و سرمربی 
تیم درحال ســکته و ناراحتی 
بودنــد، داور مســابقه خندان از 
زمین خارج می شود؛ ما به دنبال 
حق هستیم. از ما که گذشت اما امیدوارم در آینده این اتفاقات رخ 
ندهد. وی عنوان کرد: با توجه به شــرایطی که در لیگ داشته ایم 
نتایج در لیگ بد نیســت و در جام حذفی نیز واقعا ظلم رخ داد و 
ان شاءا... ســپاهان هم تالش می کند که به روزهای خوبش برسد. 
بازیکنان مصدوم ما درحال بازگشــت و بقیــه بازیکنان درحال 
آمادگی و وفق با تفکرات من هســتند. بازیکن خارجی  هم برسد، 
تیم ما کامل می شود؛ اما نباید فراموش کرد که در همان هفته اول، 
قاسم حدادی فر و حسینی را از دست دادیم و تا حسینی به شرایط 

ایده آل برسد، زمان می برد.

کار کردن در آسیا ساده تر است؛

اشتباهات داوری در جام حذفی 
ظلم بود

پرسپولیس از پس االهلی هم برآمد تا این تیم هم به لیست قربانیان 
ثروتمند پرسپولیس اضافه شود.

پرســپولیس در حالی خود را به عنوان مدعی کســب جام می بیند 
که سیاست جذب و حفظ ســتارگانش کامال با دیگر تیم های موفق 

و حتی حذف شده آســیایی تفاوت دارد. گوانگژوی حذف شده 
آالن، گوالرد و حتی پائولینیــو را در ترکیب خود 

می دید. االهلی هم لژیونرهای گران قیمتی 
چون لئوناردو، کالدمیر دســوزا و البته 

عمر الســوما را به خدمــت گرفته بود 
که البته هیچ یک موفق به صعود به 
مرحله نیمه نهایی نشدند. در میان 
دیگر تیم های صعود کرده به نیمه 
نهایی نیز بازیکنانی همچون هالک، 
السینیو، اســکار،کارلوس ادواردو و 

الکسون دیده می شود که وزنه های 
بزرگ تیم هایشان هستند و از لیگ های 

مطرح اروپایی و برزیل و بــا هزینه های 
گزاف به این تیم های آسیایی پیوسته اند.

نماینده ایران در آسیا اما برای رسیدن به این مرحله 
کمترین بهره را از بازیکنان خارجی برد؛ تــا جایی که تا مرحله یک 
چهارم نهایی هیچ بازیکن غیر ایرانی برای پرسپولیس بازی نکرد تا 
ستاره های این تیم همان بازیکنان گمنام چند سال اخیر دسته های 

پایین تر کشورمان باشند.
این سیاست باشگاه پرسپولیس باعث شــده این تیم با هزینه هایی 
بسیار کمتر از رقبای آســیایی اش موفق عمل کند و البته مربیانی 
همچون دایــی، گلمحمدی و البته برانکو ســهم بســزایی در این 
استعدادیابی و استعدادپروری باشــگاه ایفا کرده اند. وجود جوانان 
مســتعد و همچنین عالقه بــاالی ایرانی ها بــه فوتبال، 
باعث شــده تا تیم ملی ایران و پرسپولیس بتوانند با 
هزینه های بسیار کمتر در سطح این قاره موفق 

ظاهر شوند.
تا اینجای کار استعدادهای ایرانی نگذاشته اند 
نبود امکانات و برنامه ریزی مانع موفقیت 
شــود. هرچند اگر ایران هم مثل ژاپنی ها 
حرفــه ای عمل می کرد یــا مثل چینی ها 
می توانست ستاره های بزرگی را به خدمت 
بگیرد یا حتی اگر برنامه ریزی و البته ثروت 
ســعودی ها و اماراتی ها را به خــود می دید، 
می توانســت موفقیت هــای بســیار بزرگ تر و 
دستاوردهای بیشتری داشــته باشد؛ اما فعال همین 
استعدادها هســتند که فوتبال ایران را رونق بخشیده اند؛ 
رونقی که نیازمند مدیریت های بســیار قوی تر اســت تــا بتوانند 
ســکوهای باالتر را فتح کنند و رویاهای بزرگ تر را به عنوان هدف 

پیش روی خود ببینند.

پرسپولیس؛ ارزان ترین تیم نیمه نهایی آسیا 
قاب روز

مسلمان – منشا؛ در زمین دور، در تمرین نزدیک
محسن مسلمان و گادوین منشا، روز گذشته در تمرین به شوخی و خنده با یکدیگر پرداختند.

به گزارش »ورزش سه«، مسلمان معموال در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار می گیرد اما منشا در 
نیمه دوم به زمین می آید؛ از این رو این دو در زمین ارتباط چندانی باهم ندارند و بازی سازی برای 

گادوین منشا برعهده بشار رسن است.

مستطیل سبز

اتفاق روز

تماشاگران سپاهان در دقایق انتهایی بازی به دلیل نتیجه نگرفتن 
تیمشــان در هفته های اخیر و شکست در 
این بازی ورزشــگاه را ترک کردند 
تا این گونه به شــرایط نامساعد 
تیم شــان واکنش نشان داده 
باشــند. بازیکنــان فــوالد 
خوزســتان نیز در نیمه دوم 
برای دقایق قابــل توجهی با 
تاخیر وارد زمین شدند که این 
موضوع، علت معطلی بازیکنان 
سپاهان قبل از شــروع نیمه دوم 
بود. مصدومیت های مکرر و وقت 
تلف کردن های بازیکنان فوالد پــس از گلزنی، با اعتراض بازیکنان 
سپاهان به داور و بازیکنان فوالد همراه شــد؛ تا جایی که درگیری 

لفظی بین مهرداد محمدی و حامد لک نیز به وجود آمد.

