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استاندار چهارمحال و بختیاری:

نیروی انتظامی خدمات با ارزشی 
به مردم استان ارائه کرده است

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اســالمی صبح دیروز در دیدار اعضای شــورای عالی 
 حوزه های علمیه، حوزه علمیه را از حکومت اسالمی 
انفکاک ناپذیر دانســتند و بــا تاکید بــر نیازمندی 
حکومت اســالمی به حوزه علمیه » پــر مغز،صاحب 

علم، پویا ، نوآور و آشــنا با نیازهــای روز « به منظور 
امتداد معارف و احکام اسالمی در ابعاد مختلف زندگی 
و اعماق جامعــه گفتند: یکی از نیازهــای مهم حوزه 
علمیه در شــرایط کنونی، »تدوین طرح تحول« در 

حوزه و برنامه ریزی بلندمدت، دقیق و ...

در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه انجام شد؛

تاکید رهبر انقالب
بر تدوین طرح تحول درحوزه علمیه

رییس اداره پیش بینی هواشناسی:

      منتظر »ریزش باران موثر«
 در اصفهان نباشید
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 عزاداری در برخی شهرهای اســتان اصفهان از چند روز پیش از محرم 
با مراسم  ویژه ای مانند چاووشی خوانی برای اعالم ماه سوگواری سرور 
شــهیدان آغاز می شــود و این عرض ارادت به امام مظلوم شیعیان به 

شیوه های مختلف تا پایان ماه صفر ادامه دارد. سنت ...

 چند روزی است که فضای شهر حال و هوایی محرم به خود گرفته، 
پرچم های سیاه برافراشته شده و دسته های عزاداری به راه افتاده  
به طوری که  شور حسینی از کوچه و خیابان های شهر می طراود.  

اینجا اصفهان است  شهری که  مردمانش با نام حسین )ع( ...

آیین های عزاداری در اصفهان

روایتی از عاشقی مردم اصفهان در گذر تاریخ؛

خانه هایی که با محبت
 امام حسین ) ع ( عجین شده است

صفحه  15

فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان، حضرت اباعبدا... الحسین )ع( تسلیت باد

11ویژه نامه
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پیشنهاد سردبیر: 
امروز نگاهبانی یاد شهدا یک وظیفه است

زاینده رود

با مسئوالن

عکس  روزیادداشت

 حضور ظریف در صحن علنی مجلس

محمدجواد ظریف - 
وزیر امور خارجه

علی اکبر صالحی  -
رییس سازمان انرژی اتمی

سردار سرتیپ حسین دهقان- 
وزیر دفاع

کشــور ما کشــور اصلی 
تروریســم  بــا   مبــارزه 
در منطقه است؛ کشوری 
کــه در برابر فشــارهای 
ناروا 37 ســال ایستادگی 
کرده است و در عین حال، 
کشــور صلح طلب است. 
ایران کشــوری است که 
در برابر داعش و تروریسم 
است؛  کرده  ایســتادگی 
ارتباط  داشــتن   بنابراین 

با ایران برای همه باید افتخار باشــد. سیاســت های ما مشخص 
است و کشورهای مختلف با علم به سیاست های ایران که سازنده 
 است به این کشور سفر می کنند بنابراین کسی برای ایران شرط 

و شروطی تعیین نمی کند و ایران یک کشور مستقل است.

انقــاب اســامی پیامــی 
سیاســی از حیث فلســفه 
سیاســی اســام ارایه کرد 
کــه بــرای غــرب نامفهوم 
بــوده اســت و آن بیداری 
مردم منطقه و دنیــا بود. ما 
با انقاب اســامی مان نوید 
یک تمــدن عظیــم دادیم، 
اما تا رســیدن به آن فاصله 
زیاد داریم ولی جهت را گم 
نکرده ایم. در مقایسه شرایط 

کشورمان با کشورهای دیگر منطقه می بینیم که انصافا خوب آمده ایم. 
از ابتدای انقاب در معرض محدودیت و فشــار بودیــم ولی راه را ادامه 
دادیم. جمهوری اسامی ایران در بعد معیشتی و فرهنگی کار زیاد دارد 

اما در مجموع شرایط ما غیرقابل تصور به ویژه از منظر دشمنان ماست.

اندیشــه های حوزه  همــه 
اقتصــاد در سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی وجود دارد 
و هدف غایــی، اختیارات و 
راهنمایی ها در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی دیده شده 
مقاومتی  اقتصــاد  اســت. 
دولــت  اســت.  مردمــی 
می دهد  انجام  تسهیل گری 
تا مشــارکت های مردمی به 
موفقیت برسند و همچنین 

عدالت پایه بودن اقتصاد مقاومتی یعنی به همه فرصت یکســان داده 
شود تا در این عرصه وارد شــوند و فاصله طبقاتی به  وجود نیاید. درون 
زا و برون گرا بودن اقتصــاد مقاومتی یعنی صیانــت و بهره برداری از 
امکانات کشــور، مبارزه با قاچاق و تولید محصوالتی که بازار خارج از 

کشور را نیز در اختیار بگیرد.

الریجانی - 
رییس مجلس

در گزارش دیوان محاسبات 
از بین۱۰۰ هــزار مدیری که 
در کشــور خدمت می کنند، 
 حــدود3۹۰ یــا۴۰۰ نفــر 
از حقوق نامتعارف برخوردار 
بودند که دیوان محاســبات 
برای شــان پرونده تشکیل 
داده و بیــش از۴۰۰ پرونده 
تشکیل شده اســت و حدود 
۵۰ میلیــارد ریال مســترد 
شــده و باید مابقی وجوه نیز 

مسترد شود. وظیفه دیوان محاسبات این است که پول های نامتعارف و 
نادرستی که برخی مدیران گرفته اند و لکه ای برای مدیریت کشور است، 
 مسترد شود و با متخلفین هم برخورد شــود و دیوان محاسبات از طریق 

دادگاه هایی که دارد باید این موضوع را پیگیری کند.

ویژه

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقاب 
اســامی صبح دیروز در دیدار اعضای شورای عالی 
 حوزه های علمیه، حوزه علمیه را از حکومت اسامی 
انفکاک ناپذیــر دانســتند و با تاکید بــر نیازمندی 
حکومت اســامی به حوزه علمیه » پر مغز و صاحب 
علم و پویا و نوآور و آشــنا با نیازهای روز « به منظور 
امتــداد معارف و احکام اســامی در ابعــاد مختلف 
زندگی و اعماق جامعه گفتنــد: یکی از نیازهای مهم 
حوزه علمیه در شرایط کنونی، »تدوین طرح تحول« 
در حوزه و برنامه ریزی بلندمدت، دقیق و زمان بندی 
شــده براســاس این طرح تحول و اهداف مورد نظر 

است.
ایشان با تاکید بر اینکه برنامه ریزی های حوزه علمیه 
 در بخــش های مختلف بــه ویژه دانــش آموختگی 
و دانشــوری، اجرایی و عرصه حکومت باید با هدف 
پشــتیبانی و تغذیه ارتباط با حکومت اسامی باشد، 
افزودند: حوزه علمیه پشــتوانه اقامه حکم اســامی 
است، بنابراین اگر حکومت اسامی، حکم اسامی را 
به خوبی اجرا کند، حــوزه علمیه باید با تمام وجود از 
آن حمایت کند و اگر دچار اشــتباه می شــود، تذکر 
دهد. رهبر انقاب اسامی، » برنامه بلندمدت « برای 
حوزه علمیه را بسیار ضروری برشمردند و خاطرنشان 
کردنــد: درایــن برنامه ریــزی باید اهــداف کاما 
 مشخص و قابل دســتیابی و دارای زمان بندی باشند 
به گونه ای که برنامه قابل سنجش کمی و همچنین 
 قابــل انعطاف باشــد. حضــرت آیــت ا... خامنه ای 
با تاکید بر اینکه برنامه بلندمــدت حوزه باید مبتنی 
بر یک » طرح تحول حوزه « باشد، اضافه کردند: باید 
یک » مرکز مطالعات راهبردی « متشکل از نخبگان 
 و فرزانگان هوشــمند حوزوی تشکیل و برنامه تحول 
و دیگر برنامه هــای راهبردی حــوزه، در این مرکز 
تدوین شــوند. ایشــان در پایــان ســخنان خود، 
 چند توصیــه را بیــان کردنــد و گفتنــد: پرهیز از 
دیوان ساالری های شــبه دولتی، نشست و برخاست 
مدیران حوزه با طلبه ها، ایجــاد فضای انس با قرآن، 
در میان طاب، شناسایی اســتعدادهای برتر، ترویج 
 مطالعه بــه ویژه در زمینه ســیر تاریــخ علوم حوزه 
 و تفســیر، تربیــت مبلــغ هــای قلمی، ســخنور 
 و مبلغ فضای مجازی از جمله نکاتی اســت که باید 

در حوزه های علمیه توجه ویژه ای به آنها شود.

در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های 
علمیه انجام شد؛

تاکید رهبر انقالب بر تدوین 
طرح تحول درحوزه علمیه

ســخنان رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار اعضای ستاد 
کنگره شــهدای اســتان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان 
شــمالی و یاســوج که در تاریخ ۵ مهر ۱3۹۵ در مصای امام 
 خمینی ) ره ( برگزار شده بود، صبح دیروز منتشر شد. حضرت 
آیت ا... خامنه ای در ایــن دیدار، هدف از جنگ نــرم و پنهان 
دشــمن را » دور کردن مردم از عرصه جهاد و مقاومت، بی اعتنا 
 کردن آنها به آرمان ها و تصرف فضای فکری و روحی کشــور «

دانستند و خاطرنشان کردند: ملت ایران با مقاومت و ایستادگی 
خود، قدرت های جهانی را در بسیاری از اهداف شان ناکام کرده 
و ســلطه گران با ابزارهای فراوان، تبلیغات هنگفت و گویندگان 
 ســخن به مزد و همچنیــن فشــارهای اقتصادی، سیاســی 

و امنیتی، در تاش برای مایــوس و از صحنه خارج کردن ملت 
هستند.

رهبر انقاب اسامی، ترویج یاد و نام شهیدان را یکی از عوامل 
 مهــم در مقابله بــا این برنامه دشــمن و حفــظ مقاومت توأم 
با شــوق و طراوت در ملت خواندند و افزودنــد: امروز نگاهبانی 
یاد شهدا یک وظیفه است. رهبر انقاب سپس در بیان راه های 
 زنده نگه داشــتن یاد و راه شهیدان خاطرنشــان کردند: یکی 
 از کارهای مهم، » تبیین روحیات و ســبک زندگی شــهیدان 
و سابقه و پشتوانه فکری آنان « است تا معلوم شود شهیدی که 
مخاطب، از شنیدن فداکاری های او به هیجان می آید، در قبال 
مسائل حساسی همچون اسراف،  تعرض و تجاوز به بیت المال و 

اشرافی گری چگونه عمل می کرده است؟ رهبر انقاب اسامی، 
شهیدان را » قله های اخاق اسامی « و » الگوهایی برای نسل 
جوان « دانستند و گفتند: هنرمندان برای نشان دادن سیمای 
 نورانی شــهیدان به جوانان، باید به میدان بیایند و با اســتفاده 
از شــیوه های مختلف به ویژه هنر نــگارش و تولید کتاب های 
کوتاه و خواندنی، واقعیت های زندگی شهیدان را بدون اغراق و 
 با قلم زیبا و شیوا بیان کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید 
بر ضرورت تبیین ابعاد مهم و تشــریح نشــده جنگ تحمیلی 
افزودند: دفاع مقدس جنگی بین المللی علیه اسام و حاکمیت 
اســام و علیه امام بزرگوار بود و یک جبهه و عقبه  گســترده، 
صدام بعثی بدبخت و بی عقل را پشــتیبانی می کــرد، بنابراین 
جوان امروز باید بداند کسانی که توانســتند کشور را از چنین 

بلیه ای نجات دهند که بودند و چگونه زندگی می کردند. 
لزوم تبیین اهداف و آرمانهای بلند شــهیدان، نکته دیگری بود 
که رهبر انقاب اســامی در بحث » چگونه زنده نگه داشــتن 
یاد شــهیدان « به آن اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: برخی 
 ســعی می کنند آرمان هــای واالی شــهیدان را پنهان کنند 
 و دفاع مقدس را در سطح جنگ های معمول دنیا و آرمان آن را 
در حد عقب راندن دشمن متجاوز تقلیل دهند. ایشان، با رد این 
نگاه سطحی به دفاع مقدس، آرمان شهیدان را »خداوند، اسام، 
حکومت اسامی، اسام انقابی و احکام دینی مهمی همچون 
حجاب« برشــمردند و گفتند: این آرمان ها در وصیت نامه های 
شهیدان آشکارا بیان شده اســت و علت تاکیدهای امام بزرگوار 
بر خواندن وصیت نامه های شهیدان نیز درک جاذبه فوق العاده 
این آرمان ها در ایجاد شــوق فداکاری و از جان گذشتگی است. 
حضرت آیت ا... خامنــه ای، » صبــر و ایثار پــدران و مادران 
شــهیدان « را ریشــه دار در آرمان ها و عاملی مهم در شعله ور 
 ماندن مقاومت و مبــارزه در راه حق دانســتند و افزودند: باید 
از فرصت باقــی مانده بــرای گفت و گــو با پــدران و مادران 
شــهیدان و دســت پیدا کردن به جزییاتی روشن در خصوص 
 خاستگاه، محیط پرورش، موقعیت و طبقه اجتماعی و جزییات 

خلق و خوی شهیدان استفاده کرد. 
 رهبر انقاب اســامی همچنین بر تقویت جنبه های محتوایی 

و تربیتی در کنگره ها و یادبودهای شهیدان تاکید کردند.

 شهیدان 
» قله های 

اخالق 
 اسالمی« 

و » الگوهایی 
برای نسل 

جوان « هستند

هنرمندان برای نشان دادن سیمای نورانی شهیدان به جوانان، باید به میدان بیایند و با استفاده از شیوه های مختلف 
به ویژه هنر نگارش و تولید کتاب های کوتاه و خواندنی، واقعیت های زندگی شهیدان را بدون اغراق و با قلم زیبـــا 

و شیوا بیان کنند.

دیدگاه

رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششــم الیحه ارسالی 
 دولت درباره برنامه ششم توســعه به لحاظ » شکلی « 

و » محتوایی « مشکل داشت.
وی با اشــاره به مشــکل شــکلی گفت: اگــر الیحه 
» احــکام مــورد نیــاز اجــرای برنامــه ششــم « را 
تصویب کنیم، ممکن اســت بعــدا در رونــد قانونی 
 بــه مشــکاتی برخــورد کنیــم چراکــه شــاکله 
 بهم خورده و به لحــاظ نظارتی مشــکاتی به وجود 

می آورد.
وی درباره مشکل محتوایی نیز گفته است: مواردی که 
در الیحه پیشنهادی دولت آمده، شاید رافع مشکات 

کشور نباشد.
 ایــن در حالــی اســت کــه کشــور بــه برنامــه ای 
نیــاز دارد که مدون باشــد و بــه طــور همه جانبه  به 
 همه مســائل نگاه کند، عمده مســائل مهم کشــور 
اعم از رکود، اشــتغال، منابع آب، معیشت، توانمندی 
فقــرا، عادالنه کــردن پرداختی  های بازنشســتگان و 
 شــاغان و... باید در برنامه ششــم توســعه گنجانده

شود.
 وی گفــت: پیــش بینی هایی انجام شــده تــا تدابیر 
صورت گرفته برای ایجاد تغییر در الیحه ارسالی دولت 
درباره برنامه ششم توسعه، با همکاری شورای نگهبان 

اعمال شود.

امیر دریابــان علی شــمخانی در بازدید از خطــوط تولید 
و نمایشــگاه توانمنــدی هــای پهپــادی ســپاه گفت: 
هواپیماهــای بدون سرنشــین در تــراز توان موشــکی، 
بخش مهمــی از قــدرت بازدارندگی جمهوری اســامی 
ایــران اســت. وی بــا قدردانــی از همــت واال و رویکرد 
جهــادی متخصصــان نیــروی هــوا فضــای ســپاه که 
 پیشــرفت های خیره کننــده ای در حوزه های موشــکی 
و پهپــادی در پــی داشــته اســت، افــزود: در صنعــت 
 پهپادهــای نظامــی، قــدرت تحقیــق، تولیــد، تکثیــر 
و توســعه فناوری در بــرد، مداومت پرواز، ســاح همراه، 
شناســایی و دقــت در شــلیک و اصابت، عوامــل اصلی 
برتری و ایجــاد کننــده تغییــر در موازنه قدرت اســت.

شــمخانی با اشــاره به تجربه دفاع مقــدس و تحریم های 
ظالمانــه ای که حق دفاع مشــروع ایران در برابر دشــمن 
متجاوز را هــدف گرفته بود، گفــت: این تجربیــات به ما 
آموخت که بدون داشــتن بنیــه دفاعی بومی و توســعه 
مســتمر آن نمی توان امنیت پایدار و قابل اتکا در کشــور 
 ایجــاد کــرد. دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی، زندگی 
در صلح را بدون داشــتن قــدرت دفاعــی، آرزویی محال 
توصیف کــرده و اضافه می کند: قــدرت دفاعی و تهاجمی 
 مــا پیچیده، چنــد وجهــی و مبتنی بــر تــوان داخلی و 
آموزه های دینی است و به شهادت تاریخ هیچ گاه در مسیر 

تجاوز و توسعه طلبی به کار گرفته نشده و نخواهد شد.

حاجی بابایی مطرح کرد؛

برنامه ششم در کمیسیون 
تلفیق مجلس تغییر می کند

شمخانی:

زندگی در صلح بدون قدرت 
دفاعی، آرزویی محال است

جهانگیری: 

گیرندگان حقوق های نامتعارف 
قبلی، هیچ تخلفی نکرده اند

حشمت ا... فالحت پیشه بیان کرد:

ممانعت از ورود ایران 
به باشگاه گداخت هسته ای 

معــاون اول رییــس جمهورگفت: قبــل از مصوبه 
شورای حقوق و دستمزد، در خیلی از موارد حقوق ها 
 باال بــود و گیرنده حقــوق واقعا هیــچ تخلفی انجام 

نداده است.
معاون اول تصریح کرده اســت که درباره حقوق های 
 نامتعــارف و ناعادالنــه ای کــه پرداخت شــد، ما 
در مقطعی کــه راجع به این موضــوع تصمیم گیری 
کردیم یکــی از کارهایی که بایــد می  کردیم این بود 
که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن می شــدیم که 
دیگر چنین اتفاقــات منفی در نظام اداری کشــور 
 نمی افتد که بر این اســاس یک مجموعه تصمیمات 

گرفته شد.
 از جملــه تصمیمــات این بــود که شــورای حقوق 
 و دســتمزد کــه ســال ها تشــکیل نشــده بــود 
و هر دســتگاهی کــه هر افزایشــی با هــر مرجعی 
کــه بایــد تصویــب می  کــرد می توانســت آن کار 
 را انجــام دهد حتمــا بایــد مجوز شــورای حقوق 
و دســتمزد را دریافــت می کــرد، این شــورا فعال 
شــده و هفتگی جلســه دارنــد، همچنیــن برای 
تعییــن   تمامــی پرداخت هــای دولــت ســقف 
کرد. برای مقامات سیاسی کشــور هم سقف تعیین 
کرد که دریافتی شــان زیر۱۰ میلیون باشــد و همه 

دستگاه ها مکلف هستند، این سقف را رعایت کنند.