تماشاگران سپاهان به نشانه اعتراض 
ورزشگاه را ترک کردند

رییس فدراسیون ژیمناستیک در سفر  به اصفهان  با اشــاره به اینکــه در این سمیه مصور
فدراسیون به روی  همه باز است،گفت: با کسی سند همکاری 
امضا نکرده ام، وابسته به هیچ گروه و دسته ای نیستم وحاضر 

نیستم شایسته ساالری را فدای تعارفات کنم.
 زهرا اینچه درگاهی  در نشســت خبری  که با حضور اصحاب 
رسانه در خانه ژیمناستیک اصفهان برگزارشد، اظهار کرد: طی 
دو ماهی که ریاســت فدراســیون را بر عهده گرفته ام، تالش 
داشته ام به وظایف و مسئولیت های محوله متعهدانه عمل کنم.

وی افزود: با وجود اینکه 80 ســال از عمر رشته ژیمناستیک 
در کشورمان  می گذرد هنوز به شکوفایی الزم نرسیده ایم و 
اگر به  همان شیوه ای که در گذشته فدراسیون اداره می شد 
بخواهیم  ادامه دهیم  تا 80 سال دیگر هم به جایی نمی  رسیم.

رییس فدراسیون ژیمناســتیک تصریح کرد: برای پیشرفت 
ژیمناستیک باید یک تغییر ساختاری در کشور رخ دهد؛ از این 
رو از ابتدای حضورم درفدراسیون بحث تغییرات به طور کامل 
مطرح شد و تغییر چارت سازمانی و تشکیالت فدراسیون در 

دستورکار قرار گرفت.
درگاهی ادامه داد: در راستای تغییر ساختاری در ژیمناستیک 

تصمیم گرفتیم از کشورهای دیگری که دراین رشته جهش 
داشــته اند الگوبرداری کنیم که در بین کشورهای اروپایی 

انگلیس مدنظر قرار گرفت.
ایــن مقام مســئول  با بیــان اینکــه کشــورهایی که مهد 
ژیمناستیک دنیا هستند، مدنظر قرار نگرفتند، بیان داشت: 
انگلیس 20 سال قبل جایگاهی در ژیمناستیک دنیا نداشت 
اما با برنامه ریزی صــورت گرفته، در حال حاضــر به یکی از 
قدرت های برتر دنیا مبدل شده است و ما باید بررسی کنیم که 

چگونه به این رشد سریع دست پیدا کردند.
به گفته درگاهی، ژیمناستیک از چند زیر مجموعه هنری زنان 
و مردان، ترامپولین، آکروژیم، ایروبیک و ژیمناســتیک برای 
همه تشکیل شده و در تالش هستیم هر کدام از این رشته ها 
به مینی فدراسیون تبدیل شده و فرآیند اختصاصی خودشان 

را داشته باشند.
وی با اشــاره به فعالیت هــای صورت گرفته در فدراســیون 
متذکر شد: پس از چند سالی که برگزاری اردوهای تیم ملی 
با وقفه مواجه شده بود، تمرینات تیم ملی از سر گرفته شد و 

ورزشکاران ما آماده شرکت در مسابقات آسیایی می شوند.
رییس فدراســیون ژیمناســتیک ادامه داد: اعزام نشــدن 

ورزشکاران به مســابقات برون مرزی موجب شده بود انگیزه 
در بین ورزشکاران کاهش پیدا کند اما با شروع اردوهای تیم 
ملی، زمینه دوباره فعالیت برون مرزی برای ورزشکاران فراهم 

خواهد شد.
درگاهی با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی هنری پسران 
در رده جوانان و بزرگساالن، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری 
مســابقات انتخابی، در نهایت ۱8 نفر بــرای اردوی تیم ملی 
جوانان و ۱۱ نفر برای اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شدند 
که با توجه به کم بودن حجم فعالیت های سال های گذشته، 

ورزشکاران فرصتی برای کسب مدال نداشتند.
رییس فدراسیون ژیمناستیک با بیان اینکه تیم ملی جوانان 
برای کسب سهمیه المپیک آماده می شود، تصریح کرد: باتوجه 
به اینکه فرصت زیادی از دست رفته، امیدی به کسب سهمیه 
المپیک توکیو نداریم؛ اما به گرفتن سهمیه در المپیک 2024 
امیدوار هستیم و در این راســتا برنامه ریزی زیادی داریم که 

عملیاتی خواهد شد.
این مقام مسئول به تاسیس مدارس قهرمانی ژیمناستیک در 
کشور اشاره داشــت و گفت: طی دو سال، 5 مدرسه و طی دو 
سال بعد از آن، ۱0 مدرسه در کشور ایجاد خواهد شد و مربیان 
خانم و آقا با درجه مربیگری باال، در استان ها مستقر می شوند 
و به آموزش ورزشکاران و مربیان می پردازند که در این طرح، 
هم مربیان اســتانی و هم ورزشــکاران ارتقا پیدا می کنند و 
امیدهای ما برای کسب ســهمیه المپیک 2024 از این طرح 

پرورش می یابند.
رییس فدراســیون ژیمناســتیک با اشــاره به دیدار خود با 
مدیرعامل فوالد مبارکه در سفر به اصفهان بیان داشت: طی 
صحبتی که داشتیم، مدیرعامل فوالد مبارکه قول مساعد برای 
ایجاد دومین خانه ژیمناستیک اصفهان را داد؛ زیرا این شهر به 

دو سالن تخصصی نیاز دارد.
اصفهان، پایه گذار رشته آکروژیم در کشور به شمار 

می رود
دبیرهیئت ژیمناســتیک اصفهان نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه اصفهان پایه گذار رشــته آکروژیم در کشور به شمار 
می رود گفت: ورزشکاران استان اصفهان در مسابقات قهرمانی 

این رشته توانسته اند عناوین متعددی کسب کنند.
علی نکویی افزود: رشته آکروژیم برای فعالیت نیاز به امکانات 

زیادی ندارد و امکان نتیجه گیری در این رشته زیاد است.
رییس کمیته آکروژیم فدراســیون ژیمناســتیک ادامه داد: 
مسابقات قهرمانی  و انتخابی آکروژیم در بدو ورود رییس جدید 
فدراسیون برگزار شد و با وجود مشــکالتی که با آن دست و 
پنجه نرم می کردیم، این پیکارها به خوبی برگزار شد و نفرات 

برتر به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان تصریح کرد: متاسفانه 
به دلیل مشکالتی که بین اصفهان و رییس سابق کمیته وجود 
داشت، ایشان در این مسابقات شرکت نکردند و از این  رو در 

تیم ملی نیز نماینده ای نداریم.

رییس فدراسیون ژیمناستیک در اصفهان:

شایسته ساالری را فدای تعارفات نمی کنم
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حوالی صبح سه شنبه بود که خاک قدم شان سرمه چشمان مان شد؛ »پیرغالم« ها را می گویم، همان سینه سوخته های حضرت »عیسی تر از مسیح« ، »حضرت ارباب بی کفن« که کم کم بوی سیب حرمش  سمیه پارسادوست
می آید و بوی محرمش ... پیرغالم ها آمده بودند تا در پانزدهمین اجالسی که قرار بود »بین المللی« و »باشکوه ترین« باشد، تجلیل شوند. )حاج »حسین سازور« که از میهمانان اجالس بود و در افتتاحیه 
به مدیحه سرایی پرداخت  می گوید » بهترین راه تکریم پیرغالمان این است که راهشان را ادامه بدهیم.« ( ذاکران آستان آل ا... سه شنبه به اصفهان رسیدند. چندساعتی استراحت کردند و حوالی عصر بود که راهی گلستان شهدا 
شدند. تجدید میثاق »نوکران قدیمی دردانه حضرت زهرا)س(« با »رعناقامتاِن آرمیده به خاِک زنده تر از ما« که جان فدای حسین)ع( کردند، تماشایی بود. گوشه گوشه گلستان، پیرمردان محاسن سفید عبا به دوشی را می دیدی 

که عطر خوش »نوکری« می دادند.  خوب می دانند و می دانیم که  گذر تک تک ثانیه های عمرشان به »قدیمی شدن نوکری« شان می ارزید که خود و حنجره شان را وقف عزای »سردار بی سر«  بکنند .

 ***
طی ســه روز حضور پیرغالمان در اصفهان، نصف جهان حال و هوای محرم به خود گرفت. 

حسینیه ها و مساجد شــهر میزبان نوکران قدیمی سیدالشهدا )ع( شده بودند و چه کسی 

اســت که ادعا می کند جوان های امروزی با ســبک روضه خوانی هــای قدیمی ارتباط 

نمی گیرند؟ چه کسی مدعی است اشک بر »سید اهل بکاء« حتما و قطعا »سبک« و »شور« 

و »حوسین حوسین« می خواهد با چاشنی عریان شــدن و باال و پایین پریدن ها؟! آنها که 

چنین ادعایی دارند، باید به جلســه پیشــواز محرم هیئت »فدائیان حسین« می آمدند و 

 
می دیدند وقتی »حاج ابراهیم سنایی« شروع به شعرخواندن کرد، چه ولوله ای در مجلس 

به پا شد. باید می شنیدند وقتی پیرغالم اباعبدا...)ع( تنها یک جمله گفت، چه آتشی به دل 

اهل مجلس زد که اکثریت جوان بودند: » من فقط نوکر و غالم حسین هستم و به شهر شما 

 
آمده ام و اینچنین از یک غالم امام حسین)ع( استقبال می کنید. مِن غالم باید در بهترین 

هتل ها مستقربشوم و بهترین تجلیل ها و آن وقت خواهر و دختر حسین)ع( گوشه خرابه ...« 

مداحان جوان هم در این سه روز گرد شمع وجود پیرغالمان حسینی جمع شدند تا راه و رسم 

»نوکری« یاد بگیرند. برخی ها هم باید می آمدند و نیامدند ؛ همان ها که تمام سال دغدغه 

صوت و میکس و عکس و پاکت دارند و بدون »اکو« و میاندارهای »مجلس گرم کن«بعید 

می دانم حاضر به خواندن باشند! آنهایی که جلسه عزای حسین)ع( را با مجلس »رقاصی« 

برای »عباس«)!( اشتباه گرفته اند و هنوز اندرخم کوچه »چشم و ابرو و خال و پیاله و مستی 
و شورهای خالی از شعور و معرفت« مانده اند... 