 عضو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلس  
مــی گویــد: در بررســی های انجام شــده بــرای نگارش 
 گزارش 6 ماهــه اجــرای برجــام، بدعهدی هــای آمریکا 
در رونــد تحریم زدایی کاما مشــهود اســت. آمریکایی ها 
مانع تحریم زدایی از ایران شــده اند یا به عبارتی دیگر سعی 
می کنند مزایای پســابرجام وارد فضای توسعه ایران نشده یا 
به صورت قطره چکانی صورت بگیرد. نماینده مردم اسام آباد 
غرب گام دوم بدعهدی هــای آمریکایی ها را ممانعت از ورود 
ایران به باشگاه گداخت هسته ای دانســت و گفت: معتقدم 
یکی دیگر از بدعهدی های آمریکا در اجــرای برجام مربوط 
به شناســایی حق هســته ای ایران و عضویت آن در باشگاه 
هسته ای دنیاست که اکنون کشــورمان به سختی می تواند 
عضو باشــگاه گداخت هسته ای شــود. فاحت پیشه با بیان 
اینکه رییس جمهور کشورمان هم به صورت کلی گایه هایی 
را نســبت به بدعهدی های طــرف مقابل در اجــرای برجام 
داشــته اند، اضافه می کند: بهتر بود فهرستی از کارشکنی ها 
آمریــکا در زمینه اجرای برجام به وســیله حجت االســام 
روحانی در ســازمان ملل بعد از ژســت برجامی اوباما بیان 
می شــد. وی می گوید: آمریکایی ها از سال 2۰۰۱ میادی 
تاکنون چهره ای جنگجو در دنیا از خود به تصویر کشیده اند، 
حتــی اوباما هــم نتوانســت ویرانگری های زمــان بوش را 
 ترمیم کند بلکه تنها توانســت از برجام به عنوان دســتاورد 

هشت ساله ریاست جمهوری خود در سازمان ملل نام ببرد.

بهارستان

ســخنان وزیرخارجه در سیاسی دانستن 
 ســوال نماینده نزدیک به جبهه پایداری 

با حواشی در صحن مجلس همراه شد.
علي مطهري که ریاســت جلســه علني  دیروز را برعهده 
داشت بعد از طرح سوال از سوی کریمی قدوسی و پاسخی 
که وزیرخارجه به این ســوال داد، گفت: تحث تاثیر فضاي 
جلســه، برخي کلمات توســط دکتر ظریف مطرح شد که 
احیانا تحقیــر مجلس تلقي مي شــد، کلماتي کــه نباید 

استفاده شود که موجب تحقیر مجلس شود.  
 وي افزود: جمله اي کــه آقای ظریف گفتنــد این بود که 
 » بــراي حفــظ احتــرام اجــازه نخواهــم داد هیچ یک 

از همکارانم در صحن مجلس مورد سوال قرار گیرد. « 
باید بگویم که هر نماینده اي آزاد اســت که از مســئوالن 
 ســوال کند. به هر حال ما این ها را سهو لســان می دانیم 

و نمی خواهیم بگوییم عمدی در بیان آن داشته اند.
مطهری ادامه داد: از ســوی دیگر نیت افراد در طرح سوال 
 هم نباید موضوعیت داشــته باشد که این ســوال کننده 
چه نیتي دارد، هر نیتي داشــته باشــد او آزاد اســت که 
حرفش را بزند. اشــاره مطهری به بخشی از سخنان ظریف 

بود که طرح این سوال را سیاسی کاری دانسته بود.
مطهری در ادامه یادداشت ظریف را خطاب به نمایندگان 
قرائت کرد که در آن آمده بود؛ اگــر صحبت هاي بنده را به 
دقت گوش کنید،  توهیني نداشتم، به هر حال اگر برداشت 

توهین شده است از نمایندگان عذرخواهي مي کنم. 
این عذرخواهی ظریف با احسنت گفتن نمایندگان رو به رو 
شد. در ادامه ظریف با اجازه از رییس جلسه پشت تریبون 
قرار گرفت و بار دیگر تاکید کرد قصد توهین به نمایندگان 

مجلس که نماینده آحاد ملت هستند را نداشته است. 

از دیگر حاشــیه های جالب جلســه دیروز زمانی بود که 
 رییس کمیســیون اقتصادی مجلس در زمان طرح سوال 
از وزیر خارجه، به اشــتباه کلینتون را با پیشوند آقا خطاب 

کرد،  نکته ای که با تذکر نمایندگان همراه شد. 
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمــان که ظریف برای 
پاســخگویی به ســوال وی به مجلس رفته بود و ســوال 
او درمــورد فعالیت ســفارتخانه ها در حوزه دیپلماســي 
اقتصادي بود، پس از شنیدن صحبت هاي وزیر امورخارجه 
 پشــت تریبون مجلس رفت تا بــه بیان دالیل ســوالش 
از ظریف بپردازد. او در خــال صحبت هایش وقتي به بیان 

مثال هایــي بــراي دیپلماســي 
اقتصادي فعال رسید، امریکا 
را بــه عنــوان مصداقي براي 
 ســخنانش مطرح کــرد، اما 
در بیــان مثالش، به اشــتباه 

هیاری کلینتــون نامزد حزب 
دموکــرات در انتخابات امریکا را 

آقاي کلینتــون خطاب کرد. او که 

بدون توجه به اشتباهش در حال ادامه دادن سخنانش بود 
با تذکر نمایندگان متوجه اشتباهش شد و گفت: بله خانم 

کلینتون.

در حاشیه جلسه علنی روز گذشته بهارستان؛

وقتی هیالری، » آقای کلینتون « شد!

رهبر انقالب در دیدار اعضای کنگره شهدا؛

امروز نگاهبانی یاد شهدا یک وظیفه است

عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشــور در جلسه علنی 
دیروزگزارشــی را پیرامون حقوق های نامتعارف  ارایه کرد.

وی اظهار می دارد: همان گونه که مســتحضرید در ابتدای 
سال جاری به دنبال انتشــار اخباری پیرامون حقوق و مزایا 
فوق العاده  و پــاداش و وام پرداختی به برخــی مدیران که 
موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد 
دیوان محاسبات کشــور  در اجرای تاکیدات رییس محترم 

مجلس با رعایت اصول و موازین حرفه ای و لبیک به مطالبه 
 مقام معظم رهبری و ملت شــریف ایران اقدام به بررســی 
و رســیدگی به این موضوع کرد. وی می گوید: از حدود ۹3 
هزار و۴6۰ نفر مقامات و مدیران کشــور در سال ۱3۹۴ که 
تعداد ۱3 هزار و 873 نفر آنها از جملــه مقامات و رده های 
باالی مدیریت بودند صرفا تعداد 3۹7 نفر یعنی معادل۰/۴ 
درصد دارای دریافتــی ماهانه بیــش از2۰۰ میلیون ریال 

 بوده انــد. رییس دیــوان محاســبات تصریح کرد اســت: 
در بازه زمانی مورد رســیدگی بیشــترین میانگین ماهانه 
 پرداختی در حــوزه بانک ها و بیمه ها مبلــغ 622 میلیون 
 و 333 هزار ریــال مربوط به بانک صــادرات ایران بوده که 
در وجه مدیرعامل وقت بانک بوده است و همچنین در سایر 
دستگاه های دولتی مربوط به رییس و اعضای هیئت عامل 
 صندوق توســعه ملی بوده که بیشتر آن مبلغ ۵۵3 میلیون 
و 3۱۱ هزار ریــال در وجه رییس و هیئــت عامل صندوق 
توسعه ملی است و بیشــترین پرداخت های مازاد  بر2۰۰ 
میلیون ریال مربوط به دســتگاه های خارج از شمول قانون 

خدمات مدیریت کشوری است.

عادل آذر در صحن علنی مجلس؛

حقوق 622 میلیون ریالی مدیر عامل وقت بانک صادرات در سال 94
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

تکمیل 94درصدی مسکن مهر در اصفهان

با افزایش احتمال تولید خودروی ارزان قیمت رنو در ایران، 
زنگ خطر برای سایپا به صدا در آمده است.

 هم اکنون بازار خودروهای با قیمت کمتر از 25 و 30 میلیون 
تومان در اختیار ســایپا قرار دارد. این شرکت دو خودروی 
پر تیراژ پراید و تیبــا را در این بازه قیمتــی تولید و عرضه 
می کند. این وضعیت در حالی اســت که بخش قابل توجهی 
از مصرف کننــدگان ایرانی، قــدرت خرید پایینی داشــته 
و مشــتری خودروهای با قیمت کمتــر از 25 و 30 میلیون 

تومان هستند.
در این شــرایط، رنو برگ برنده خود را در ایران رو کرده که 
خودروی ارزان قیمتی به نام کوئید است. کوئید، خودرویی 

با قیمــت اقتصادی اســت کــه هم اکنون توســط رنو در 
کشورهایی همچون برزیل و هند تولید می شود. قیمت این 
خودرو در برزیل ۶000 یورو )حدود 2۴ میلیون تومان( و در 

هند ۴500 یورو )حدود ۱۸ میلیون تومان( است.
البته مدل هندی این خودرو، فاقد امکاناتی همچون کولر و 
سیستم ترمز ABS است؛ بنابراین با توجه به استانداردهای 
اجباری سازمان ملی اســتاندارد، مطمئنا کوئید تولیدی در 
ایران، از نظر امکانات و سطح قیمتی، شــبیه نمونه برزیلی 

آن خواهد بود.
 پیش از ایــن و در طول یک ســال گذشــته، دو شــرکت

ایران خودرو و سایپا، همزمان خواســتار در اختیار گرفتن 

تولید این خودروی ارزان قیمــت رنو در ایران بوده و هر یک 
در مذاکره با این شرکت فرانسوی، گسترش همکاری ها در 
دوران پســابرجام را به در اختیار گرفتــن تولید این خودرو 

مشروط کرده بودند.
با این حال با توجــه به اقدام اخیر رنــو در انعقاد تفاهم نامه 
همکاری برای تولیــد محصوالت خود به طور مســتقل در 
ایــران، احتمال تولید مســتقل خودروی کوئیــد در ایران 

ازسوی رنو نیز افزایش یافته است.
در این زمینه اخیرا رنو تفاهم نامه ای را با ســازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( منعقد کرده که براســاس 
آن، یک شرکت خودروســازی جدید با مشارکت دو طرف 
تاسیس خواهد شــد که ســهم رنو در آن ۶0 درصد بوده و 
این شرکت فرانسوی می تواند فرایند تولید، فروش و خدمات 

پس از فروش محصوالت خود را به صورت مستقل در ایران 
ایجاد کند.

در این شــرایط، در صورت تولید مســتقل کوئید در ایران 
از ســوی رنو، این خــودرو احتمــاال در محــدوده قیمتی 
25 میلیــون تومــان وارد بازار خواهد شــد و بــا توجه به 
جذابیت هــای ظاهــری، فنی و کیفــی آن در مقایســه با 
خودروهای پراید و تیبا، می تواند مشــتریان این خودروها را 

به سوی خود جذب کند.
به این ترتیــب، از هم اکنون زنگ خطر برای ســایپا به صدا 
در آمده اســت و این خودروســاز بزرگ ایرانی باید به فکر 
جایگزین مناســبی بــرای پراید بــه عنوان پــر تیراژترین 
خودروی تولیدی اش باشد تا بتواند با خودرویی مانند کوئید 

در ایران رقابت کند.

زنگ خطر برای سايپا به صدا در آمد!

سلطانی نژاد: آهن فروشان وارد بورس کاال 
می شوند

طیب نیا: مردم بايد گشايش های اقتصادی 

را احساس کنند

قمصری: صادرات نفت ۱۵۰ هزار بشکه
افزايش می يابد

مدیرعامــل بــورس کاال، 
ضمن ارائــه گزارشــی از 
عملکرد این بــازار در نیمه 
اول امســال، از توافــق با 
اتحادیه آهن برای ورود به 

بورس کاال خبر داد.
نــژاد در  حامد ســلطانی 
نشســتی خبری با اشــاره 
به برنامه بــورس کاال برای 
احیــای معامــات گواهی 
ســپرده، به توافقات جدید 
نیز اشــاره ای داشــت. وی 
اعام کرد کــه محصوالت 

آهنی و pvc نیز به عنوان محصوالت جدید وارد این معامات خواهد 
شــد. مدیر عامل بورس کاال همچنین گفت طــی مذاکراتی که بین 
اتحادیه آهن و بورس کاال انجام شــده، به این نتیجه رســیده اند که 

مصرف کنندگان و تجار آهن بتوانند از بورس، خرید و معامله کنند.

وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایی بــا بیــان اینکه 
اقتصــاد مقاومتی وقتی 
معنــا پیــدا می کند که 
گشــایش های  مــردم 
ناشی از آن را در زندگی 
خود حــس کنند، گفت: 
گره گشــایی از تولید در 

اولویت قرار دارد.
علــی طیب نیا بــا بیان 
اینکه اقتصــاد مقاومتی 
وقتی معنــا پیدا می کند 
که مردم گشــایش های 

ناشــی از آن را در زندگــی خود حــس کنند، تاکیــد کرد: در 
برنامه ریزی ها و اقدامات برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، 
گره گشایی از مشکات و حل مســائل تولید باید در اولویت قرار 
گیرد. وی افزود: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی، یک نگاه دســتوری 
و تکلیف اداری نیست؛ بلکه مجموعه دولت به عنوان یک باور و 
ره یافت برای رشد تثبیت شــده و توسعه همه جانبه کشور بدان 
می نگرند. طیب نیا تصریح کرد: در ســال جــاری از ابتدا همه 
تاش ها و هدفگذاری مــا در چارچوب سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی این بوده اســت که بتوانیم حداقل به رشد 5 درصدی 
وعده داده شــده برســیم؛ اما نباید اجازه دهیــم هیچ موضوع 

دیگری ما را از این مهم غافل کند.

مدیــر امور بیــن الملل 
شــرکت ملی نفت ایران، 
افزایــش ۱50هــزار  از 
بشــکه ای صادرات نفت 
ایران تا چند مــاه آینده 
خبــر داد و گفــت: هم 
اکنــون روزانــه ۶00 تا 
۶50 هزار بشکه نفت به 
کشورهای اروپایی صادر 
می کنیم. سیدمحســن 
بــر  مبنــی  قمصــری 
مستثنی شــدن ایران از 

اجرای طرح فریز نفتی و امکان افزایش صادرات نفت خام کشور 
گفت: در حال حاضر ایران به طور متوســط، روزانه دو میلیون و 
200 هزار بشــکه نفت خام به بازار جهانی صادر می کند. مدیر 
امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: در شــرایط 
فعلی، متوســط مصرف نفت خام در بازار داخلی و پاالیشگاه ها، 
روزانه حدود یک میلیون و ۸00 هزار بشــکه تــا یک میلیون و 
۸50 هزار بشــکه در روز است؛ بر این اســاس هرگونه افزایش 
تولید نفت، به منظور صادرات روانه بازارهای جهانی خواهد شد.

با مسئوالن

پشت پرده گران شدن برنج داخلي
 عضو هیئــت علمــي موسســه تحقیقــات برنــج گفــت: تاجران

غیرحرفه اي با هدف گران فروشــي، برنج داخلي را خریداري کرده و 
عرضه نمي کنند. غامرضا خانکشي پور گفت: درحال حاضر برداشت 
برنج در اســتان هاي شمالي آغاز شده اســت و این تاجران برنج هاي 
داخلي را خریداري و انبار مــي کنند تا با قیمت باالتــر و گران تر در 
بازار بفروشــند. وي افزود: اگــر تاجران با انصاف و حرفــه اي، برنج را 
خریداري و به طــور اصولي در بازار عرضه کننــد، قیمت برنج آن قدر 
افزایش نمی یابد. خانکشــي پور گفت: باالترین قیمت خرید برنج در 
شمال ۸ هزار تومان اســت؛ درحالي که باالي ۱2 هزارتومان فروخته 
مي شود و ما در دوره برداشــت و فراواني عرضه هســتیم. امسال دو 
میلیون و 300 هزار تن انواع برنج در کشــور، تولید شده و ممنوعیت 
واردات برنج در زمان برداشــت محصول جدید هم هر ســاله با هدف 
حمایت تولیدکنندگان و تولید ملي در کشــور اجرا مي شــود. طرح 
ممنوعیت واردات برنج از مبــادي قانوني، از ابتداي مرداد هر ســال 
 همزمان بــا آغاز فصل برداشــت برنج از شــالیزارهاي داخلي صورت

 مي گیرد و تــا پایان فصل برداشــت به مــدت چهار مــاه ادامه پیدا 
مي کند. سرانه مصرف برنج در کشــور، ۴0 کیلوگرم به ازاي هر نفر در 
سال است که با احتساب جمعیت ۸0 میلیون نفري میزان ساالنه برنج 
مورد نیاز کشــور، اعم از داخلي و خارجي، سه میلیون تن خواهد بود. 
مصرف برنج در کشور ساالنه ســه میلیون تن است. امسال دو میلیون 
و 300 هزار تن برنج در کشور تولید می شــود و 700 تا ۸00هزار تن 
از محل واردات تامین خواهد شد.  ســاالنه ۶0درصد برنج تولیدي، از 

ارقام برنج پر محصول و ۴0 درصد، از ارقام کیفي است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که اقتصاد با واردات کاالی بی کیفیت گره خورده 
و حمایت از تولیدکنندگان فقط درحد شعار است، تولید داخلی ارتقای کیفیت 

نخواهد داشت.
فرزاد هاشــمی، کارشــناس اقتصادی، با بیان اینکه مردم هنگام خرید کاال به 
دنبال کیفیت هســتند، گفت: این امر نیازمند بهبود شیوه تولید و ارائه خدمات 
پس از فروش واقعی اســت.  وی در پاســخ به این ســوال که آیا امکان افزایش 
 کیفیت کاالی ایرانی وجــود دارد، گفت: تا زمانی که اقتصاد بــا واردات کاالی

بی کیفیت گره خورده و حمایت از تولیدکنندگان فقط درحد شعار  است، تولید 
داخل ارتقای کیفیت نخواهد داشــت. هاشــمی با بیان اینکه در یک دهه اخیر 
شاهد افزایش واردات کاالی خارجی بودیم، اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک 
 به 70 الی ۸0 میلیــارد دالر واردات کاال ازجمله کاالی چینی به کشــور انجام

می شود که این ارقام بیش از ظرفیت اقتصاد کشور است.
محمد طحان پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی نیز درخصوص کیفیت کاالهای 
ایرانی گفت: در دهه های گذشــته، کاالهــای ایرانی، خدمــات پس از فروش 

مناسب نداشتند و این امر اثرات نامطلوبی بر ذهن مردم گذاشته است.
بهروز بنیادی، نماینده مجلس شورای اســامی نیز درخصوص استفاده مردم از 
کاالهای خارجی گفت: در ذهن مردم نهادینه شــده است که کاالها با برندهای 
معروف کیفیت دارند و این امر موجب شده تا این محصوالت بازار فروش داشته 
باشــند. وی ادامه داد: صنایع داخلی باید با ارتقای کیفیــت محصوالت خود و 

تداوم این نوع تولید، رضایت مشتریان را جلب کنند.

مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش، از آمادگی ایران برای همکاری با شرکت های 
نروژی برای حمل محموله های LNG خبر داد و گفت: امکان همکاری دو کشور 

در صنعت سوخت رسانی دریایی )بانکرینگ( هم وجود دارد.
علی اکبر صفایــی در دیدار با »دیلــک آیهان«، معاون وزیــر صنعت، تجارت و 
ماهیگیری نروژ، با بیــان اینکه با اجرایی شــدن برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام(، زمینه های همکاری بیشتری میان ایران و نروژ فراهم شده است، گفت: 
هم اکنون شــرکت ملی نفتکش ایران، با تعداد زیادی از شرکت های نروژی در 
حوزه تامین قطعات و تجهیزات کشتی، بیمه، رده بندی و کاس همکاری دارد و 

امیدواریم همکاری با نروژی ها گسترش یابد. 
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشــاره به وجود حجم عظیم ذخایر گاز 
طبیعی در کشور، تصریح کرد: بر این اساس، ایران برنامه گسترده ای برای تولید 

و صادرات گاز دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شــرکت ملی نفتکش ایران برای همکاری با 
شرکت های نروژی در حمل محموله های ال ان جی آمادگی دارد، اظهار داشت: 

سوخت رسانی دریایی، از دیگر زمینه های همکاری با شرکت های نروژی است.
»دیلک آیهان«، معاون وزیر صنعت، تجارت و ماهیگیری نروژ هم در این دیدار 
از آمادگی نروژ برای گســترش همکاری ها با شــرکت ملی نفتکــش ایران در 
بخش های مختلف خبر داد و افزود: نروژ آماده افزایش همکاری  با شــرکت ملی 
نفتکش ایران در بخش های تامین قطعات کشتی، رده بندی، کاس و حوزه های 

مربوط به حمل و نقل دریایی است.

کیفیت لوازم خانگی داخلی
چه زمانی ارتقا می يابد؟

 اولین ناوگان حمل LNG ايران
با مشارکت نروژ به راه می افتد

انرژیاشتغال صنعت 

مشاغل خانگی، تسهیالت 
۱۰۰میلیون تومانی می گیرند

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، از اعطای تسهیات ویژه به مشاغل 
خانگی و روستایی تا سقف ۱00 میلیون تومان خبر داد.

اصغر نورا...  زاده اظهار کرد: تسهیاتی که صندوق ارائه می کند، بر مبنای 
نیازسنجی و شناسایی ظرفیت ها و توانمندی هاست و اعتقاد نداریم که 

متقاضیان حتما باید به صندوق مراجعه داشته باشند.
وی از اجرای طرح تکاپو در هفت استان کشور خبر داد و گفت: این طرح 
با همکاری و مشارکت یونیدو به اجرا در آمده و بر اساس آن، پتانسیل ها 
و ظرفیت های هفت استان کشــور را شناسایی کرده ایم؛ به عنوان نمونه 
استان کردســتان، مزیت آی تی و ســمنان، مزیت گردشگری دارد که 
تاش کردیم با شناســایی ظرفیت ها و قابلیت های هر استان و انطباق 
آن با مدلی که طراحی کرده ایم، این مناطق را به سمت اشتغالزایی سوق 
داده و تسهیات خود را در این بخش متمرکز کنیم. مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امیــد، با تاکید بر اینکــه توانمندی افــراد در فرایند اعطای 
تسهیات موثر اســت، حداقل تســهیات اعطایی صندوق به مشاغل 
خانگی و روســتایی را 5 میلیون و حداکثر تســهیات را ۱00 میلیون 
تومان اعام کرد. نورا... زاده گفت: به دنبال سرمایه گذاری های مبتنی بر 
توسعه محلی و منطقه ای هستیم تا ظرفیت های اشتغال در روستاها را 
شناسایی کنیم و اعتقاد ما بر این است که روستاها قابلیت تولید دارند و 
برخاف آنچه از محیط های روستایی تصور می شود، در روستاها بازارهای 

گسترده تری وجود دارد.

یک کارشناس اقتصادی مسکن با پیش بینی اینکه مسکن در 
3 ماهه دوم پس از انتخابات ریاســت جمهوری، خود را نشان 
خواهد داد،گفت: تولید مســکن از تقاضا به دلیل رکود حاکم 
بر بازار جلوتر اســت و اگر بخش مســکن از رکود خارج شود، 
 قطعا تقاضا از تولید پیشــی گرفته و جهش قیمت را شــاهد

خواهیم بود.
کامیار بیات ماکو، در پاسخ به این سوال که تحلیل کارشناسان 
این است که کاهش تولید مســکن می تواند در آینده موجب 
رشد قیمت مسکن شــود، گفت: قطعا در حال حاضر به دلیل 
رکود بازار مسکن، ساخت و ســاز از تقاضا جلوتر است؛ اما اگر 
بازار مسکن از رکود خارج شود، آن زمان است که این کاهش 
تولید خود را در راستای افزایش و جهش قیمت نشان خواهد 
داد. بیات ماکو با تاکید بر اینکه در حــال حاضر به دلیل رکود 
بازار و ثبات قیمت ها، بهترین زمان خرید مســکن اســت و 
متقاضیان مســکن نباید منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: 
شرایط بازار مســکن در حال حاضر به گونه ای است که برخی 
از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه می کنند و وقتی آنها 
خرید نمی کنند، این افراد نیز باوجــود توانایی مالی، از خرید 

منصرف شده و عاقه ای به خرید ندارند.
وی اضافه کرد: باتوجه به این وضعیت و با اینکه االن تعدادی از 
مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما کسی برای خرید مسکن اقدام 

نمی کند؛ چرا که منتظرند تا دیگران اقدام به خرید کنند تا آنها 
نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.

عضو سابق سازمان نظام مهندســی ادامه داد: در حال حاضر 
بر اســاس طرح جامع مسکن، ســاالنه باید یک میلیون واحد 
مسکونی در کشور تولید شــود؛ اما می بینیم که میزان تولید 
از 350 تا 500 هزار واحد فراتر نمی رود؛ درنتیجه وقتی رکود 
هست و تقاضا برای خرید نیست، این کمبود تولید فعا خود را 

نشان نمی دهد. 
بیات ماکو اضافــه کرد: به هر حال پیش بینی بنده این اســت 
که بازار مسکن از سه ماهه دوم ســال آینده و بعد از انتخابات 

ریاست جمهوری، از این رکود خارج خواهد شد.
به گفته وی، باتوجه به اینکه گفته می شــود بخش مسکن در 
پیش رونق قرار دارد، باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن 

از رکود خارج نشده و به رونق نمی رسد.
بیات ماکــو در پاســخ به این ســوال کــه نقــش دولت در 
طوالنی شــدن رکود مســکن را تا چه حد ارزیابی می کنید، 
خاطرنشــان کرد: در دولت گذشــته پرداخت وام ۱0میلیون 
تومانی طی دوره ای باعث شــد قیمت مسکن جهشی افزایش 
یابد و همانند مکانیزم ماشــه عمل کند؛ اما اگر بخواهیم نقش 
دولت را در بخش مســکن ارزیابی کنیــم، می بینیم که نقش 

دولت در بازار مسکن حداکثر ۱0درصد است.

استاندار اصفهان گفت: پس از گذشت سه سال از عمر دولت 
یازدهم، تنها ۱2هزار واحد مســکن مهــر در اصفهان باقی 

مانده و 9۴درصد واحدها به اتمام رسیده است.
رسول زرگرپور در مراســم آیین افتتاح ۱7۸0 واحد مسکن 
مهر به همراه سه باب مدرسه در شهر جدید بهارستان اظهار 
کرد: باید تمام واحدهای مســکونی در ایــن دولت و تا پایان 
سال در استان اصفهان به اتمام برسد؛ چراکه این دولت روی 

موضوع مسکن های مهر متعهد شده است.
وی افزود: امروز در اســتان اصفهان 2۱0 هزار واحد باید به 
اتمام برسد که ۱۶0 هزار واحد آن، شــهری و 50 هزار واحد 

آن روستایی است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: پس از گذشت سه سال از عمر 
دولت یازدهــم، تنها ۱2 هزار واحد مســکن مهر در اصفهان 

باقی مانده و 9۴ درصد واحدها به اتمام رسیده است.
وی ادامــه داد: این ۱2 هزار واحــد باقی مانــده که معادل 
۶درصد از کل پروژه است، به دلیل مشکات حقوقی به اتمام 

نرسیده؛ وگرنه آنها نیز تکمیل شده بودند.
زرگرپور بیان کــرد: تکمیل این تعداد از واحدهای مســکن 
مهــر، یک شــاخص ارزیابــی مثبــت پایبنــدی دولت به 

وعده هایش محسوب می شود.
زرگرپور با بیان اینکه در مسکن های مهر قبلی به دلیل نبود 

برنامه ریزی های کامل، مشکاتی وجود داشت، ابراز کرد: در 
بعضی از نقاط ایــن واحدها هنوز کم و کاســتی هایی وجود 

دارد که ما هم آنها را انکار نمی کنیم.
استاندار اصفهان تاکید کرد: شــهرهای جدید به دلیل اینکه 
با ســاختار و نظام خــود کار می کنند، از کیفیــت باالتری 
نسبت به دیگر مســکن های مهر برخوردارند و نمی شود اسم 
 آنها را مســکن مهر گذاشت؛ چراکه با اســتانداردهای کامل

ساخته شده اند.
وی با بیــان اینکه مســکن های مهر در شــهرهای جدید با 
تمام خدمات زیربنایی و روبنایی اســتاندارد ساخته شده اند، 
 گفت: این مســکن های مهر قابل مقایســه با مســکن های

دیگر نقاط نیستند.
زرگرپور تصریح کرد: این خصوصیات خوب مســکن مهر در 
شهرهای جدید است که این واحدها را از دیگر واحدها، حتی 

واحدهای نقاط پرجمعیت، متمایز می سازد.
وی در پایان به ماه محرم اشاره داشــت و اذعان کرد: امسال 
ماه محرم در اســتان اصفهــان رنگ و بــوی دیگری خواهد 
داشــت؛ چراکه بیرق با عظمت ساالر شــهیدان در اصفهان 
حضــور خواهــد داشــت و بنابراین مراســمات عــزاداری 
 این محرم با معنویت بیشــتری نســبت به ســال های قبل

برگزار خواهد شد.

عضو سابق سازمان نظام مهندسی:

مسکنامسالازرکودخارجنمیشود
استاندار اصفهان مطرح کرد:

تکمیل94درصدیمسکنمهردراصفهان

شهرهای جديد 
به دلیل اينکه با 
ساختار و نظام 
خود کار می کنند، 
از کیفیت باالتری 
نسبت به ديگر 
مسکن های مهر 
برخوردارند و 
نمی شود اسم آنها 
را مسکن مهر 
گذاشت؛ چراکه 
با استانداردهای 
کامل ساخته 
شده اند

شرايط بازار مسکن 
در حال حاضر به 
گونه ای است که 
برخی از متقاضیان به 
رفتار ساير متقاضیان 
نگاه می کنند و وقتی 
آنها خريد نمی کنند، 
اين افراد نیز باوجود 
توانايی مالی، از خريد 
 منصرف شده و
عالقه ای به خريد 
ندارند
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

نشانه های آسیب مغزی تروماتیک که بايد جدی گرفته شوند

  برخــی مــواد خوراکــی بــا کنــد کــردن رونــد متابولیســم بدن 
موجب اضافه وزن و چاقی می شوند.

 اگر مبتــا بــه اضافــه وزن و چاقی هســتید، مــی توانید بــا کاهش 
 مــواد خوراکی زیــر که موجــب کاهش روند متابولیســم می شــوند، 

وزن خود را تعدیل کنید.
آرد سفید: آرد ســفید حاوی مقدار کم فیبر اســت یا اصا فیبر 
 نــدارد، از این رو بدن برای تجزیــه این ماده غذایی نیاز بــه انرژی ندارد 

و در نهایت متابولیسم بدن بی نهایت کند می شود.
کره: کره غنی از اســیدهای چرب امگا-۶ اســت و مصرف باالی 
اسید چرب امگا-۶ موجب مقاومت انسولین می شــود، از این رو بدن ما 

بسیاری از کربوهیدرات های مصرفی را به چربی تبدیل می کند.
نوشــیدنی های شــیرين: وجــود میــزان بــاالی فروکتوز 
در نوشیدنی های شیرین می تواند روند متابولیسم را بی نهایت کند کند.

آب نبات: مصــرف آب نبات موجب افزایش میــزان گلوکز خون 
شده و به سرعت در سیستم بدن جذب می شود. 

بدین ترتیب روند متابولیســم بدن کاهش پیدا می کند. اگر عاشــق این 
شیرینی هستید، بهتر است شکات تلخ را جایگزین آب نبات کنید.

  بــه گفته متخصصــان، بدن برای ســاخت ماهیچه هــا و کمک 
به بازیابی تمام انرژی مصرفی بدن نیاز به پروتئین دارد.

 متخصصــان عنوان مــی کنند اگــر پروتئیــن کافــی از طریق 
 رژیم غذایی به بدن نرســد، بدن دچار عــوارض جانبی متعددی 

می شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
اشــتهای زياد: اشــتهای مداوم بــه غذا و عاقه شــدید 
 به خوردن میان وعده می تواند نتیجه رژیــم غذایی کم پروتئین 

و حاوی میزان زیاد کربوهیدرات باشد.
بهبود آهســته زخم ها و جراحات: التیام ســلول های 
پوســت و بازســازی بافت جدید نیاز به مقدار زیاد پروتئین دارد. 
حال اگر التیام و بهبود بریدگی پوســت زیاد طول بکشد احتماال 

رژیم غذایی، حاوی پروتئین کمی است.
پوسته پوسته شدن پوست و نازک شدن تار مو: پوسته 
 پوسته شدن پوســت و ناخن ها، نازک شــدن تار مو و ریزش مو 

یکی از عایم اولیه عدم وجود پروتئین کافی در رژیم غذایی است.
درد مفاصل و عضالت: ضعــف عضــات و درد مفاصل 
 می تواند نشــانه کمبود پروتئین بدن باشــد. از این رو بهتر است 
به جای خوردن غذاهای فرآوری شــده و کربوهیدرات ها، ماهی، 

مرغ، تخم مرغ و لبنیات بخورید.
ورم: پروتئین نقش مهمی در پیشــگیری از تجمع مایعات 
 در بافت هــای بدن، به خصوص در قســمت قوزک پــا و پاها ایفا 

می کند. از این رو ورم می تواند نشانه کمبود پروتئین باشد.
قدرت ايمنی پايین: به طور مداوم بیمار شــدن می تواند 

به این معنا باشد که سیستم ایمنی بدن قدرت کمی دارد. 
سلول های ایمنی بدن از جنس پروتئین هستند. از این رو قدرت 

پایین سیستم ایمنی به معنای کمبود پروتئین است.

 محققــان در تحقیقات خود متوجه شــدند که اکســی توســین 
یا » هورمون عشق « با اختال وز وز گوش در ارتباط است.

آندریا آزودو محقق دانشــگاه فدرال ســائو پائولو در برزیل گفت: 
اکسی توسین که به هورمون عشق مشــهور بوده، در درمان وز وز 

گوش و تسکین فوری آن موثر است.
محققان17 نفر با میانگین ســنی ۶3 ســال را که از مشکل وز وز 
گوش رنج می بردند به صورت تصادفی انتخاب کرده و با اســتفاده 
ازقطره اکســی توســین و دارونما ) آب مقطر ( در ســوراخ بینی 

بیماران را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.
در طول روند تحقیقات از داوطلبان خواســته شــد تــا تغییراتی 
که ظرف مدت30 دقیقــه پس از ریختن قطــره در گوش خود را 
 حس می کنند برای پزشــکان به طور کامل بیــان کنند و این کار 

هر 24 ساعت یک بار در طول تحقیقات تکرار شد.
تیم تحقیقاتی آزودو متوجه شــدند بیمارانی که اکســی توسین 
دریافت کرده اند به میزان قابــل توجهی وز وز گوش آن ها کاهش 

پیدا کرده است.
 محققان اظهار کردند: هنوز علت تاثیر هورمون عشــق در کاهش 
وز وز گوش به طور کامل مشخص نیســت، اما ما حدس می زنیم 
این هورمــون در تنظیم مایــع گوش داخلی و بخشــی از مغز که 

مسئول تولید دوپامین عصبی بوده، نقش موثری دارد.
آزودو گفت: برای برخی از بیماران وز وز گوش با این روش درمانی 

کم شده و در برخی نیز به طور کامل از بین رفته است.
وی در خصوص تاثیر طوالنی مدت هورمون عشق در درمان وز وز 
گوش و عوارض جانبی آن گفت: اگرچه هورمون اکســی توسین 
 خطری برای فرد نــدارد و در طول روند مطالعــه عوارض جانبی 
ناشــی از آن روی بیمارن مشــاهده نشــد، اما با ایــن حال الزم 
 اســت مطالعات بیشــتری برای مشخص شــدن نقش هورمون 

اکسی توسین در درمان وز وز گوش انجام شود.