***
گلستان شهدا، دل را آتش می زد. تماشای تصاویر »شهید حججی« و شهید »جواد محمدی« روبه روی خیمه حسینی 

حسین)ع(، جایشان خالیست...شــهدایی که به حضرت علمدار اقتدا کردند تا »حلت بفنائک« بشــوند در عشــق 

کمی آن سوتر از خیمه، همان حصار ســفید رنگ دور الله های قرمز را می بینی که 

روزی شهید حججی کنارش نشســته و عکس یادگاری گرفته بود... یا قطعه شهدای 

گمنام که »محســن« با حسرت نگاه شــان می کرد و شــاید آرزو داشت سرنوشتی 

شبیه به بچه های حضرت زهرا)س( داشته باشد که شنیده بود » حضرت زهرا مادر

 

 گمنام هاست«.

محرم سال گذشته که به اصفهان آمد و کنار مزار شهید »احمد کاظمی« شاید بازهم 

از خدا طلب شــهادت کرد، فکرش را می کرد محرم سال بعد ، کنار »احمد کاظمی« 

و »خرازی« و »ردانی« و »همت« و »جواد محمدی« و »بیضایی« و »حسین قمی« 

و... »حجت خدا« شده باشد روی زمین و سرش روی دامان امام شهیدان باشد و ما را 

بکشد از شدت »شرم« و »حسرت« با اینچنین مرگ خدایی؟... پیرغالم ها در این سه 
روز که در اصفهان بودند، زیاد از »محسن« یاد کردند. 

 ***
صبح چهارشنبه نوبت به افتتاحیه رسید. همه آمده بودند؛ از مقامات استانی تا پیرغالمان داخلی و خارجی . حرف از حضور 

»میثم مطیعی« و »حاج منصور ارضی« بود ولی حاج میثم در تهران بود و حاج منصور در نجف . 

»سیدرضا نریمانی« آمد با همان شال سبزرنگی که همیشه بردوش دارد و افتخارِ از سالله سادات بودنش را فریاد می زند.

 عادت دارد از »شهدا« بخواند؛ فرقی ندارد چه مجلسی باشد؛ بیت رهبری یا جلسه هفتگی یا اجالس پیرغالمان؛ سید یاد 

شهدا نکند انگار روضه اش روضه نمی شود. »حاج حسین سازور« هم بود و »حاج مهدی منصوری« که آن روز مدیریت 

برنامه های پیرغالمان را برعهده داشت. سیدرضا می گفت: »همه برای نوکری امام حسین اینجا جمع شده ایم.« و راست 

عکس بگیرد . می گفت. حتی خبرنگار و عکاس هم میان این همه »نوکر سیدالشــهدا« دلش می خواست فقط از »عشق« بنویسد و 

سالن آن قدر شلوغ بود که جای سوزن انداختن هم نداشت. اســتقبال فوق العاده ای صورت گرفت. هرچه باشد اینجا 

»اصفهان« است ؛ شهر شهیدان . شهری که بیشترین شهید را با افتخار تقدیم اسالم و انقالب کرده است. شهری که بوی 

»حسین« )ع( می دهد و مردمش به استقبال پیرغالمان حسینی آمده بودند.

 اصفهان البته امام جمعه ای صریح دارد که ابایی ندارد از این که در همان آیین افتتاحیه و همان اول سخنرانی خود با 

صراحت بگوید لفظ »پیرغالم« را قبول ندارد و تاکید کند امام حسین)ع( »غالم« و »نوکر« نمی خواهد ، فقط می خواهد 
آدم باشیم! 

حاشیه نگاری از سه روز عاشقی، در هوای سینه سوخته هایی  که ثانیه های عمرشان  به عشق »سیدالشهدا«)ع( گذشت

... به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد

 ***
خادمان سیدالشهدا )ع( در آخرین روز از اجالس به مشهد اردهال و به آســتان مقدس سلطان علی بن 

محمدباقر)ع( رفتند و دل هایشــان را کربالیی کردند. پرچم گنبد حرم حضرت ابوالفضل)ع( با دســت 

پیرغالمان به این آستان مقدس تقدیم شــد و  حاج صادق آهنگران با نوای خوش خود، دل ها را هوایی 

کرد. چندساعت بعد، نوبت به اختتامیه رسید. همه آمده بودند؛ از فرمانده نیروی انتظامی و رییس رسانه 

ملی تا مقامات استانی . میدان امام خمینی اصفهان میزبان پیرغالمان حسینی شده بود تا شبی باشکوه 

در تاریخ چندصدساله خود تجربه کند. »سیدرضا نریمانی« و »حاج صادق آهنگران« با صدای گرم خود، 
شور و حالی محرمی به مجلس حسینی بخشیدند. 