 طبق یک مطالعه جدید، افراد مبتا به میگرن و ســایر اختاالت 
 ســردرد در معرض ریســک بــاالی بیمــاری تیروئید موســوم 

به کم کاری تیروئید قرار دارند.
مطالعه محققان دانشــکده پزشکی دانشــگاه سینسیناتی آمریکا 

شامل بیش از۸400 نفر بود. 
این افراد به مدت 20 سال تحت نظر بودند.

محققان متوجه شدند افرادی که از قبل مبتا به مشکات سردرد 
بودند، 21 درصد بیشــتر در معرض ریســک ابتا بــه کم کاری 
 تیروئید قرار داشــتند و افراد مبتا به میگرن، 41 درصد بیشــتر 

در معرض این ریسک بودند.
به گفته محققان، کم کاری تیروئیــد زمانی روی می دهد که بدن 

قادر به تولید میزان کافی هورمون تیروئید نباشد. 
عوارض این بیماری شامل نوســانات اخاقی، اضافه وزن، ریزش 
مو، خســتگی، یبوســت و دوره های نامنظم عادت ماهانه است.

 یافته های این مطالعه نشــان می دهــد افراد مبتــا به میگرن 
بسیار مستعد ابتا به کم کاری تیروئید هستند.

 محققان اذعان مــی کنند که هنــوز دلیل ارتباط بین ســردرد 
و کم کاری تیروئید مشخص نیست.

کارشناسان تغذيه عنوان می کنند؛

خوراکی هايی که با اختالل در 
متابولیسم بدن موجب چاقی می شوند

متخصصان می گويند؛

عاليم کمبود پروتئین را بشناسید

رابطه وزوز گوش با هورمون عشق

يافته های جديد پزشکی نشان می دهد؛

افراد مبتال به میگرن در معرض 
ريسک باالی کم کاری تیروئید

نوسانات خلق و خو
 اگر فردی خوشحال و شاد هســتید و به ناگاه احساس غم و اندوه 
در شما شــکل می گیرد که با رویدادهای عاطفی مرتبط نیستند، 
این احتمال وجود دارد که چنین حاالتی با آسیب مغزی تروماتیک 
 مرتبط باشند. فردی با آســیب مغزی می تواند طیف گسترده ای 

از مشکات عاطفی از جمله طغیان خشم را تجربه کند.
 بخشــی از مغز که تکانه هــا را کنتــرل می کند ممکن اســت 
 تحت تاثیر آســیب قرار گرفته باشد. این شــرایط می تواند طی 
چند ماه نخست پس از بروز آسیب بهبود پیدا کند، اما ممکن است 
به کمک یک روانشناس یا پزشک برای مدیریت برانگیختگی های 

عاطفی نیاز داشته باشید.
سر دردهای غیر قابل توضیح

سر دردها می توانند از عوارض جانبی یک آسیب مغزی تروماتیک 

 باشــند ) تا50 درصد از بیمــاران آن را تجربه می کننــد (، و درد 
می تواند در بخشی که آســیب به آن وارد شده اســت، غیر قابل 
توضیح یا موضعی باشد. درد می تواند در نتیجه آسیب به اعصاب 
کوچک در پوست سر یا مشکل عضله اســکلتی ) چگونگی تعامل 
عضات و اســتخوان ها ( شــکل بگیرد. به این نکته توجه داشته 

باشید که شدت آسیب همواره برابر با شدت سر دردها نیست.
عدم تمرکز

عدم تمرکز می تواند در اشــکال مختلف رخ دهــد که از فراموش 
کردن آدرس تا مشــکل آفرین بودن فعالیت هایی که در گذشته 
دردسری برای شــما ایجاد نمی کردند را شــامل می شوند. افراد 
خانواده و دوســتان نزدیک می توانند متوجه این تغییرات در شما 
شوند. به واسطه گیج شدن راحت، شما ممکن است با سرخوردگی 
در محل کار مواجه شوید یا در انجام وظایف ساده خانگی با مشکل 

مواجه شوید. این نشــانه ها می توانند در نتیجه یک آسیب مغزی 
تروماتیک خفیف نیز شکل بگیرند.

تهوع
 اگر دچار ناراحتــی معده شــده اید یا نیــاز مداوم به اســتفاده 
 از دستشــویی دارید و دلیلی بــرای این که چرا بیمار شــده اید، 
پیدا نمی کنید بهتر است به عقب بازگشته و سابقه ضربه به سر را 
مد نظر قرار دهید. تهوع و استفراغ می توانند از نشانه های مرتبط با 
آسیب مغزی تروماتیک باشند. سرگیجه که گاهی اوقات همراه با 
تهوع شکل می گیرد، یکی دیگر از نشانه هایی است که ممکن است 
 به تنهایی نیــز آن را تجربه کنید. اگر حالت تهــوع ادامه پیدا کرد 

بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
تشنج

تشنج می تواند با یک آســیب مغزی تروماتیک متوسط تا شدید 
مرتبط باشد و حتی به از دست دادن هوشیاری نیز منجر شود. 

 با این وجود، دالیل مختلفــی برای بروز یک تشــنج وجود دارند 
و از این رو تعیین علت دقیق از اهمیت بســیار زیــادی برخوردار 
 است. اگر چه بسیاری از افرادی که از آسیب مغزی تروماتیک رنج 
می برند هرگز تشــنج را تجربه نمی کنند، اما این شرایط به طور 
 معمول روزها و هفته هــا ) گاهی اوقات حتی ماه ها یا ســال ها ( 
پس از حادثه رخ می دهند. داروهایی وجــود دارند که می توانند 

احتمال بروز تشنج را در بسیاری از موارد کاهش دهند.
مشکالت ارتباطی

 مهارت هــای پایه زبانــی و ارتباطی فــرد می توانند به واســطه 
یک آســیب مغزی تروماتیک تحت تاثیر قرار بگیرند. این شرایط 
می تواند به سادگی فراموش کردن واژه ها یا از دست دادن توانایی 
 صحبت یا نوشــتن در قالب جمات کامل باشــد. در موارد دیگر، 
شما ممکن است از جمات کامل استفاده کنید، اما آن چه مخاطب 
می شنود واژه ها و جماتی نامفهوم باشــد. شما ممکن است واژه 
هایی بســازید که برای خودتان عادی به نظر می رسند، اما برای 
دیگران نامفهوم که این شــرایط به نام » زبان پریشــی سلیس « 
شناخته می شود. خود فرد ممکن است متوجه این مسئله نباشد، 
اما نامفهوم بودن آن چه می گویــد و غیر قابل درک بودن آن برای 

دیگران می تواند به ناامیدی و سرخوردگی وی منجر شود.
مشکالت بینايی

احساسات شــما می توانند به واسطه یک آسیب مغزی تروماتیک 
تحت تاثیر قرار بگیرند و اغلب بینایی آشکارترین قربانی محسوب 
می شود. اگر پیش از حادثه دید شــما 10/10 بوده است و پس از 
حادثه به ناگاه با تاری دید یا دشــواری در تشخیص اجسام مواجه 
شده اید، این شرایط می تواند با آسیب مغزی تروماتیک در ارتباط 
باشد. از دیگر مشــکات بینایی مرتبط با آسیب مغزی تروماتیک 

می توان به دو بینی یا کاهش دید محیطی اشاره کرد. 
در برخی موارد حتی از دســت دادن بینایی یک یا هر دو چشم نیز 

گزارش شده اند.

ممکن است به واسطه يک زمین خوردن اتفاقی يا برخوردی شديد در يک مسابقه ورزشی ضربه ای به سر شما 
 وارد شده باشد. در آن لحظه شايد همه چیز خوب به نظر برســد و فعالیت خود را ادامه دهید، اما ممکن است 
طی هفته های پیش رو برخی نشانه های بلند مدت ناشــی از آن برخورد را تجربه کنید. شايد آسیب وارده را 
فراموش کرده باشید، اما مغز شما اين گونه نخواهد بود. نشانه های آسیب مغزی تروماتیک ) TBI( می توانند 
 برای روزها يا حتی هفته ها نمايان شــوند و طیف گسترده ای از مشکالت را موجب شــوند. در ادامه با برخی 

از نشانه های آسیب مغزی تروماتیک که بايد به آنها توجه داشته باشید، بیشتر آشنا می شويم:

زيبايی

 ظاهر شــدن دانه های ریز روی صورت شــما تاثیر زیادی 
در چهره تــان دارد و گاه حتــی با آرایشــی مناســب هم 

نمی توان تاثیر جوش های قرمز را در چهره کم کرد. 
از طرفی گاه استفاده مداوم از کرم پودر هم می تواند باعث 

تشدید آکنه شود.
افراد زیادی در اطراف شــما دچار آکنه هستند و شما تنها 
فردی نیستید که به آکنه دچار هستید، برای درمان آکنه 
باید نوع آن را بشناســید و بتوانید آنهــا را در صورت خود، 
شناســایی کنید تا باتوجه به نوع آکنه آن را درمان کنید. 
با دانســتن اطاعات می توانید خودتان در خانه جوش ها 
 را درمان کنید. البته در مواقع حســاس بهتر اســت حتما 
با پزشک مشورت کنید تا بررسی های کافی در این ارتباط 

به عمل آید.
چه کســانی از آکنه رنج می برند؟ آکنه بیشتر ازهمه برای 
جوانان مشــکل ایجاد می کند.90 درصد نوجوانان از آکنه 
و عــوارض آن کافه انــد 17 -  1۸. زنان در این ســنین 
بیشــترین آمار ابتا به آکنــه را دارنــد 19 - 20 . در این 
سنین مردها بیشترین آمار ابتا به آکنه را دارند.30 یا20 

دهه هایی که ممکن است بزرگساالن گرفتار آکنه شوند.
 آکنه شــما چقدر شــدید اســت؟ معموال آکنه ها با توجه 

به میزانی که پوست را درگیر می کنند، شناخته می شوند.
آکنه شــدید چه ویژگی هایی دارد؟ کیســت های چرکی 
 عمیق ودردنــاک، التهابات ناشــی از جوش های نوک تیز 
و چرکی و برجستگی ها و جوش های عمیق تر، جای جوش 

سطح غیرطبیعی پوست.
روش درمان؟ اســتفاده بلندمدت از داروهــای موضعی، 
مشورت با یک متخصص پوســت، ممکن است پزشک تان 

دارویی به نام ایزوترتینوئین ) آکوتان ( تجویز کند.
 اثراتــــی کــــه ایزوترتینوئیــن روی پوســــت دارد:

 غـــدد چربـــی، چربـــی کمتـــری ترشح می کـــنند. 
از مسدودشــدن منافذ پوســتی و فولیکول ها جلوگیری 
می کند. میزان باکتری های روی پوست را کاهش می دهد. 

قرمزی ها و ورم های اطراف جوش ها را کم می کند.
با اين روش های درمانی آشنا شويد

درمان های لیزری: به وســیله نور و لیزر عایم را از بین 
می برند.

پیلینگ شیمیايی: محلولی شــیمیایی را روی پوست 
می گذارنــد و الیــه ســطحی را از بین برده تا پوســت نو 

جایگزین شود. 
بیرون آوردن کومدون ها: با یک دســتگاه قلم شــکل 
مخصــوص جوش هــای سرســیاه و سرســفید را تخلیه 

می کنند.

کدام آکنه سراغ تان 
آمده است؟ )1(

 احساسات  شما 
 می توانند

 به واسطه يک 
آسیب  مغزی 

تروماتیک  تحت 
تاثیر قرار  بگیرند 

و  اغلب  بینايی 
آشکارترين  

قربانی   محسوب 
می شود

نشانه های آسیب مغزی تروماتیک که باید جدی گرفته شوند

بســیاری از مردم دوســت دارند هنگام خواب روی شکم باشند 
چون احســاس راحتی می کنند، اما پیامدهــای خطرناک آن را 
نمی دانند. پژوهش های علمی ثابت کرده که خوابیدن روی شکم 
بســیار خطرناک بوده و بهتر آن است که انســان به طرف راست 
بخوابد. یکی از مهم ترین خطرهای خوابیدن روی شکم، تشکیل 

سنگ کلیه است.
خوابیدن به راست و چپ مانع شکل گیری سنگ کلیه می شود؛ 
اما خوابیدن روی شــکم باعث می شــود بدن بی تحرک مانده و 

سنگ در کلیه رسوب کند. 
همچنین با خوابیدن روی شکم، عضات شکم به تدریج ضعیف 
شده، کمر قوز پیدا می کند، گردن دچار آسیب می شود و شخص 

احساس تشنج و انقباض می کند.
این خطر برای زنان حامله شاید در اولین ماه های بارداری مشهود 

نباشد، اما پس از ماه چهارم بسیار زیاد است.

افرادی که به سرماخوردگی مبتا می شــوند باید از میوه و مایعات 
بیشــتری اســتفاده کنند، به دلیل این که مصرف مایعات و میوه 

سموم را از بدن خارج می کند و موجب بهبود سریع تر آنها می شود.
 C حدود40 ســال پیش ایــن نظریه مطــرح بود کــه ویتامین 
 در پیشــگیری از سرماخوردگی موثر اســت و همه فکر می کردند 

این ویتامین از ابتای افراد به سرماخوردگی جلوگیری می کند.
ولی امــروزه ثابت شــده ویتامیــن C در درمان و بهبــود عایم 
سرماخوردگی و در کوتاه کردن دوران نقاهت این بیماری در افراد 
مفید اســت. در واقع، تغذیه مناسب، سیســتم ایمنی بدن افراد را 
قوی تر می کند و افرادی که رژیم غذایی آنهــا از چهار گروه اصلی 

غذایی تشکیل شده باشد، دارای بدن قوی تری هستند.
البته افرادی که به ســوتغذیه مبتا هستند، بیشتر به عفونت های 
ویروسی مبتا می شــوند و بروز بیماری هایی مانند سرماخوردگی 

ناشی از همین عفونت هاست.

از مصرف کاهو غافل نشوید. این ســبزی مفید می تواند تاثیرات 
مفید زیادی بر بدن تان بگذارد و حاوی خاصیت های مختلفی برای 
 A ویتامین ،C آهن، ویتامین ،K سامتی تان است. کلسیم، ویتامین
و پروتئین از جمله اماح مفید موجود در کاهو هستند. کاهش خطر 
ابتا به ســکته مغزی و بروز بیماری های قلبی و عروقی با استفاده 
 ازکاهو میســرخواهد بود. مقابله با بی خوابی، دفع مواد سمی بدن 
و همچنین کنترل قند خون با اســتفاده از کاهو میسر خواهد بود.

کاهو انواع مختلفی دارد، اما در هر حال این سبزی خوشمزه حاوی 
میزان زیادی آب، ویتامین و مواد معدنی مختلفی است.

کاهو حاوی میزان زیادی آب، ویتامین و مواد معدنی مختلفی مانند 
کلسیم، ویتامین K، آهن، ویتامین C، ویتامین A و پروتئین است. 

کاهوی تان هر چه سبزتر باشد، بهتر است. 
در ادامه با گوشه ای از خواص این سبزی مفید آشنا می شوید:

کم کالری و بدون چربی
اگر دچار کالری هراســی هســتید بدانید که هر100 گرم کاهو 
حدود 12 کالری اســت. به همین دلیل می توان این ســبزی را 
همراه خوب الغری و تناسب اندام دانست. کاهو فاقد چربی است 
و شــما می توانید با خیال راحت از آن مصرف کنید. این سبزی 
 پرخاصیت حاوی فیبر و ســلولز اســت. بنابراین عاوه بر اینکه 
شــما را به خوبی ســیر می کند باعث بهبود گوارش نیز می شود. 
همین تاثیر نیز باعث می شــود که در کوتاه مدت به راحتی وزن 
کم کنید. فیبرها همچنین باعث دفع اسیدهای صفراوی می شود.

حاوی پروتئین های کامل
20 درصد کالری موجود در کاهــو به پروتئین های موجود در آن 
مربوط می شــود. برای کامل کردن یک وعده غذایی حتما کاهو 

میل کنید.
برای مقابله با بی خوابی

متاســفانه هر روز به تعداد افرادی کــه از بی خوابی رنج می برند 
افزوده می شود. مایع ســفید رنگی که با خرد کردن کاهو سرازیر 

می شود » الکتوکاریوم « نامیده می شود. 
الکتوکاریوم خواص آرام بخش مشــابه مواد مخدر دارد، اما فاقد 
 عوارض جانبی آن است. کافی اســت چند برگ کاهو میل کنید 

یا آب کاهو بنوشید تا خوب بخوابید.

میخک یکی از خوشبوترین گیاهان مفید در طب سنتی 
 به شــمار می رود می توانید از آن برای ســامت روحی 

و جسمی تان استفاده های زیادی کنید. 
 برای رفع بوی بد دهان، ترک ســیگار یا حتی سرگرمی 
و رفع کسالت می توانید میخک را انتخاب کنید همچنین 
رفع مشــکات انگلی، رفع درد دندان و درمان مشکات 
حرکتی روده، استفاده از میخک توسط متخصصین طب 

سنتی توصیه می شود.
 بوی بد دهــان یکی از معضاتی اســت که اکثــر افراد 
مخصوصا صبح ها هنگام برخاستن از خواب با آن درگیر 

هستند.
این اتفاق در جامعه بسیار ناپسند است و اگر فرد همیشه 
این معضل را داشــته باشــد می تواند به مشکات جدی 

روحی و روانی و حتی جسمی برای او ختم شود.
یکی از بهترین راه ها مصرفی این ادویه خوشــمزه است. 

میخک از دو بخش نر و ماده تشکیل شده است.
بخش نر همان ساقه و بخش ماده آن توپ است.

آقایان برای مصرف میخک فقط ســاقه را استفاده کنند 
ولی خانم ها هر دو بخش را مــی توانند به عنوان آدامس 

بجوند!
خواص میخک

 میخــک یــک ادویــه فــوق العــاده بــا ارزش غذایی 

و آنتی اکســیدانی بســیار باال اســت که تقریبا در صدر 
جدول مواد غذایی با ارزش قرار می گیرد.

 میخک دارای خــواص ضدعفونــی کننده، ضــد قارچ 
و ضد میکروبی اســت که باعث از بین بــردن باکتری ها 
 و میکروب های بــد دهــان و همچنین رفع بســیاری 

از مشکات گوارشی می شود.
میخک ضد نفخ است و بسیاری از مشکات حرکتی روده 

از جمله یبوست را برطرف می کند.
میخک یک درمان عالی برای مشکات انگلی است.

 میخــک را می توان به عنوان یک مســکن بســیار قوی 
برای رفع درد دندان به شمار آورد.

میخک کاهو 

زمان سرماخوردگی 
بايد زياد میوه بخوريم ؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 استفاده از 
 ضدعرق موجب 
ابتال به سرطان 
پستان می شود؟

بدون شــک اغلب زنان به صــورت معمول و روزانــه از ضد عرق 
اســتفاده می کنند. ماده ای خوش بو کننده کــه اگرچه مانع از 
تعریق و بوی بد بدن می شــود، اما تا حدی هم خطرناک اســت، 
این خطر به ویژه در مورد آن دست ضد عرق هایی که نمک های 

آلمینیومی دارند مصداق بیشتری پیدا می کند. 
بنا بر نتایج به دســت آمده از تحقیقی طوالنی مدت در سوییس، 
مواجهه طوالنی مدت با این ماده شــیمیایی مــی تواند موجب 

تحریک غدد بدن و زمینه ساز سرطانی شدن آنها بشود.

اگرچه بســیاری از مطالعات پیشــین حکایت از آن داشتند که 
اســتفاده از ضد عرق تاثیر چندانی بر ابتا به بیماری ها ندارد؛ اما 

یافته های این تحقیق حکایت از امر دیگری دارد. 
 در واقــع، آلمینیوم موجــود در ضد عرق ها مانع از ترشــح عرق 
می شود و از ســوی دیگر در برخی بافت های بدن به ویژه پستان 
 تغییر ایجاد می کند. چنین امری موجــب افزایش احتمال ابتا 

به سرطان پستان می شود.
بر این اســاس، نمک های آلمینیوم موجود در ضد عرق ها بسیار 

بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم بافت های پستان را تحت تاثیر قرار 
می دهند و موجب تحریک شدن ســلول ها می شوند؛ فرآیندی 

که در نهایت به سرطانی شدن بافت پستان ختم می شود. 
به همین خاطر یافته های این پژوهش هشداری است جدی برای 
زنان که هنگام خرید به ترکیبات موجود در ضد عرق ها توجه و از 
خرید آن دسته ضد عرق هایی که با نمک های آلمینیوم ساخته 
شده اند، به شدت پرهیز کنند. شاید وجود این ترکیب شیمیایی 

و سهل انگاری به هنگام خرید زندگی و عمر آنها را تهدید کند.

هرگز روی شکم 
نخوابید !
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زندگی فردی که دچــار صدمه مغزی یا فلج 
مغزی شده می تواند خیلی دردناک تر باشد 
اگر نتواند افکار و احساسات خود را با کسانی 
در میان بگــذارد که دوستشــان دارد. تا به 
حال دانشمندان با اســتفاده از فناوری های 

نوین تالش کرده اند این امر ممکن شود.
برای مثال با اســتفاده از فنــاوری تعقیب 
حرکت چشــم ها یا حرکــت ماهیچه های 
صورت فرد آســیب دیده تــالش کرده اند 
محتوای آنچه را کــه می خواهــد بگوید با 
استفاده از صفحه نمایش حروف، قابل درک 
کنند؛ اما ایــن فناوری هــا محدودیت های 
زیادی دارند مثال تعقیب حرکت چشــم ها 
در زمان پلک زدن مختل می شود. به همین 
دلیل در مطالعــات قبلی با ســرعت تایپ 

پایین و دقت کم مواجه بودیم.
اما شیوه جدیدی که دانشــمندان آزمایش 
کرده اند، خواندن مســتقیم امــواج مغزی 
با اســتفاده از یک دســته الکترود است که 
به طور مســتقیم روی مغز قــرار می گیرد. 
محــل قرارگیری ایــن الکترودها درســت 
همان جایی اســت که حرکات دست و بازو 
را در مغز کنترل می کند. این آزمایش روی 
میمون هایی انجام شــده کــه قبال آموزش 
دیده اند تــا آنچه را روی صفحــه می بینند، 
تایپ کننــد. میمون هــا توانســتند با این 
الکترودها با دیدن متن نمایش داده شــده، 

بخشــی از متن هملت شکسپیر را رونویسی 
کننــد. جالب اســت بدانید ســرعت تایپ 

میمون ها به اندازه 12 کلمه در دقیقه بود.
اگر بتوانیم ایــن فنــاوری را روی مغز افراد 
دچار آســیب نصــب کنیم آنهــا می توانند 
افکار و احساساتشــان را با دردسر کمتری 
با دیگران در میــان بگذارند. بــا این حال، 
احتماال ســرعت تایپ میمون ها از انسان ها 
بیشــتر خواهد بود، زیرا ما در مــورد آنچه 
می خواهیــم بگوییم و همین طــور درباره 
هجی کلمــات، فکــر می کنیــم. در ضمن 
محیط اطراف هم می تواند حواس ما را پرت 

کند و سرعت تایپ را پایین بیاورد.
با این وجود حتی اگر کمتــر از 12 کلمه در 
هر دقیقه هم توسط افراد دچار آسیب مغزی 
تایپ شود باز هم پیشرفت بزرگی است، زیرا 
آنها قادر به برقراری ارتباط موثر نیستند. در 
حال حاضر تکنیک های تشــخیص کلمه و 
حدس لغات در گوشــی های همراه، سرعت 
تایپ ما را نیز بهبود داده اســت و کاربرد آن 
برای این فناوری هم می تواند سرعت پایین 

را جبران کند. 
به طــور کلــی ایــن فنــاوری جدیــد از 
فناوری هــای قدیمی تر مشــکالت کمتری 
دارد و می توان ســال های بیشــتری از آن 
بدون کاهش قدرت دســتگاه یا مشــکالت 

جانبی استفاده کرد.

 شــرکت خودروســازی ولوو تا ســال 2020 
اتومبیل هــای لوکس خــودران می ســازد تا 
سرنشــینان خودروها وقت خود را صرف انجام 
امــور مفیدتری به غیــر از رانندگــی کنند. به 
 Hakan ،گزارش فارس به نقل از پی سی مگ
Samuelsson مدیر عامل ولــوو با حضور در 
Global Mobility Lead�  همایشی به نام

ership در دیترویت اظهار داشــت این شرکت 
به دنبال افــزودن قابلیت رانندگــی خودکار به 
تولیداتش است که باعث می شود 10 هزار دالر 

به قیمت تولیداتش اضافه شود.
اگر چه این رقم هزینه قابل توجهی به خریداران 
تحمیل می کند، اما برنامه ریزی ولوو به گونه ای 
است که سرنشــینان تولیداتش حتی نیازی به 
نگاه کردن به جاده هم نداشــته باشند و بتوانند 
تمام وقت خود را در خودرو صــرف امور کاری، 

تفریحی و غیره کنند. بر خالف سیستم هدایت 
خودکار خودروهای تسال که رانندگان را مجبور 
می کند دستشــان را از روی فرمان برندارند تا 
در شــرایط اضطراری بتوانند به سرعت، کنترل 
اتومبیلشان را در دســت بگیرند، ولوو به دنبال 
ابداع سیستمی است که نیاز به حضور راننده را 

به طور کامل برطرف کند.
البته خودروهای خودران ولوو هم دارای فرمان 
خواهند بود تا عالقه منــدان بتوانند در صورت 
تمایل خودشان رانندگی کنند. بررسی ها نشان 
داده اســت اکثر مردم هنــوز ترجیح می دهند 
خودروهای خودران به گونه ای طراحی شــوند 
که سرنشین در صورت تمایل بتواند آن را کنترل 
کند. ولوو وعــده داده ظرف چنــد هفته آینده 
اطالعات بیشــتری در مورد این نوع خودروها 

منتشر کند.

ولوو تا پنج سال دیگر خودروهای لوکس خودران می سازدفناوری ذهن خوانی برای کمک به آسیب دیدگان مغزی

پیشنهاد سردبیر: 
صادرات محصوالت نانویی به ۱۸ کشور خارجی

وزیر ارتباطات:

تمایل ۴ کشور برای همکاری با ایران 
در پروژه ملی ماهواره مخابراتی

آمریکا سرانجام مدیریت 
اینترنت جهان را واگذار کرد

خبر

نهمین نمایشــگاه فناوری نانو با حضور معــاون اول رییس جمهور روز 
چهاردهم مهرماه در نمایشگاه بین المللی آغاز می شود.

سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشستی خبری که در 
این ستاد برگزار شد در خصوص نهمین نمایشگاه فناوری نانو توضیحاتی 
ارائه کرد. وی با بیان اینکه این نمایشگاه از چهاردهم تا هفدهم مهرماه در 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود، گفت: تمام فعاالن در عرصه 
توسعه فناوری نانو در این نمایشــگاه به مدت چهار روز حضور خواهند 
داشــت. دبیر ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو افزود: نهادهای ترویجی 
دانش آموزی، دانشجویی، انجمن ها و تشــکل های علمی و دانشجویی، 
انجمن ها و تشکل های دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و تمام نهادهایی که در 
راستای توسعه فناوری نانو فعالیت می کنند، در نهمین نمایشگاه فناوری 
نانو حضور خواهند داشت. سرکار ادامه داد: همچنین صندوق های اعطای 
تسهیالت برای توسعه فناوری نانو، شرکت های تولیدکننده محصوالت 

نانویی و محصوالت صنعتی در این نمایشگاه حضور می یابند.
وی با بیان اینکه افتتاحیه با حضور معاون اول رییس جمهور، معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی برگزار 
می شود، گفت: بنا داریم در خالل افتتاحیه از هفت مجموعه، شرکت های 

تجهیزات ساز و مراکز رشد برتر فعال در عرصه نانو تقدیر کنیم.
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو خاطرنشــان کرد: در روز دوم نهمین 
نمایشگاه فناوری نانو، نشســتی با بیش از ۵0 سفیر کشورهای خارجی 
برای توســعه عرصه نانو و ایجاد روابط بین الملــل در ارتباط با آن برگزار 

می کنیم تا قابلیت های ایران در عرصه نانو به این سفرا ارائه شود.
سرکار گفت: از این طریق می توانیم با اطالع رسانی و آگاه کردن سفرای 
این کشــورها، ظرفیت های تعامالت خود را در ســطوح بین المللی در 
راســتای تبادل دانشــجو، تبادل فناوری و عرضه محصوالت به ســایر 
کشــورها ارتقا دهیم. به گفته وی، قرار است نشســت های موثری برای 
توســعه عرصه بین المللی در حوزه نانو با حضور معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و تخت روانچی معاون اروپا آمریکای وزارت امور خارجه 
برگزار کنیم. دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بیان اینکه پیش بینی 
شده برای سفرا یک تور بازدید از نمایشگاه داشته باشیم، گفت: در خالل 
این چهار روز، نشست های تخصصی در رابطه با اهمیت پتنت و ثبت آن، 
بازاریابی، نهادهای فعال در عرصه نانو، ایمنی، بهداشت، مدیریت پسماند 
و ... خواهیم داشت. وی با بیان اینکه همچنین قرار است کنسرسیومی در 
مورد منسوجات نانویی داشته باشیم، گفت: در حال حاضر منسوجاتی با 
برندهای مختلف در بازار وجود دارد که مصرف کننده را ســردرگم کرده 
که کدام یک از این محصوالت، نانویی و کدام یک غیرنانویی هستند. بنا 
داریم با برگزاری این کنسرســیوم، تولیدکنندگان منسوجات نانویی را 
ترغیب کنیم تا با یک برند مشترک، یک سبد محصوالت نانویی را تولید 
کنند. ســرکار اظهار کرد: این موضوع می تواند در صادرات منســوجات 
نانویی تاثیرگذار باشــد از این رو، تولید یک ســبد محصــوالت نانویی 
با یک برند مشــترک را از منســوجات آغاز کرده ایم و بنا داریم آن را در 
سایر حوزه های نانویی گسترش دهیم. دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، امسال میزبان 2000 

دانشجو برای بازدید از نهمین نمایشگاه فناوری نانو هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امسال میزبان ۴000 دانشجو و استاد در جشنواره 
فناوری نانــو خواهیم بود که این موضــوع می تواند بــه ارتقای روحیه، 
خودباوری و خوداتکایی دانشــجویان کمک کند. دبیر ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو افزود: قرار است پنج شــرکت از کشور تایوان و پنج شرکت از 
کره جنوبی و یک شرکت از روســیه در نمایشگاه فناوری نانو محصوالت 
خود را به نمایش بگذارند. وی تصریح کرد: بنا داریم این نمایشــگاه را در 

سال های آینده در قالب نمایشگاه بین المللی برگزار کنیم.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات از امضای نهایی 
قرارداد با روسیه برای ســاخت ماهواره ملی سنجش 
از دور و مذاکره با ۴ کشور برای ســاخت ماهواره ملی 

مخابراتی خبر داد.
محمود واعظی در مورد اجرای پــروژه های فضایی در 
ایران گفت: در رابطه با پروژه های فضایی دو خط موازی 
را طی می کنیم که یکــی از این برنامه هــا مربوط به 

ساخت ماهواره های دانشجویی در داخل کشور است.
وی ادامه داد: در این زمینه برای ســاخت ماهواره های 
مخابراتی در داخل کشــور و  نیز ماهواره های سنجش 
از دور  با دانشگاه ها مذاکره کرده ایم و نمونه هایی نیز 

ساخته شده است.
واعظی ادامه داد: تا پایان امســال یکی از ماهواره های 

دانشجویی داخلی را به فضا پرتاب می کنیم.
وزیر ارتباطات بــا بیان اینکه برنامه اصلی ما ســاخت 
دو ماهواره عملیاتی ملی اســت اضافه کرد: هم اکنون 
قرارداد نهایی با طرف روســی برای ســاخت و پرتاب 

ماهواره ملی سنجش از دور به امضا رسیده است.
وی با بیان اینکه ساخت دو ماهواره ملی عملیاتی برنامه 
بلندمدت اســت خاطرنشــان کرد: در زمینه ساخت 
ماهواره ملی مخابراتی نیز در حال مذاکره با ۴ کشــور 

هستیم.
 وی از تمایــل فرانســوی هــا، روس ها، چینــی ها و 
کره ای ها برای حضور در این پروژه خبر داد و گفت: از 
میان این ۴ کشور با یکی از آنها به نتیجه نهایی خواهیم 
رسید و ساخت ماهواره ملی مخابراتی را به عنوان یکی 

از اهداف برنامه ششم توسعه، اجرایی خواهیم کرد.
واعظی در مورد پروژه های مربوط به هفته جهانی فضا 
که هفته آینده خواهد بود نیز گفت: در این هفته پروژه 
پرتاب ماهواره در دستور کار نیست و  اواخر سال جاری 

یک ماهواره دانشجویی به فضا پرتاب خواهیم کرد.

دولت آمریــکا ســرانجام تصمیم تاریخی بــرای انتقال 
مدیریت بر آیکان به سازمان ملل را گرفت و رسما آیکان 

منتقل شد.
به گزارش کلیک، آیکان که قلــب اینترنت لقب گرفته و 
مدیریت بر دامنه های اینترنتی در مقــر آن در کالیفرنیا 
انجام می شود، ســرانجام پس از کش و قوس های فراوان 
 در درون حاکمیــت آمریکا، بــا مدیریت جهانــی اداره 

خواهد شد.
دیتابیس دامنه های اینترنتی ازجملــه دات کام و … در 
 آیکان انجام می شــود و با محاســبات عددی بر اساس 
آی پی های تعریف شــده اجازه دسترسی به سایت های 
اینترنتی را فراهم می کنــد و ازین پس مجموعه ای فنی، 
آکادمیک، صنایع خصوصی و نمایندگان دول مختلف بر 

آیکان مدیریت خواهند کرد.
اســتفان کروکر رییس بورد آیکان گفت: 1۸ سال پیش 
این انتقال پیش بینی شــده بود اما امــروز تحقق یافت. 

آمریکا از سال 1۹۸۸ مدیریت آیکان را بر عهده داشت.
مدل چند ســهامداری برای آیکان تعریف شــده تا همه 
صداها و بیزینس ها شنیده شود و بهترین راه برای اداره 

اینترنت انتخاب شود.
منتقدان به اوباما، طرح انتقال را زیر ســوال برده بودند و 
استداللشان این بود که اینترنت زیر نظر مدیریت جهانی 
محدود خواهد شــد. برخــی نیز  از مدیریت روســیه بر 
اینترنت جهان داد سخن سر دادند تا جلوی انتقال گرفته 
شود اما سرانجام این اتفاق تاریخی رخ داد و وزارت تجارت 
آمریکا اعالم کرد قرارداد مدیریت بر آیکان توسط دولت 

به پایان رسیده است.

یکی از مقامات ارشد ســابق یاهو به افشــاگری دقیق تری از هک شدن 
دیتابیس این شرکت در سال 201۴ میالدی پرداخت.

یکی از مدیران سابق یاهو که خواســت نامی از او برده نشود در مصاحبه 
با »بیزینس اینســایدر« اعالم کرد تعداد آن دســته از کاربران یاهو که 

اطالعات آنها هک شده، بسیار بیشتر از ۵00 میلیون نفر است.  
 در همین حال این مقام ارشد سابق یاهو که در حال حاضر با این شرکت 
همکاری ندارد اما با کارکنان آن در ارتباط است، گفت: بر این باور هستم 
که تعداد کاربرانی که اطالعات آنها مورد دستبرد واقع شده بیشتر از آن 

چیزی است که در گزارش ها آمده است. 
به گفته این مدیر ارشــد ســابق یاهو، تمامی محصــوالت یاهو از یک 
دیتابیس یا همان UDB بــرای احراز هویت کاربر اســتفاده می کنند 
بنابراین زمانی که یک کاربر برای دسترسی به یکی از خدمات یاهو مانند 
ایمیل و غیره ثبت نام می کند، تمامی اطالعات مرتبط با کاربر و رمز ورود 
به این دیتابیس انتقال داده می شود تا امکان دسترسی او به خدمات یاهو 

ایجاد شود. 
این دیتابیس بسیار بزرگ اســت و هنگامی که در سال 201۴ میالدی 
هک شد، اطالعات حدود ۷00 میلیون تا یک میلیارد کاربر در آنجا ذخیره 
شده بود. در حال حاضر جزئیاتی از چگونگی هک شدن این دیتابیس در 

سال 201۴ میالدی توسط مقامات یاهو اعالم نشده است.

اپل در نبرد بر ســر اســتفاده بدون مجوز از اختراعات ثبت شده شرکت 
VirnetX بازنده شد و بر اساس حکم یک قاضی فدرال در تگزاس باید 

302/۴ میلیون دالر جریمه پرداخت کند.
به گــزارش فــارس ، VirnetX اپــل را به اســتفاده بدون اجــازه از 
 برخی فنــاوری های ابداع شــده خــود در برنامه هــا و خدماتی مانند

 FaceTime  و iMessage متهم کرده بود و پس از کش و قوس های 
فراوان توانست ادعاهایش را ثابت کند.