گوشه ای از میدان صدای »میثم مطیعی« به گوش می رسید. پسرجوانی کنج خروجی مغازه ای حجره 

مانند نشسته، سر به روی زانو گذاشــته و خلوت عاشــقانه ای به پاکرده بود: »من اون خستگی تو راهو 

می خوام...«  هوای اربعین و کربال به ســرش زده بود. دلتنگ حرم بود البد... ناخودآگاه به یاد ماجراهای 

عیدفطر امسال افتادم؛ از غوغای غوغاساالران بی انصاف و ناجوانمردی که »مطیعی« را به جرم خواندن 

یک شعر انتقادی کوبیدند، سه ماه گذشت و آنها که باید به میان معرکه می آمدند و حمایت می کردند، 

صدایشــان درنیامد تا مناجات خواِن مرحوِم حاج آقامجتبی تهرانی مجبور شــود یک تنه مقابل جریانی 

بایستد که می خواهد در نهایت به خاکریز رهبری برســد. یادم افتاد با میثم مطیعِی فرهنگ سازِ مراسم 

بزرگ اربعین چقدر خاطره داریم... چقدر ستون ها را یک به یک شــمردیم کنار قدم های جابر و چقدر 

پشت سر تابوت شهدای مدافع حرم، با اشک گل های پرپرمان را به رسم هدیه به حضرت عقیله بنی هاشم 

تقدیم کردیم و سینه سپر کردیم و فریاد زدیم این مردستان پر از ام وهب است... حاج میثم حتما روزی 
»پیرغالم« می شود و سرش را مثل امروز باال می گیرد ...

***
 صدای سردار اشتری ، رشته افکارم را پاره کرد؛ فرمانده اصفهانی نیروی انتظامی 

روایتی جالب توجه از پدرمرحومــش تعریف کرد. پدری که خــود از پیرغالمان 

سرشناس در اصفهان بود. ســردار گفت: » هرچه دارم از پدر و دعای ایشان است و 

اینکه فرزند مرحوم مرتضی هستم سبب افتخار من است، هرگاه مشکلی برایم به 

وجود می آمد، تماسی با پدر می گرفتم و ایشان می گفتند که امشب این مشکل را 

برطرف می کنم و از امام حسین)ع( می خواهم که رفع مشکل شوی و  به خدا سوگند 

این اتفاق نیز صورت می گرفت. هرکس به امام حسین)ع( اعتماد قلبی داشته باشد 

و  راه ایشــان را در پیش بگیرد، بدون شک حاجت روا می شــود و به خواسته خود 
می رسد.« 

و من به یاد ســوالی می افتم که از یکی از پیرغالمان حسینی پرسیدم و جوابی که 

گرفتم: » شده در این 40 سال که افتخار نوکری برای امام حسین)ع( را دارید، خسته 

یا بی انگیزه بشوید؟« پیرغالم حضرت ارباب پاسخ داد: »هروقت خسته شدم گفتم 

یا حسین. از نوکری درِ خانه سیدالشــهدا )ع( هیچ وقت خسته نشدم . یک موقعی 

فشار روزگار، توقعات مردم، بی مهری ها و جفاها، کم آوردن های جوانی و چیزهای 

دیگری من را خسته و بی انگیزه می کرد. درست همان موقع متوسل می شدم به 

حضرت اباعبدا... )ع( و از ایشان می خواستم در این راه دست مرا بگیرند و کمکم کنند 

و حضرت همیشه دستم را گرفتند. وقتی امام »حسین«)ع( را داری، همه چیز داری 

و باید فرقی باشد بین منی که حسین)ع( دارم با آن که ندارد. خسته که شدی بگو 

یاحسین. آقا همیشه به موقع می رسد. اصال او همیشه هست حتی وقتی تو حواست 

نیست. حاال که سن و سالی از من گذشته ، تازه می فهمم زن و فرزند و کار و زندگی و 

تمام دغدغه هایی که یک زمانی داشتم در برابر یک نگاه لطف آقا هیچ بوده و هست. 

تمام زندگیت را فدای حسین)ع( کن و بدان که باز هم هیچ کار نکرده ای.« 

و یقین دارم راست می گوید. همه »بودن«ها تا یک جایی است . یکی تا سرکوچه با 

تو می آید، یکی تا چندخیابان آن طرف، یکی تا شهر دیگر و یکی تا یک کشور دیگر 

... همه »بودن« ها تا یک جایی هست و تمام می شود اال بودن با »حسین«)ع( که 

همیشگی است که ارزش دارد تا »همیشه« باشد ، تا »کجا« مهم نیست؛ تنها »بودن« 

با »حسین«)ع(  است که مهم است و خدا کند به قول »سیدرضا« این محرم رزق 

معرفت مان بیشتر شود که اگر بشود، آن وقت تازه می فهمیم چه سرمایه ای داریم ... 

که گذر تک تک این ثانیه ها، به قدیمی شدن نوکری مان می ارزد ... 

                              مهدی زرگر / زاینده رود
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امام حسن عسکری علیه السالم :
چه زشت است برای مومن كه خواسته  ای داشته باشد كه او را به 

خواری بکشاند.
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چند راه ساده برای داشتن 
ذهنیت مثبت

ثابت قدم بودن
بسیاری از روان شناسان برجسته معتقدند هرچقدر 
که داشــتن اســتعداد و توانایی ذاتی برای کسب 
موفقیت در زندگی الزم باشد، تالش برای رسیدن 
به آن از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ درنتیجه 
باید در تالش و کوشــش خود ثبات داشته باشید. 
اشتیاق و عالقه شما در انجام کارها، در کنار پشتکار 
و اســتقامتی که به خرج می دهید، عوامل بسیار 
مهمی برای کسب موفقیت های بلندمدت هستند.