 VirnetX تا به حال بارها از شــرکت های مختلف فنــاوری به دالیل 
 مشــابهی شــکایت کرده و توانســته آنها را در دادگاه محکــوم و از این 
شــرکت ها جریمه اخذ کند. از همین رو نام آن در دنیای فناوری بسیار 

شناخته شده است.
 VirnetX اولین بار در سال 2010 شکایت خود را از اپل مطرح کرد. در 
ســال VirnetX  2012 اپل را به پرداخت 36۸/2 میلیون دالر جریمه 
محکوم کرد. اما با طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر، پرداخت خسارت 

متوقف شد. سپس با شکایت مجدد  VirnetX، اپل به پرداخت62۵/6
 میلیون دالر خسارت محکوم شــد، اما اپل توانســت با پیگیری جدی 

قضایی آن را به حالت تعلیق درآورد.
در نهایت  VirnetX با پیگیری های فراوان توانســت اســتفاده بدون 
 iMessage و  FaceTime مجوز اپل از دو اختراع ثبت شده خود را در
ثابت کند و دریافت غرامت 302/۴ میلیــون دالری را تضمین کند. قرار 
است یک جلسه اســتماع دیگر در مورد این پرونده برگزار شود و سپس 

حکم نهایی صادر شود.

در نمایشگاه فناوری نانو؛

سفرای 5۰ کشورخارجی با محصوالت 
نانویی ایرانی آشنا می  شوند

یک میلیارد کاربر یاهو، هک شدند

جریمه ۳۰۲ میلیون دالری اپل به 
علت سرقت اختراعات دیگران

دنیای فناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

Parallyzed تنها یک عنــوان معمولی بــا المان های 
نوآورانه نیست؛ شــما با یک پدیده رو به رو هستید. کافی 
است چند ثانیه وقت خود را پای بازی بگذرانید تا راه یابی 
Parallyzed به بهترین های فســتیوال گوگل را درک 

کنید.
 Parallyzed عنوانی اســت که پس از اتمامش به خود 
می گویید ای کاش مرحله های بیشتری برای انجام وجود 
داشت. ساخته Double Coconut داستان یک پیمان 
ناگسســتنی را روایت می کنــد. Blue و Red دو خواهر 
دوقلو هســتند که با وجود خصوصیــات رفتاری متفاوت، 

ارتباط عمیقی با یکدیگر دارند. 
روزی عشــق جای خود را به حســادت می دهد و قرمز با 
پرتاب آبــی از روی تــاب، خواهرش را بیهــوش می کند. 
قرمز که از کار خود پشیمان شــده، به فکر چاره می افتد؛ 
جســتجویی که وی را به یک حقیقت عجیب می رساند، 

قرمز می تواند به ذهن آبی برود. 
این عنوان از المان های سبک رانر الهام گرفته و خواهرها 

خودشــان حرکت می کنند. هدف این اســت که بازیکن 
آبــی را از کمــا نجــات داده و او را به زندگــی بازگرداند. 
تمــام مکانیزم های گیــم پلــی Parallyzed پیرامون 
همین ارتباط بین خواهرها مــی چرخند. هر مرحله قرمز 
 باید با کنترل ذهن آبــی، بدنش را حرکــت داده و او را از 
چالش های پیش رو نجات دهد. شــاید ابتــدا فکر کنید 
Double Coco�  بــزرگ ترین المان مثبــت ســاخته

nut، گرافیک چشــم نواز و اتمســفریکش باشد اما گیم 
 پلی نوآورانه بازی، تجربه ای متفــاوت به بازیکن ها هدیه 
می دهد به گونــه ای که باید در هر مرحلــه آبی و قرمز را 
سالمت به پایان آن برسانید. مرحله ها به دو بخش از وسط 
تقسیم می شوند و هر قســمت یک خواهر می دود. نکته 
جالب این جاست که حرکت قرمز و آبی مشابه و در قرینه 
هم است. ســاده تر بگوییم، دو خواهر همزمان پیش رفته 
و هر کاری که قرمز انجام دهد، آبی تکرار می کند. شــاید 
از وجود تنها 13 مرحله دلســرد شــوید اما باید بدانید که 
به خاطر چالش ها،اتمام آنها کارســاده ای نیست، جدا از 
اینکه استودیوی سازنده گفته با به روزرسانی های بیشتر، 
 مرحلــه هایی بــه ســاخته اش اضافه خواهد کرد. شــما 
می توانید این بازی را ازgoo.gl/sv2۸3c  دریافت کنید.

مرد و زنی 21 ســال پیش با هم ازدواج کردند و در 
آن زمان  مرد سه برابر زن سن داشــت. امروز اما دو برابر 
وی ســن دارد. آیا می توانید بگویید زن در زمان ازدواج 

چند سال داشته است؟
جواب معمای ۱97۲

۵ برابر با یک خواهد بود. )۵=1( شخصی که صورت 
مسئله را می خواند تصور می کند عدد ۵ در هر مرحله به 
توان عدد سمت راست رسیده که عدد سمت چپ تولید 

شده است. 
در صورتی که این یک حقه اســت. چون در معادله اول 
1 برابر ۵ شده است، بنابراین بر اساس این معادله ۵ هم 

برابر با یک خواهد بود.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده در این صفحه 
 را به همراه نام و شــهر محــل زندگی خود به نشــانی
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

وقتی حسادت جای عشق را می گیرد؛

خواهران غریب! معمای ۱97۳

پاناسونیک اخیرا خبر از ســاخت نوعی باتری قابل انعطاف 
داده که برای استفاده روی دستگاه های پوشیدنی و برخی 

دستگاه های دیگر مناسب است.
کمپانی پاناســونیک را بــه عنوان یکــی از ارائه دهندگان 
پیشــروی باتری در کســب و کار گوشــی های هوشمند 
می شناســند. این کمپانی به تازگی اعالم کرده اســت که 
موفق به توســعه  یک باتری یون لیتیومــی قابل انعطاف 
شده اســت. باتری مذکــور را می توان در دســتگاه های 
پوشــیدنی و یا هر نوع وســیله  الکترونیکی از نوع کارتی 

استفاده کرد، زیرا ضخامت آن تنها0/۵۵ میلی متر است.

با توجه به اعالم پاناســونیک، این باتری قابل شــارژ بوده 
و می توانــد در برابــر خمش و پیچــش، تحملــی فراتر 
 از اســتانداردهای ژاپنــی بــرای کارت های شناســایی  

داشته باشد. 
 بر طبق این اســتانداردها شــعاع خم شــدن بــه مقدار 
R40mm و زاویــه  پیچش هم به مقــدار مثبت یا منفی 
1۵ درجه نسبت به ۸۵/6 میلی متر در نظر گرفته می شود. 
جدای از همه  گفته های فوق، موضوع مهم تر شاید این باشد 
که این باتری حتی پس از خم شــدن و پیچش های مکرر 
باز هم قادر به حفظ ویژگی های خود است. همین موضوع 

درباره  شارژ و شارژ مجدد برای آن نیز صادق است.
 از ســویی اگر شما به فکر ایمنی هم هســتید، پاناسونیک 
تایید کرده است که باتری جدید و قابل انعطاف این کمپانی 
دارای ایمنی کافی برای اســتفاده در دستگاه های متصل 
به بدن انسان، از جمله لباس های هوشمند و دستگاه های 
پوشیدنی است. این باتری از بدنه  بیرونی چند الیه   به تازگی 
توسعه یافته و همچنین از نوعی ساختار داخلی برخوردار 
است که باعث می شود تا نشــتی و گرم شدن غیر طبیعی 
در طول خم شــدن و پیچش های مکرر بسیار دشوار و دور 
از امکان باشد. این امر سبب می شــود که این باتری برای 
استفاده در دستگاه های متصل شونده به بدن و پوشیدنی ها 

قابل اعتماد و ایمن باشد.
 بر پایه  برنامه ریزی ها، اولین گروه از باتری های انعطاف پذیر 
 پاناســونیک تا پایــان ماه اکتبر ســال2016 روانــه  بازار

 خواهد شد. در حالی که تحقیق و توســعه  باتری جدید تا 
زمان نهایی تولید انبوه هم ادامه خواهد داشت، پاناسونیک 
مصمم اســت تا باتری قابل انعطاف خود را از این مقدار نیز 
باریک تر کند تا دارای استفاده  گسترده ای در دستگاه های 
مرتبط با اینترنت اشــیا همچون کارت ها و دســتگاه های 

پوشیدنی باشد.
 موضــوع ناامیدکننده در مــورد باتری ها این اســت که 
ظرفیت اســمی بــرای باتری هــای یون لیتیومــی قابل 
انعطــاف پاناســونیک در باالترین حالتش بــه مقدار 60 

میلی آمپرساعت است. 
یعنی می تــوان پی بــرد که آنها بــه منظور اســتفاده در 
گوشی های هوشمند ساخته نشده اند. گفتنی است که دو 
مدل کوچک تر از این باتری نیــز با ظرفیت های کمتری به 
مقادیر1۷/۵ میلی آمپرساعت و ۴0 میلی آمپرساعت از ماه 

بعدی ارائه خواهند شد.
 نکته  امیدوار کننده هم این است که فناوری جدید، قابلیت 
اعمال روی باتری های با ظرفیت بیشتر را هم دارد. هرچند 
که به نظر نمی رســد ما به این زودی ها شــاهد حضور یک 

تلفن هوشمند از نوع انعطاف پذیر در بازار باشیم.

باتری جدید انعطاف  پذیر پاناسونیک

دبیر ستاد ویژه توســعه فناوری نانو از صادرات محصوالت 
نانویی ایرانی به 1۸ کشور خارجی خبر داد.

به گزارش مهر، ســعید ســرکار دبیر ســتاد ویژه توسعه 
فنــاوری نانو در نشســتی خبری در خصــوص صادرات 
محصوالت نانو اظهارداشت: تاکنون با 1۸ کشور خارجی 
توانســته ایم در حوزه صادرات محصوالت نانو وارد تعامل 

شویم.
وی افزود: استرالیا، چین، روسیه، آلمان، ترکیه، پاکستان، 
عراق، CIS وکره از جمله کشورهایی هستند که تاکنون 

به آنها محصوالت نانویی صادر کرده ایم.

وی با بیان اینکه بنا داریم جغرافیای صادرات محصوالت 
نانو را گســترده تر کنیم، گفت: این موضــوع با حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی اتفاق می افتد و ما هر ساله در 

نمایشگاه های اینچنینی حضوری فعاالنه داریم.
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بیان اینکه محصوالت 
صادراتی در دو دسته »تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی« 
و »مواد و محصــوالت« قرار می گیرند، اظهارداشــت: بنا 

داریم حجم صادرات را بیش از گذشته توسعه دهیم.
وی با اشــاره به برگزاری روز »نانو تکنولــوژی ایران« در 
کشورهای دیگر گفت: ما در سال گذشته روز نانوتکنولوژی 

ایران را در چین برگزار کردیم که بعد از آن کره جنوبی از 
ما تقاضا کرد تا این روز را در کشورشان برگزار کنیم.

سرکار افزود: در روز نانوتکنولوژی ایران که در کشورهای 
چین و کره جنوبی برگزار کرده ایــم، 10 فناوری نانو را به 

صاحبان صنایع کشورها معرفی نمودیم.
وی ادامه داد: امســال نیز بنا داریم که روز نانوتکنولوژی 

ایران را مجددا در چین برگزار کنیم.
وی با اشــاره به نتیجه برگزاری روز نانوتکنولوژی ایران در 
چین گفت: در سال گذشــته قرارداد یک میلیون و ۵00 
هزار دالری بین ایران و چین امضا شد، همچنین توانستیم 
10۵ قلم کاال را که مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی برای 
دانش آموزان بوده اســت در دبیرستان های چینی نصب 
کنیم و در حال حاضر پیــش پرداخت این قراردادها انجام 

شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خبر داد:

صادرات محصوالت نانویی به ۱۸ کشور خارجی

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
استقبال هفت برابری مردم  از سینماها

مرکز  آفرینش  های ادبی قلمســتان ویژه ترم پاییز در کالس های متنوع 
 ادبی شامل داســتان نویسی، شــعر، ویراســتاری و... ثبت نام به عمل 

می آورد.
مرکــز آفرینش هــای ادبی قلمســتان ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان، بــه منظــور برگــزاری  کالس های آموزشــی 
ادبــی ویــژه فصــل پاییز ثبــت نــام می کنــد. زمــان ثبت نــام در 
کالس هــای آموزشــی ویــژه تــرم پاییــز تــا 15 مهرمــاه تمدید 
 شــده اســت کــه دوســتداران شــعر و ادب بــرای حضــور در این 
کالس ها می توانند با مرکــز آفرینش های ادبی قلمســتان در ارتباط 
 باشــند. این مرکــز، کالس های شــعر، ویراســتاری، ادبیــات کهن،

نمایشنامه نویسی و... را برگزار می کند که عالقه مندان برای ثبت نام در 
کالس های ویژه ترم پاییز، می توانند با شماره 32602014 تماس گرفته 
یا  به  محل مرکز واقع در خیابان 22بهمن، خیابان عالمه امینی، باغ غدیر، 
ساختمان الغدیر مراجعه کنند.  گفتنی اســت مرکز آفرینش های ادبی 
 قلمستان، رسالت کشــف و پرورش اســتعدادهای نوجوان و جوان را در
 زمینه هــای ادبیات متعهــد  بر عهــده دارد و بــه همیــن منظور در

عرصه هایی شامل برگزاری دوره های آموزشی     فعالیت  می کند. 

دبیرخانه جشنواره شــعر انقالب، فراخوان ششمین دوره از این 
جشنواره را منتشر کرد.

دبیرخانه جشنواره شــعر انقالب، به منظور پاسداشت و ارتقای 
دستاوردهای شــعر انقالب و همچنین کشف استعدادهای برتر، 
ششــمین دوره از این جشــنواره را در دو قالب شــعر نو و کهن 
برگزار می کند.  در متن فراخوان این جشنواره چنین آمده است:

ششمین جشــنواره شــعر انقالب در بخش های مســابقه ملی 
)شعرمجموعه و تك اثر و پژوهش(، مسابقه بین المللی)شعر تك 
اثر( با موضوعاتی چون عدالت و انســانیت، وحدت امت اسالمی 
و رفعت ملی، اخالق و  معارف دین و گفتمان انقالب اســالمی و 
بیداری اسالمی، دی ماه 13۹5 در استان فارس برگزار می شود و 

مهم ترین مقررات عمومی این جشنواره بدین شرح است:
- اشــعار باید در قالب فایل WORD و با اندازه قلم 12 همراه با 

لوح فشرده ارسال شود.
- هر فرد می تواند همزمان در همه بخش ها شــرکت کند و در 

صورت برگزیده شدن، تنها به یك اثر جایزه تعلق خواهد گرفت.
- دبیرخانه جشــنواره در صورت صالح دید، آثار منتخب را با نام 

شاعر منتشر خواهد کرد.
- حضور در این جشنواره محدودیت سنی ندارد.

الزم به ذکر اســت کــه برگزیــدگان کلیه بخش هــا، میهمان 
 افتخــاری دوره بعــدی جشــنواره خواهند بود. عالقــه مندان

بــه شــرکت در ایــن جشــنواره، تــا 15 آبــان ۹5 فرصــت 
 دارنــد بعــد از ثبــت نــام در ســایت جشــنواره به نشــانی: 
www.artfest.ir، آثــار خود را بــه آدرس: تهــران، خیابان 
سمیه،  نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه منفی یك، 

دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری ارسال کنند.

ارکستر پیشکسوتان اصفهان، در هنرســرای خورشید رونمایی 
شد.

در روز جهانی سالمند و به همت دفتر تخصصی موسیقی وابسته 
به معاونت هنری ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
ارکستر پیشکسوتان موســیقی اصفهان با عنوان گروه »خسروان 

نغمه پرداز« در هنرسرای خورشید رونمایی شد.
مدیر هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در این 
مراســم گفت: یکی از نقدهایی که از حوزه سنت به مدرنیته وارد 
است، این است که ســنت، الزامات مدرن را قبول دارد؛ اما آن را 
کافی نمی داند. نقد سنت گرایان بر مدرنیته این است که مدرنیته 
معناگرایی را از انسان سلب کرده است. قرار نبود انسان در خدمت 
ابزار باشــد؛ بلکه قرار بر این بود که ابزار در خدمت بهبود زندگی 

انسان به کار رود.
محمد عیدی در ادامه گفت: از ایــن منظر ظاهر جامعه جهانی ما 
از حکمت خالی شد و فاصله گرفت. هر هنرمند و هر کس دغدغه 
هنری دارد، باید چهره ژانوسی داشته باشد؛ ژانوس الهه رومی بود 

که ابدی زندگی می کرد.
 وی افــزود: سلســله برنامه هایی کــه در دفاتــر تخصصی اجرا

می شود، نیم نگاهی به گذشــته دارد. ما باید داشته های خود را 
مورد خوانش قرار دهیم. برنامه کارنامــه ادامه پیدا خواهد کرد و 
پس از مدتی به کارنامه جوانان خواهیم رسید. برنامه امشب، زنده 
کردن یك حس دیرین اســت که ما را بــه درونمایه هویتی مان 
بازمی گرداند. این تالش جمعی از اســاتید است که باعث شدند 

این برنامه شکل بگیرد.
مدیــر هنری ســازمان فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: یکی از مشــکالت جامعه ما این اســت که باید بدانیم 
هرکس صدای خوش داشت، هنرمند نیســت. در حوزه مداحی 
نیز چنین مشکلی را داریم. در گذشــته تمام مداحی ها در ردیف 
های موســیقیایی اجرا می شــد و جامعه دچار بحرانی شد که به 
دنبال ذائقه مخاطب رفت. امیدواریم کاری که شــروع شــده، به 
نتیجه برسد.در اکســتر موسیقی پیشکســوتان، اساتید بزرگ و 
بنام موسیقی اصفهان از جمله اســتاد ناصر یزدخواستی، احمد 
مراتب، محمد بطالنی، ســید رضا طباطبایــی، غالمرضا دوامی، 
احمد هنرمند، سید محمود صدری، حسین کیوان، جالل قاضی، 
مجید مطاع، حســین نیکو نژاد، زبیح ا... احمدی، فضل ا... شــاه 
زمانی، احمد قاضی، مهدی شــاه محمدیــان و ابراهیم علیزاده 
گوهری، به عنوان سرپرســت گروه حضور دارند. در این مراســم 
ارکســتر پیشکســوتان اصفهان به اجرای برنامــه پرداخت و دو 
تصنیف قدیمی »ای ایــران« و »به اصفهــان رو« را اجرا کرد که 
مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. امر ا... احمدجو، میهمان ویژه 
این برنامه هم گفت: اصفهان بدون شك شهر خاستگاه موسیقی 
اســت. من از جوانی محافل هنری را دیده ام؛ نامداران زیادی از 
اصفهان به موسیقی ایران هدیه شده اند. خوشحالم که امسال در 
شهرمان این چراغ ها پی در پی روشــن می شود و این باعث می 

شود که ما پیشکسوتان را به صورت مداوم ببینیم.

آغاز ثبت نام کالس  های آموزشی 
ویژه ترم پاییز در قلمستان

مهلت تا 15 آبان ماه؛

انتشار فراخوان ششمین 
جشنواره شعر انقالب

در آیین رونمایی از ارکستر پیشکسوتان مطرح شد:

 با پشت پا زدن به ریشه ها
نمی توان آینده را ساخت

حجت  االســالم رحمــت  ا... اروجــی، مدیر کل ســازمان 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان، در گردهمایی مسئوالن 
هیئت  های مذهبی شهرســتان کاشــان که در قالب آیین 
چاووشــی محرم در هیئت ابوالفضل )ع( برگزار شد، اظهار 
داشت: نسیم گرمابخش محبت ســاالر شهیدان، همچون 
 نســیم بهاری بر طبیعت بی جان، دل  های مــرده را حیاتی

دوباره می بخشد.
وی با بیان اینکه امام حســین)ع(، شــهید احیــای امر به  
معروف و نهی  از  منکر اســت، افزود: اگر این واجب الهی در 
جامعه احیا شود، ســایر واجبات نیز احیا  شده و در صورت 
بی  اعتنایی به این واجب الهی، ســایر واجبات مورد غفلت 

واقع می شوند.
مدیرکل ســازمان تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان با 
یادآوری شرط احتمال تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر 
گفت: تا هنگامی که معروفــی معطل مانده یا منکری وقوع 
می یابد، مکلف بــه امر به معروف و نهی از منکر هســتیم و 
این تکلیف در هیچ شــرایطی از مومن ســلب نمی شــود 
و آن چیزی کــه در صورت عــدم احتمال تاثیــر تعطیل 

می گردد، روش انجام این دو فریضه است.

باب امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه 
اسالمی گشوده باشد

وی تصریح کــرد: برخی  ها عافیت   طلبی پیشــه کرده اند و 
باب امربه معروف و نهی از منکر را بسته و کنار گذاشته  اند؛ 
 اما این بــاب همــواره باید در جامعه اســالمی گشــوده  

باشد.
حجت االســالم اروجی، هیئــت را محل عرضــه مباحث 
اعتقادی دانست و عنوان کرد: مسئوالن هیئت های مذهبی 
باید از وعاظ بخواهند اصول دینــی را مطرح کنند؛ چراکه 

اعتقادات، اصل و بقیه موارد فرع است.
وی هیئت را کانون طرح مســائل سیاســی خواند و اذعان 
داشت: برخی از انســان  های به ظاهر موجه و روشن فکر، به 
روسای هیئت طعنه می  زنند که قداســت هیئت را با طرح 
مباحث از بیــن می برند؛ حال آنکه قیام حســینی حرکتی 

سیاسی نبود.
 اصل والیت فقیــه، ایران اســالمی را در برابر 

هجمه ها پایدار نگه داشته است
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان تاکید 
کرد: آن  عاملی که امروز ایران اسالمی را در برابر هجمه ها با 

دو بال سبز مهدوی و سرخ حسینی پایدار نگه داشته، اصل 
والیت فقیه است.

وی همچنیــن از مســئوالن هیئت خواســت نســبت به 
آســیب های اجتماعــی بی تفــاوت نبــوده و درخصوص 

رسیدگی به حال محرومان، اهتمام بیشتری داشته باشند.
مجتبــی رضــازاده، رییس شــورای هیئت هــای مذهبی 
شهرســتان کاشــان، در ایــن آیین بــا تقدیــر از تعامل 
دســتگاه  های اجرایــی، امنیتــی و ســازمان تبلیغات با 
هیئت های مذهبی، خواســتار هماهنگی بیشتر مسئوالن 

هیئت  ها با نهادها و مجموعه  های  مرتبط شد.
وی با اشــاره به جایگاه ویژه هیئت  های عزاداری در کاشان، 
این شهرســتان را دارای بیشــترین تعداد هیئت نسبت به 
سایر نقاط کشــور دانســت و بر بهره مندی از این ظرفیت 

بی بدیل در منطقه تاکید کرد.
 اختصاص بخشی از مخارج هیئت های مذهبی به 

بیماران صعب العالج
حســن الماســی، عضــو شــورای شــهر کاشــان نیز در 
این مراســم به ارائــه یك پیشــنهاد به مســئوالن هیئت 
پرداخت و از آنــان خواســت بخشــی از هزینه های خود 
 را به بیمــاران صعب العــالج و مبتال به ســرطان معطوف 

کنند.
وی این اقــدام را موجب الگوســازی در هیئت ها دانســت 
و گفــت: بیمــاران صعب العــالج و مبتال به ســرطانی در 
منطقه داریم که به واســطه هزینه  های درمان این بیماری 
زندگی  شــان مختل شــده  اســت؛ هیئت های مذهبی با 
بهره گیری از ظرفیت خــود می توانند این مشــکل را حل 

 کنند.
مسئول موسسه خیریه امدادگران عاشورا، امکان مشارکت 
اعضای هیئت در این موسسه را یادآور شــد و بر لزوم نگاه 
ویژه به بیمــاران دارای بیماری  های  ســخت به عنوان یك 

آموزه مکتب حسینی تاکید کرد.
حجت االسالم ســید عبدالصاحب حســینی، رییس اداره 
تبلیغات اسالمی شهرستان کاشــان نیز در ادامه با اشاره به 
برگزاری 15 جلســه این اداره با مسئوالن رده  های  مختلف 
شهرستان، همکاری بخشــداری  ها را در زمینه هماهنگی با 

دستگاه  های مرتبط، مورد تقدیر قرار داد. 
وی از انتشار ویژه نامه »هیئت های مذهبی« کاشان خبر داد 
که شامل مشــخصات زمانی و مکانی و سایر موارد مرتبط با 
مراســم های عزاداری و همچنین چاپ کتاب »هیئت کجا 

رویم« است که ناظر بر پیشینه و سوابق هیئت هاست.

ویژه

اصغر معینی، بازیگر نقش مصدق در سریال »معمای 
شاه«، گفت: ســریال »معمای شــاه« فاخر و بسیار 
زیبا بود و من افتخار می کنم که در این سریال بازی 

کردم.
وی افــزود: خوشــبختانه »معمای شــاه« بازخورد 
خوبی داشته اســت. مردم فهیم ایران که عالقه مند 
به تاریخ کشورشان هســتند، خیلی استقبال خوبی 
از سریال کردند.  معینی ادامه داد: بیشتر خوشحالم 
که این ســریال در بین جوانان اقبال خوبی داشت؛ 
زمانی که بنده را می بینند، ســواالت خــود را از من 

می پرسند.
 وی درخصوص اینکه این ســریال چقدر به تاریخ ما 
نزدیك بوده است، اظهار داشــت: به جرئت می توانم 
بگویم ۹5درصد به تاریخ نزدیك بوده اســت و شاید 
نیازی به پرداخت آن 5 درصد باقی مانده در ســریال 

نبود.

محســن محســنی نســب، کارگــردان ســینما، 
درخصوص آخرین وضعیت »شــاخ کرگدن« گفت: 
این فیلم در مرحله ویــژوال افکت قــرار دارد که تا 
 آخر همین هفته تمام می شــود و صداگذاری را آغاز 

خواهیم کرد.
وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شــده، نســخه 
نهایی این فیلــم اواخر همین ماه آماده می شــود و 

اولین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 
محســنی نســب درباره آخرین وضعیت ســاخت 
»خضراء« خاطرنشــان کرد: منتظر پروانه ســاخت 
هســتیم و درخصوص بازیگران اصلی نیــز قطعا از 

سوپر استاراستفاده می کنیم.

موسسه آموزش عالی ســپهر اصفهان، 22 مهرماه، مراسم 
گرامیداشــت زاون قوکاســیان را در موزه هنرهای معاصر 

تهران برگزار می کند.
موسســه آموزش عالی ســپهر اصفهان با همکاری انجمن 
سینمای جوان تهران، اقدام به برگزاری مراسم یادبود زاون 
قوکاسیان، کارگردان، فیلمساز، منتقد و مدرس سینما، به 
همراه نمایش مستند پرتره »مثل چشمه« به روایت طاهره 
امامی کرده اســت. در این مراسم، بزرگانی چون محمدرضا 
اصالنی، خســرو ســینایی، کیومرث پوراحمد، جمشــید 

مشایخی و یونس تراکمه حضور دارند.
گفتنی است زاون قوکاســیان، زاده سال 132۹ خورشیدی 
در اصفهان بود که حضور در ســر صحنه فیلم »چشمه« به 
کارگردانی آربی آوانســیان، تاثیر عمیقی در او گذاشــت تا 
 اینکه در ســال 1350، فیلمســازی آماتوری را با فیلم های 
۸ م. م در ســینمای آزاد آغــاز کرد. وی مدتی سرپرســت 
ســینمای آزاد اصفهان و به عنوان مدرس، در دانشگاه های 
ســوره تهران و ســپهر اصفهان مشــغول به تدریس رشته 
سینما بود. اولین کتاب زاون در حوزه سینما در سال 1350 
منتشر شد که درباره فیلم »چشــمه« بود و نوشتن کتابی 
درباره یك فیلم، تا آن زمان در سینمای ایران سابقه نداشت. 
قوکاسیان، در تاریخ 1 اسفند 13۹3 ، به دلیل عوارض ناشی 
از سرطان معده، در سن 64 سالگی در اصفهان درگذشت و 
به منظور گرامیداشــت یادش، سینماهای اصفهان یك روز 

پس از مرگ او تعطیل بودند.
عالقه مندان برای شرکت در این مراسم می توانند پنجشنبه 
22 مهر ماه، رأس ساعت 16 به موزه هنرهای معاصر تهران، 

واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.

خوشحالم که »معمای شاه« در 
بین جوانان اقبال خوبی داشت

»شاخ کرگدن« آخر این ماه 
آماده نمایش می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان عنوان کرد:

استقبال هفت برابری مردم  از سینماها

در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود؛

بزرگداشت زاون قوکاسیان
در حضور هنرمندان مطرح کشور

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
تعداد افرادی که به ســینما می روند، امســال هفت برابر 
شده و تا پایان سال، هفت ســالن دیگر به جمع سینماها 
اضافه می شــود. حبیب رضــا ارزانی در نشســت کمیته 
برنامه ریــزی پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــی امام 
رضا)ع( اظهار کرد: رییس جمهور طی دیدار با اســتاندار 
اصفهان، درخصوص چشــم انداز در حــوزه علم و صنعت 
گفت: اگــر اصفهان نخواهــد در حوزه هنــر کار کند، چه 
شــهری می تواند کار کنــد؟!  وی با اشــاره بــه مالقات 
اســتاد فرشــچیان با آیت ا... جوادی آملی افزود: ایشــان 
هنر اســالمی را متفاوت از هنــر غربی می داننــد و برای 
آن ســه پایگاه تجلی معقول، فــرودگاه خیــال و جمال 

محســوس عنوان کردند که در هنر اســالمی، این سه با 
 هم عجین شده اســت و بنابراین مثل فرشــچیان تربیت 
می کنــد.   مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهــان با اشــاره بــه وظیفــه جشــنواره درخصوص 
هدایت و حمایت هنرمنــدان تصریح کرد: در جشــنواره 
امام رضــا)ع( آثــار هنرمنــدان در عرصه هــای مختلف 
 گنجینه هایــی هســتند کــه بایــد از آنهــا اســتفاده 
کرد. ارزانی در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به اینکه 
تعداد افرادی که به ســینما می روند، امســال هفت برابر 
شده است، بیان داشت: تا پایان ســال هفت سالن دیگر به 
جمع سینماها اضافه می شــود. وی با اشاره به ظرفیت ها و 
توانمندی های هنری شــهر اصفهان تصریح کرد: در حوزه 

خوشنویســی هزار و 200 هنرمند ممتــاز و فوق ممتاز 
داریم. مدیر کل ارشــاد و فرهنگی اسالمی استان اصفهان 
در پایان با اشــاره به اینکه بخش نگارگــری پانزدهمین 
جشــنواره امام رضا)ع( به عهده اصفهان بوده است، اظهار 

داشت: در این خصوص اثر مکتوبی از آثار گذشته جشنواره 
در دسترس نبود، ما آثار ده سال گذشته در حوزه نگارگری 
را جمع آوری و چاپ کردیم و برای کارت های دعوت با ذکر 

نام هنرمند اثر، از آنها استفاده خواهیم کرد.

اخبار

»راز خانه سه خواهرون«، جدیدترین رمان 
عبدالمجید نجفی، از ســوی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
»راز خانه سه خواهرون« داستانی رمزآلود 
و ماجراجویانه اســت کــه در فضای قدیم 
تهران اتفاق می افتد. مخاطبان این کتاب، 
نوجوانان گروه ســنی »د و ه« )دوره اول و 
دوم متوســطه( هســتند که به سال های 
1300 تا 1320 سفر می کنند و با قهرمان 
کتاب، »بهاره« همراه می شوند. بهاره فرزند 
راننــده  عبــدا... خــان، از صاحب منصبان 
قشون اســت. او و برادرش مخفیانه به خانه 
عبدا... خــان قدم می گذارنــد و به رازهای 

عجیب دختران این خانه پی می برند.
بازگشــت بــه گذشــته و خلــق فضایی 
تاریخی ســبب شــده اســت تا این اثر با 
نزدیك شــدن به خواســته های مخاطبان 
امروز، اثــری خواندنی و قابل تامل شــود: 
»بعضی از ســاکنان خانه قسم می خوردند 
که صدای شــلیك گلوله ای را شــنیده اند. 

عــده ای از جملــه مش حســین باغبــان 
هر گونــه درگیــری و این قبیــل کارها را 
 انــکار می کردند؛ امــا با ســنگینی گوش

مش حسین، چندان نمی شد به حرف هایش 
اعتماد کرد. ظریفــه، خدمتکار مخصوص 
اختر که بنا به شــایعاتی، اساســا ارتباطی 
با مردعلی خــدا بیامرز نداشــت و درواقع 
دختر غیررســمی عبدا... خــان بود، وجود 
هر مهمان و پنهان  شدنشان را در باغ انکار 
می کرد و می گفت ستاره به مرض ذات الریه 

مرده است.«
این اثر کــه در قالب »طرح رمــان نوجوان 
امروز« منتشــر شــده، 130 صفحه دارد و 
به قیمت 6هزار و 300 تومان عرضه شــده 

است.
گفتنی اســت که نجفی پیش از این، برای 
دیگر آثار خود همچون »رمان برف آبادی«، 
»دختری به نام پریا«، »راز گمشــده خاور« 
و »بــا جام های شــوکران«، برنــده  جوایز 

مختلف ادبی شده است.

فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »چهل 
مروارید« ساخته هادی حاجتمند و علی 
سلیمانی به اتمام رســید و تدوین آن در 

حال انجام است.
ابراهیم اصغری، تهیه کننده، درباره تولید 
فیلم گفت: فیلمبرداری فیلم ســینمایی 
»چهــل مرواریــد« روز پنج شــنبه بــا 
فیلمبرداری صحنه های مربوط به مشهد 
به پایان رسید. تدوین فیلم توسط حسین 
حشــمت نیا آغاز شــده بود که همچنان 

ادامه دارد و به نیمه رسیده است.
وی ادامه داد: امیدواریــم ظرف یك ماه 
آینده تدویــن فیلم به اتمام برســد و کار 
برای مراحــل بعدی پــس از تولید آماده 

شود.
بنابراین گزارش، در این فیلم نقش وحید 
را برزو ارجمنــد و نقش یونــس را کاوه 
ســماک باشــی ایفا می کند. ماه چهره 
خلیلی و رحیم نوروزی، دیگر نقش های 

اصلی فیلم را عهده دار هستند.

این فیلم بــا موضوع فیلــم دفاع مقدس 
آماده شده و  به شهدای غواص مفقوداالثر 

دفاع مقدس می پردازد.
یونس به عنوان فرمانــده گردان غواصان 
است که سه شــب قبل از عملیات مفقود 
شــده و بعد از ســی ســال اطالعاتی به 
دست می آید که نشــان می دهد احتماال 
یونس زنده اســت و در آن زمان، به دست 
منافقین قرارگاه اشرف با دشمن همکاری 
کرده اســت. وحید به عنوان کســی که 
شــهادت یونس را تایید کرده، در مظان 
اتهام اســت و به همین دلیل مجبور است 
با ماموران مربوطه همراه شــود تا آخرین 
لحظه حضــورش در کنار یونــس را بیان 

کند.
درایــن فیلم بــرزو ارجمند، مــاه چهره 
خلیلــی، کاوه ســماک باشــی، رحیــم 
نوروزی، آزیتا ترکاشوند، محمد عفراوی، 
محمد دلگشــا، مصطفی نصیــری، علی 

عبادی و... به ایفای نقش می پردازند.

پایان فیلمبرداری »چهل مروارید« در مشهد مقدس»راز خانه سه خواهرون« فاش می شود

اخبارفرهنگی

مدیر تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

عافیتطلبهابابامـربهمعـروفرابسـتهاند

بزرگداشت

برخی از انسان  های 
به ظاهر موجه 

و روشن فکر، به 
روسای هیئت 

طعنه می  زنند که 
قداست هیئت را 
با طرح مباحث از 

بین می برند؛ حال 
آنکه قیام حسینی، 

حرکتی سیاسی 
نبود

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: برخی ها عافیت طلبی پیشه کرده اند و باب امر به معروف و 
نهی از منکر را بسته و کنار گذاشته اند؛ اما این باب باید همواره در جامعه اسالمی گشوده باشد.