استراتژی
هر چند تعیین اهداف و چشــم انداز مناســب در 
ابتدای امر بسیار مهم است، اما به تنهایی نمی تواند 
تضمین کننده رسیدن به موفقیت باشد. با تشکیل 
ســاختار عملی و برنامه ریزی دقیــق می توانید 
با ســرعت و قدرت به مراتب باالتــری رو به جلو 

حرکت کنید.
اهداف خودتان را به بخش های کوچک تر تقسیم 
کرده و اقدامات خود را برای رسیدن به این اهداف 
کوچک ســازماندهی کنید. به این ترتیب توانایی 
مدیریت بهتری بر امور خود خواهید داشت. سعی 
کنید همیشه برنامه ای مدون و استراتژیک داشته 
باشید و فعالیت هایی که انجام می دهید را از قبل 
برنامه ریزی کنید. این کار الزمه رسیدن به موفقیت 
پایدار است. از این طریق هیچ گاه کارهایی که باید 
انجام دهید را فراموش نکرده و همیشــه نسبت به 
فعالیت هایتــان آگاه خواهید بود. همچنین با این 
روش به راحتی می توانید بازخوردهایی که از کار 
خودتان می بینید را ارزیابی کنید و با آغوش باز در 

مقابل اتفاقات و مشکالت بایستید.
اقدام و عمل

تدوین یک استراتژی مناســب، اولین اقدام برای 
شروع اســت. اما بعد از آن، تالش و اقدام در جهت 
عملی کــردن اســتراتژی اهمیت بســیار زیادی 
دارد. در مورد فعالیت هایی که می خواهید انجام 
دهید، پیش از شــروع به کار، خــوب فکر کرده و 
قدرتمندانه ترین راه را برای انجام آنها انتخاب کنید. 
شاید روزهای بسیاری پیش بیاید که هیچ کاری در 
راه رسیدن به اهداف خود و کسب موفقیت انجام 
ندهید، اما این مســئله به هیچ وجه مهم نیست و 

نباید موجب دلسرد شدن شما شود.
کافی است روی فعالیت هایی که باید انجام دهید 
متمرکز شــوید و تا جایی که مــی توانید تالش 
کنید. موفقیت ســیبی اســت که باید گاز بزنید و 
آنقدر این کار را تکرار کنید تا کامال خورده شــود؛ 
فرقی نمی کند چه کارهایی را برای محقق کردن 

اهدافتان انجام دهید.

مهارت زندگی

یادداشت

کم نیستند کسانی که از روز تولد، شب عید و  ندا شاه نوری
مناســبت های اینچنینی اصال خوششــان 
نمی آید. از اینکه برنامه هایشان به هم می خورد یا ناچار می شوند خانه 
تکانی کننــد یا به مهمانــی بروند، خیلی راضی نیســتند. بعضی ها 
تعطیالت آخر هفته را دوست ندارند؛ برعکس خیلی ها از روزهای کاری 
هفته خوششان نمی آید و ترجیح می دهند همه چیز ثابت و یکنواخت 
پیش برود. حاال فرض کنیم در دنیای واقعی هم چنین اتفاقی رخ دهد؛ 
نه عیدی باشد، نه سالگردی، نه آخر هفته ای و نه یک روز کاری. همه 
چیز عین روز قبل تکرار شود و چیزی تغییر نکند. به نظرم در چنین 
دنیایی ما گرفتار دو مشکل می شویم: یکی اینکه حوصله مان سر می رود 
و دیگر اینکه بهانه ای برای تغییر پیدا نمی کنیم. ما به شنبه هایی احتیاج 
داریم که وعده بدهیم قرار است در آنها زندگی مان را تغییر دهیم. الزم 
است عیدی باشد تا قول بدهیم که بعد از آن به گونه دیگری زندگی می 
کنیم. حتی اگر از پیر شدن بترسیم باز هم به روز تولد احتیاج داریم تا 
اگر سال بدی را گذرانده ایم، امیدوار باشیم که قرار است بیست و چند یا 
پنجاه و چندسالگی اتفاق های خوبی برایمان به دنبال داشته باشد. ما به 
این تاریخ های مبدأ نیاز داریم؛ زیرا به مــا امید می دهند که تا امروز 
توانسته ایم تمام سختی ها را پشت سر بگذاریم و بازهم سر پا بمانیم. که 
روزهای خوبی داشته ایم و می توانیم آنها را به روزهای بهتری تبدیل 
کنیم. همیشه چند روز مانده به این تاریخ های مبدأ، ناخودآگاه به فکر 
فرو می رویم و با خودمان حســاب و کتاب می کنیم که از کجا شروع 
کردیم، به کجا رسیدیم و حتی برای فردایمان برنامه ریزی می کنیم؛ 
برای همین اســت که خیلی از این تاریخ ها و مناســبت ها را جشن 

می گیریم.
زندگی کردن کار ساده ای نیســت؛ ولی خوشحالیم از اینکه بهانه ای 
داریم تا روزی را پیدا کنیم که از فردای آن می توانیم بار شکست ها را 

زمین گذاشته و راه های جدیدی را برای پیروزی کشف کنیم.

باغ 
کاغذی

باغ طوطی کتابی 216 صفحه ای است که با داستان و قلمی               
تقریبا روان، به ذکر زندگی »میثم تمار« می پردازد.

مســلم ناصری، داســتان زندگی میثم را از زمان کودکی و 
بردگی اش آغاز می کند؛زمانی که عرب هــا به ایران و نهروان 
حمله می برند و اسیران ایرانی را به بازار برده فروش ها در کوفه 
می رسانند. میثم بنا به شرایط سنی و زبان پارسی اش دوران 
کودکی سختی را در کوفه می گذراند اما بودن در کنار اربابش، 

ماجده عرب زبان، کمی از آالم او می زداید.
میثم تا سنی از جوانی و آمدن امیرمومنان به کوفه جهت آغاز 

حکومت بر مسلمین، با نام »سالم« شناخته می شود؛ نامی که 
ماجده برایش نهاده بود، اما به محض ورود حضرت علی)ع( به 
کوفه، نام اصلی او را به وی یادآوری می کنند و بعد از آن میثم 
تمار، دوباره میثم می شود.  داستان در عین سادگی و روانی از 
مشکالتی همچون اشتباهات نگارشی، تکرار افعال گذشته به 
صورتی چشمگیر و حتی در بعضی موارد اشتباهاتی تاریخی 
برخوردار است که مخاطب آگاه بر تاریخ را کمی می آزارد؛ اما 
در آخر کتاب آنچه از شرایط و شرح شهادت میثم تمار خواننده 
را با خود همراه می کند، قلم جذاب و بی آالیش نویسنده است.

باغ طوطی تغییر

چهره های مشهوری که در گذشته ورشکسته شدند )4(

دانستنی ها

سخن عاشقانه گفتن، دلیل عشق نیست

سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست... عاشق 
کم است، سخن عاشقانه فراوان... عشق عادت 
نیســت؛ عادت همه چیز را ویران می کند، از 
جمله عظمت دوست داشــتن را... از شباهت 
به تکرار می رســیم، از تکرار به عادت، ازعادت 

به بیهودگی، از بیهودگی به خستگی و نفرت...

یک عاشقانه آرام
نادر ابراهیمی

حرف حساب
۸. سیندی لوپر: ورشکستگی در سال ۱۹۸۱

سیندی لوپر شروع سختی در صنعت موسیقی داشت. او 
گروه موسیقی »فرشته آبی« )Blue Angel( را در سال 
۱۹۷۸ با همراهی یک نوازنده ساکســیفون به نام »جان 
توری« تشکیل داد. آنها تنها یک آلبوم منتشر کرده و بعد 
از کشــمکش های فراوان، مدیر گروه خود به نام »استیو 
مازارسکی« را در سال ۱۹۸۱ اخراج کردند. او نیز بالفاصله 
از گروه و بخصوص از سیندی لوپر شکایت کرد که وی را 

به اعالم ورشکستگی واداشت.
۹. ماروین گای: اعالم ورشکستگی در سال ۱۹۷۶

بدون شک باید ماروین گای را یکی از بهترین خواننده های 
موسیقی احساسی در تمام دوران موسیقی دانست. ترانه 
های او با استقبال شدیدی روبه رو شده و جوایز متعددی 
را به دست آوردند. با این وجود وی در سال ۱۹۷۶ و بعد از 
اینکه مجبور به پرداخت ۶00هزار دالر به همسر سابقش 

شد، اعالم ورشکستگی کرد. 
در ادامه، این دو توافق کردند که حق امتیاز آلبوم آینده 

گای با عنوان »Here, My Dear« به همســرش تعلق 
پیدا کند. جالب اینکــه در این آلبــوم، آهنگی با عنوان 
 You( »می توانی بروی، اما برایت هزینه خواهد داشت«
 )Can Leave, But It’s Going to Cost You
وجود داشت. در سال ۱۹۸۴ گای با آلبوم جدید خود به 
اوج بازگشت؛ اما در کمال ناباوری و تنها چند روز قبل از 
جشن تولد ۴۵ سالگی اش، طی یک مشاجره، با شلیک دو 

گلوله توسط پدرش به قتل رسید.
۱۰. شین فیالن: اعالم ورشکستگی در سال ۲۰۱۲

 »Westlife« شین فیالن، خواننده سابق گروه موسیقی
در سال ۲0۱۲ به خاطر بدهی ۲۳ میلیون یورویی خود 
اعالم ورشکستگی کرد. بنابر گزارش ها، وی در دوران رکود 
اقتصادی جهانی، سرمایه اش را در زمینه خرید و فروش 
امالک ســرمایه گذاری کرده بود و به همین دلیل دچار 
ضررهای زیادی شد. وی در سال ۲0۱۳ توانست بخش 
زیادی از بدهی های خود را پرداخت کرده و به تنهایی به 

فعالیت خود در دنیای موسیقی ادامه دهد.

افقی 
۱- شادباش - نام بورسی در آمریکا

۲- خط کج - آخری - پدر ترکی
۳- از انواع رشد اقتصادی که رشد، به نحوی انجام شود 
که همگی بخش ها متناســب با یکدیگر از رشد باالیی 
برخوردار باشد - ســدی در جنوب کشورمان - صدمه 

و گزند
۴- دهن کجی - بنگاهی انتفاعی )دولتی یا خصوصی( که 
عملیات تجاری، مالی و اقتصادی انجام می دهد - تیرانداز 

- حرف همراهی تازی
۵- تقویت رادیویی - کادو - خوبی

۶- عدد مجهول بین ۳ تا ۹ - کلمه ای که کراهت از بوی 
بد را می رساند - زیبا

۷- جمع »حس« - از ایاالت دیدنی و توریســتی هند 
- اتاق بزرگ

۸- نت بیمار - کشنده شتر - میوه ترش و شیرین - رد 
و انکار

۹- پدربزرگ - سرپرست نویســندگان یک روزنامه یا 
مجله - خاکستر

۱0- نوعی گیاه دارویی - صدای سگ - ذرت بو داده
۱۱- بســیار حمله برنده - از پرندگان کاکل دار - اسب 

اضافی زین کرده و آماده
۱۲- شهر فروریخته از آوار - بانگ - زن تازه زاییده - همه

۱۳- کاال و مال التجاره - سال ترکی - از کشورهای دو 
پایتختی که پایتخت قانونی و رســمی آن »سوکرو« و 

مرکز و پایتخت مراکز دولتی آن »الپاز« است
۱۴- شایســته - حقوق قانونی و دریافتنــی دولت از 
درآمدهای مردم و ملت به صــورت پول یا مال - کلمه 

دعایی به معنای »امید است«
۱۵- نام کوچک »رایس« وزیر امور خارجه آمریکا - از 

روی بخت و اقبال

عمودی
۱-  فرمانروایــی - رییس جمهوری مصر کــه ایران را 
کشوری مهم در خاورمیانه دانســت و بر ضرورت حل 

مسالمت آمیز مسئله هسته ای تهران تاکید کرد
۲- اقتصاددان سوئدی متولد ۱۸۹۹ میالدی که جایزه 
نوبل اقتصادی را دریافت کرد، او در سال ۱۹۷۹میالدی 

در گذشت - دعای خیر
۳- نیرنگ - سودای باطل - ســیماب و نقره - دریاچه 

ترکیه
۴- زمین خراب - فراموشی - ورمی که در ریشه ناخن 

پدیدار می شود
۵- پارسا - ستاره سینمایی - زینت رو
۶- از ستارگان - گرفتاری - سلطنتی

۷- گشوده - کشوری که به تازگی به عضویت سازمان 
تجارت جهانی درآمده است، این کشور تا سال ۱۹۷۵ 
متســعمره پرتغال بود - بزرگ ترین تولیدکننده مس 

در جهان
۸- از خودروهــای معــروف آلمانــی - بندگی خدا - 

درخشش - لغزنده
۹- زبان - اولین نوع برنج معجزه آســا در اواســط دهه 
۱۹۶0 در موسسه بین المللی پژوهش برنج در این کشور 

به دست آمد - عدد فوتبال
۱0- دومین قدرت نفتی جهان - گرسنه نیست - فرصت

۱۱ - صحنه تئاتر - از انواع سهام - عضوی از دست
۱۲- بیهوده و بی اســاس - نوعی سوســمار دم دراز - 

کارخانه آلومینیوم در بحرین
۱۳- کله - تنها - هر چیز شبیه مار - روپوش زین

۱۴- بی پدر - اقتصاددان اهــل بریتانیای کبیر متولد 
۱۹۱0 که موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصادی شد

۱۵- نشانگر رابطه میان نهادهای تولیدی و نرخ ستاده - 
مجازات به معنای اصلی و اساسی
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عنکبوتی که ماه عسل را به کام عروس زهر کرد!
تازه عروس ۳۲ ساله  ای به نام »ویکتوریا رز« که ماه عسل به جامائیکا رفته 
بود، توسط یک عنکبوت سمی کوچک گزیده شد و چیزی نمانده بود که 
پای خود را از دســت بدهد. نیش عنکبوت به قدری خطرناک بود که این 
نوعروس ۱۳ روز در بیمارستان بستری و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت 
و خوشبختانه از خطر مرگ گریخت.پزشک بیمارستان به ویکتوریا گفته 

بود: وضعیت تو مرا یاد زامبی های سریال مردگان متحرک می اندازد.
به هر حال ویکتوریا رز اکنون بســیار خوشــحال اســت که از این حادثه 
جان سالم به در برده و هنوز زنده اســت، چون به نظر او عاقبت این ماجرا 
می توانست بسیار غم انگیزتر باشد.ویکتوریا می گوید: این ماه عسل تا آخرین 
روز بسیار شگفت انگیز بود ما از مناظر دیدنی و بی نظیر جامائیکا لذت بردیم 
اما درست در آخرین روز همه چیز به هم ریخت و گرفتار نیش این عنکبوت 
شدم. در شروع گزیدگی احساس می کردم تمام بدنم در حال پوسیدن است 

اما خوشبختانه به کمک پزشکان نیش عنکبوت ناکار شد.

بنای تاریخی و ملی ســنگ های کاشــاکاتو تنت، مجموعه  سنگ هایی 
 اســت که در کوهپایه کوه هــای ِجِمــز، در شــمال نیومکزیکــو قرار 

گرفته اند.
مجموعه گردشــگری این آثار تاریخی، در ســال ۲00۱ افتتاح شــد و 
۱۶.۶ کیلومتــر مربع ارتفــاع دارد. صخره های کاشــاکاتو تنت به خاطر 
شــباهت ظاهری که به چتر و مخروط دارنــد، Tent Rock نام گذاری 
شــدند. این اشــکال در اثر فوران  های آتش فشــانی ایجاد شدند که در 
حدود شــش میلیون ســال پیش الیه  هایی از خاکســتر و ســنگ  های 
پومیس و توف بر جای گذاشــتند .اگرچه ظاهر اکثر این سنگ ها شبیه 
 به هم اســت ولی ارتفاع آنها متفاوت بوده و برخی از آنها تا ۳0 متر ارتفاع

 دارند.
باستان شناسان شواهدی مبنی بر استقرار و سکونت انسان در این منطقه 

پیدا کرده اند که تاریخ آن به بیش از ۷ هزار سال پیش بر می گردد.

سنگ های خیمه ای در نیو مکزیکو!

تصاویر روز

چهار  ویالی لوکس با معماری منحصر به فرد در رواندا
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