نی
فها

ص
ر ا

ص
ه ن

طم
 فا

س:
عک
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اخباريادداشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: کارگاه تولید نمد » درخشان« در  استان افتتاح و با 
بهره برداری از این کارگاه زمینه اشتغال 15 نفر به صورت مستقیم و 50 

نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده است.
بهمن عسگری سوادجانی ادامه داد: این کارگاه شامل محصوالت نمدی 
از تولید به مصرف با کاربردهای نوین اســت که در شــهرکرد گشایش 

یافته است.
وی بیان داشت: راه اندازی این پروژه ها در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران چهارمحال و 
بختیاری است و این استان از ظرفیت خوبی در راستای جذب گردشگر 

برخوردار است.
عسگری ســوادجانی با اشاره به اهمیت توســعه بخش گردشگری در 
چهارمحال و بختیاری گفت: توســعه زیرســاخت های گردشــگری 
و تجهیز و راه انــدازی مجتمع های خدماتی و رفاهــی نقش مهمی د ر 
راستای جذب گردشگر و توسعه بخش گردشگری در این استان دارد و 

باید به این امر توجه شود.
وی ادامــه داد: چهارمحــال و بختیــاری از ظرفیت خوبــی در بخش 
گردشــگری برخوردار اســت و باید از این ظرفیت به خوبی اســتفاده 
شــود و پل زمانخان، تونل کوهرنگ، پیست اســکی کوهرنگ، آبشار 
شیخ علیخان، سیاسرد بروجن، دشت الله های واژگون، پیرغار، تاالب 

گندمان و چغارخور از نقاط گردشگری این استان است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرســتان کوهرنگ اظهار کرد: در 
راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، طرح ویزیت رایگان بیماران در 

شهر چلگرد به مدت یک روز اجرایی شد.
سیاوش غیبی پور گفت: در ادامه برنامه های این هفته، 23 نفر از مردم 
شهر چلگرد به صورت رایگان در مرکز بهداشت و درمان این شهرستان 

ویزیت شدند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شــبکه کوهرنگ گفت: هرساله در 
راستای گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، طرح ویزیت رایگان بیماران 

در این شهرستان اجرایی می شود. 
وی عنوان کــرد: همزمان با هفتــه دفاع مقــدس برنامه های مختلف 
فرهنگی، بهداشــتی و درمانی در مناطق مختلف شهرستان کوهرنگ 
اجرایی شد.  غیبی پور با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
ایران، ادامه داد: ما باید ادامه دهنده راه شــهدا باشیم و باید برای حفظ 
و حراســت از آرمان های نظام مقدس همه آحاد ملت در همه عرصه ها 

تالش کنند و پاسدار خون شهدا باشند.
وی گفت: ترویج فرهنــگ خودمراقبتی در جامعه امری الزم اســت و 
باید با اجرای برنامه های فرهنگی، بهداشــتی و درمانی این فرهنگ در 

جامعه نهادینه شود.
سرپرست شــبکه بهداشت و درمان شــبکه کوهرنگ خاطرنشان کرد: 
توســعه خدمات بهداشــتی و درمانی از برنامه های اولویت دار این نهاد 

است و امیدواریم خدمات خوبی در این حوزه به شهروندان ارائه شود.

مديرکل میراث فرهنگی خبر داد:

افتتاح کارگاه تولید نمد »درخشان« 

سرپرست شبکه بهداشت شهرستان کوهرنگ خبر داد:

 ويزيت رايگان بیماران
در شهر چلگرد

پیشنهاد سردبیر: 
ويزيت رايگان بیماران در شهر چلگرد

کارشناس هواشناســی اداره کل هواشناســی چهارمحال 
و بختیــاری اظهار کرد: میــزان ذرات کمتــر از 10 و 2/5 
میکــرون بیــش از 400 میکروگرم در هوای این اســتان 

گزارش شده است.
معصومه نوروزی ادامه داد: بررســی نقشه های پیش یابی 
هواشناســی بیانگر عبور موجی از فراز هواست که در این 
مدت بخصوص برای  این چند روز در بعضی ســاعات وزش 
باد نسبتا شــدید، گرد و خاک، غبار رقیق و کاهش کیفیت 

هوا را شاهد هستیم.
وی گفت: از اواســط دیروز افزایش ابر و رگبارهای موقتی 
با احتمال رعد و برق در بخش هایی از این اســتان  به ویژه 
مناطق شــمالی و مرکزی  دیده شــده و تا امروز نیز روند 
کاهش محســوس دما ادامــه خواهد داشــت و همچنین 
طی این مدت بارش بــرف در ارتفاعــات زاگرس مرکزی 

پیش بینی خواهد شد. 
نوروزی خاطرنشــان کرد: با توجه به کاهش کیفیت هوا از 
ســالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی درخواست 
می شــود از تردد غیرضروری به خــارج از منزل خودداری 
کننــد. کارشــناس هواشناســی اداره کل هواشناســی 
چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: فعالیت های کانون های 
گرد و خاک در داخل و خارج چهارمحال و بختیاری عامل 

ایجاد گرد و خاک در این استان است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
21 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فارسان به کشت 
زعفران اختصــاص یافته و چهارمحــال و بختیاری دارای 

پتاسیل خوبی برای کشت زعفران است. 
 ذبیح ا... غریب ادامه داد: زعفران یک گیاه دارویی با خواص 
درمانی فراوانی اســت و کیفیت زعفران تولید شده در این 
استان در ســطح جهانی بوده و امید است سطح زیرکشت 

زعفران در چهارمحال و بختیاری توسعه داده شود.
وی افزود: توسعه اراضی زیرکشــت گیاهان دارویی و گل 
محمدی از برنامه های اولویت دار سازمان جهاد کشاورزی 
در چهارمحال و بختیاری اســت و این طرح در راســتای 

تحقق اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود.

کارشناس هواشناسی خبر داد:

هجوم ريزگردها به آسمان 
چهارمحال و بختیاری

مديرکل جهاد کشاورزی خبر داد:

کشت زعفران در 21 هکتار از 
اراضی کشاورزی فارسان

اخبار

قاسم سلیمانی دشــتکی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و کاال 
و مبارزه با ضدانقالب را از جمله مبارزات ســخت افزاری نیروی 
انتظامی برشــمرد و گفت: نیروی انتظامی همواره با تمام توان و 
قدرت خود در صحنه حاضر بوده اســت و در را ه استقرار امنیت 

شهدای بسیاری را تقدیم نظام کرده است.
اســتاندار با اشــاره به اینکه نمود کاملی از مبــارزات نرم افزاری 
نیروی انتظامی در استان قابل رویت است، گفت: نیروی انتظامی 
 استان نقشی اساسی در شورای تامین اســتان داشته و آن نقش 

نرم افزاری است.

سلیمانی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان، به خوبی مردم 
را توجیه و به سوی راه درست هدایت کرده اســت، افزود: امر به 

معروف و نهی از منکر، تاثیر بسیار بزرگی در جامعه می گذارد.
وی رشــد باالی کشــفیات مواد مخدر و کاالهای قاچــاق را  در 
 استان متاثر از مبارزات نرم افزاری نیروی انتظامی استان دانست 
و اظهار کرد: در تصادفات رانندگی، نیروی انتظامی اســتان تمام 
تالش خود را انجام داد ولی علی رغــم آن، آمار تلفات باال بود که 

باید در این مسئله تالش و همت بیشتری انجام شود.
ســلیمانی خدمات نیروی انتظامی در سایر حوزه ها را ارزشمند و 

قابل تقدیر دانست و گفت: نیروی انتظامی همواره بر پایه اهداف 
ارزشی خود خدمات قابل توجهی به مردم استان داشته است.

اعتبار بــرای برطرف کــردن نقــاط  حادثه خیز 
چهارمحال و بختیاری پیش بینی شود

اســتاندار چهارمحال و بختیاری  هم چنین در کارگروه حمل و 
نقل و پایانه های استان با اشاره به شناسایی 40 نقطه حادثه خیز 
در استان اظهار داشــت: از مجموع این نقاط، 27 نقطه شناسایی 

شده که باید اعتبار مورد نیاز آنها پیش بینی شود.
وی با بیان اینکه پس از برطرف شدن حادثه خیزی این نقاط، 13 
نقطه دیگر اصالح می شود افزود: عالوه بر این  نقاط، نقاط مستعد 
حادثه خیزدیگری نیز وجود دارد که تاکنون 20 مورد آنها برطرف 

اصالح شده است.
 سلیمانی با اشــاره به اینکه مســئوالن مربوطه برای انجام کارها 
باید تا حصول نتیجــه نهایی پیگیر باشــند خاطرنشــان کرد: 
وضعیت جاده ها در استان نسبت به گذشــته بهتر شده است اما 
باید در خصوص اصالح رفتار رانندگان و اجرای قوانین و مقررات 

فرهنگ سازی الزم انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 27 درصد از تصادفات 
استان مربوط به موتورسیکلت سواران اســت بیان کرد: برخورد 
قاطع با موتورسیکلت ســواران متخلف ســبب می شود فرهنگ 
صحیح اســتفاده از موتورســیکلت در جامعه ایجاد شــود و این 
مسئله به نفع خود جامعه و مردم است. وی با بیان اینکه مدیران 
دستگاه های اجرایی در صورت بروز مشــکل باید سریعا مورد را 
اعالم کنند گفت: اگر مســئول و مدیری در روند انجام وظایف و 
فعالیت ها با مشکل مواجه شود باید اطالع رسانی کند تا برای رفع 
مشکل اقدام شود نه اینکه منتظر بماند تا مهلت قانونی تمام شود 

و بعد درباره مشکل موجود بحث کند.

برخورد قاطع با 
موتورسیکلت سواران 

متخلف سبب 
می شود  فرهنگ 

صحیح استفاده از 
موتورسیکلت در 

جامعه ايجاد شود و 
اين مسئله به نفع خود 

جامعه و مردم است

استاندار چهارمحال و بختیاری در صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی استان با تبريک هفته نیروی انتظامی، گفت: 
مبارزات نیروی انتظامی شامل مبارزات سخت افزاری و نرم افزاری است.

مدیرکل بنیــاد مســکن چهارمحــال و بختیــاری در بازدید 
 خبرنــگاران از روســتای حیدریــه از توابــع شهرســتان بِن 
اظهار داشت: امسال 6 هزار تن قیر رایگان در 20 روستای استان 
توزیع شد و سال گذشــته نیز 5 هزار تن قیر در 36 روستا توزیع 

شد.
سهراب رئیسی با بیان اینکه طرح هادی همزمان با روز روستا در 
روستای حیدریه به بهره  برداری می رســد، افزود: تاکنون بیش 
از 626 متر جوی و جــدول بتنی، 537 متر تــک و کانیو، 940 
متر پیاده روســازی، 662 متر تک و جدول بتنی در این روســتا 

ایجاد شده است. مدیرکل بنیاد مســکن چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: سال های گذشته در این روستا 6 هزار و 200 متر مربع 
زیرسازی و آســفالت انجام شد اما امســال 14 هزار و 37 متر با 

344 تن قیر رایگان عملیات آسفالت انجام شده است.
 رئیســی با اشــاره بــه مقاوم ســازی مســکن های روســتایی 
خاطرنشان کرد: امســال 133 واحد مسکن در روستای حیدریه 

مقاوم سازی و تاکنون 145 سند صادر شده است.
وی با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده برای ارائه خدمات در 
این روستا گفت: در راستای مقاوم سازی مسکن، آسفالت، ایجاد 

جوی وجدول تاکنون در روستای حیدریه، 336 میلیون تومان 
اعتبار هزینه شده است.

مديرکل بنیاد مسکن:

۶ هزار تن قیر رايگان در روستاهای چهارمحال و بختیاری توزيع شد

استاندار چهارمحال و بختیاری:

نیروی انتظامی خدمات با ارزشی به مردم استان ارائه کرده است
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ابالغ رای
7/141 کالســه پرونده: 382/95 شــماره دادنامه:538-95/5/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی 
به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر 
رایانه، خوانده: نســاء باباعلی زاده قاســمی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای رسول صادقی به طرفیت خانم نساء باباعلی زاده قاسمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 76/000/000 ریال وجه چک به شماره 712011-94/10/10 و 
712013-95/2/10  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونــده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
76/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و 1/160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی به مبلغ 120/000 ریال و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/10/10-

95/2/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:20478 
شعبه 25 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )301 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ رای

7/142 کالســه پرونده: 95-412 شــماره دادنامــه:568-95/6/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی 
به نشانی خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه، 
خوانده: علی خســروی عمروآبادی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا 
 شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت بــه صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: دعوی رسول صادقی به طرفیت علی خسروی 
عمروآبادی  به خواسته مطالبه مبلغ 14/400/000 ریال وجه چک  شماره 
886842  عهده بانک ملی شعبه منظریه شهرضا به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه  به بقای اصول مســتندات در یــد 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 این که خوانده با توجه 
به ابالغ  و اطالع در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 
به این شــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به اســتناد مواد 310 و 
313 قانون تجــارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیــون و چهارصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 886/650 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 

در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و به مدت 20 روز 
پس از آن قابــل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:20479 شعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)275 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/150 کالسه پرونده: 941597 شماره دادنامه: 9509976796300859-
95/4/29 مرجع رســیدگی: شــعبه 33 شــورای حل اختــالف اصفهان، 
خواهان: حیدر زبان دان به نشانی درچه خ امام کوی عدل کوی عدالت بن 
بست شهید براتعلی ســلیمانی پ 19، خوانده: جواد رحیمی حاجی آبادی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای حیدر زبــان دان به طرفیت آقای جــواد رحیمی حاجی 
آبادی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه چک به شماره 
3203/500513 -94/7/18 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر

 مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت 
خوانده به پرداخت  یکصد و ده میلیون ریــال )110/000/000 ریال( بابت 
اصل خواسته و 1/745/000 ریال بابت هزینه دادرســی و  و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )94/7/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:20510 شعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)312 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/151 کالسه پرونده: 941596 شماره دادنامه: 9509976796300891-
95/5/11 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
حیدر زبان دان به نشــانی درچه خ امام کوی عدل کوی عدالت بن بســت 
شهید براتعلی ســلیمانی پالک 19، خوانده: جواد رحیمی حاجی آبادی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای حیدر زبان دان به طرفیت جواد رحیمی حاجی آبادی به خواســته 
مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه چک به شــماره 3303/500515 
-94/9/18 بــه عهده بانک تجارت بــه انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت یکصد و ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/745/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/9/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:20511 شــعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )302 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/152 کالسه پرونده: 941595 شماره دادنامه: 9509976796300890-
95/5/11 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
حیدر زبان دان به نشانی درچه خ امام کوی عدل کوی عدالت بن بست شهید 
براتعلی ســلیمانی پالک 19، خوانده: جواد رحیمی حاجی آبادی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای حیدر زبان دان به طرفیت جواد رحیمی 
حاجی آبادی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه چک به 
شماره 500514 -94/8/18 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/745/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/8/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:20512 شعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)309 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/153 کالســه پرونده: 941021 شــماره دادنامــه: 47-95/1/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حیدر زبان دان به 
نشانی درچه خ امام کوی عدل کوی عدالت بن بست شهید براتعلی سلیمانی،  
خوانده: صدیقه محمدی  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 50 
میلیون ریال بخشــی از یک فقره چک به شــماره 667737، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 

ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حیدر 
زبان دان  به طرفیت صدیقه محمدی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شــماره 667737 عهده بانک ملی به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابــرازی نیز حکایت 
از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیــون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
160/000 ریال به عنوان خســارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید )93/12/15(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه 
خواهد بود و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر نظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:20513 شــعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) 

300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/149 کالســه پرونده: 950465 شــماره دادنامه:129-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تیمور زنگنه 
به نشانی اصفهان خ فروغی کوچه امیرکبیر ابوذر غربی پالک35 کدپستی 
8138646681، خوانده: محســن غفوریان سفارشــی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه نود میلیون ریال وجه چک و هزینه های دادرسی 
و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
 شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت بــه صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای تیمور 
زنگنه به طرفیت آقای محســن غفوریان سفارشی به خواسته مطالبه مبلغ 
90/000/000 ریال وجه چک به شماره 794648 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و یازده هزار 
تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/17(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:20507 شعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)306 کلمه، 3 کادر(  



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1973  |  دوشنبه  12   مهر  1395 |   1 محرم  1438

روانشناسی 

به رغم پیشرفت جوامع و حرکت به ســمت مدرنیته، هنوز هم طالق 
به عنوان یک عامل تاثیرگذار و آســیب زا بر وضعیت خانواده شناخته 

می شود و در این میان زنان از این جراحت سهم چشم گیرتری دارند.
فرشاد رضایی نامدار، کارشناس ارشد مسائل زنان و مدرس دانشگاه، با 
اشاره به تاثیر متارکه بر موقعیت فردی و اجتماعی زنان، اظهار داشت: 
نخســتین علت آســیب پذیری زنان عدم اســتقالل مالی و وابستگی 
اقتصادی آنان اســت، یک زن پس از جدایی برای تامین نیازهای خود 

ممکن است مجبور به انجام کارهایی شود که به آن تمایلی ندارد.
وی افزود: نیاز، منشــأپذیرش اموری اســت که مطلــوب طبع زنان 
نیست و به بهره کشــی از آنان می انجامد. رضایی نامدار گفت: جدایی 
پس از یک دوره زندگی مشــترک هر چند کوتاه، به معنای قطع همه 
پیوندهای روحی و عاطفی میان زوج ها نیست و در بسیاری از موارد با 
اینکه طالق اتفاق افتاده اما جدایی صورت نگرفته اســت. این مشاور 
خانواده با اشــاره به اثرات مخرب و فرسایشــی طالق بــه عنوان یک 
آســیب اجتماعی، گفت: زن ها در موقعیت های بیشتری در مقایسه با 
مردان با تاثیرات منفی جدایی درگیر هســتند و این مشکالت موجب 
احســاس عدم امنیت در آنها می شــود، همچنین آنهــا را در معرض 
ســوء اســتفاده قرار می دهد، چنانچه هر یک از طرفین بخصوص زن 
در صورت داشــتن فرزند، با طــرد و کاهش موقعیت هــای اجتماعی 
افزون تــری مواجه خواهد شــد. رضایی نامدار ادامــه داد: در مواردی 
که زن از زیبایی ظاهری برخوردار باشــد، حضــور او به عنوان یک زن 
مطلقه حتی در جمع هــای خانوادگی و محل کار ممکن اســت یک 
تهدید برای هم جنس های خانم تلقی شــده و باعث ایجاد ترس و ظن 
در زنان دیگر شــود. وی در پایان بیان کرد: برای کاهش آســیب های 
جدایی زوج ها و فراهم کردن زمینه فعالیت مثبت و زندگی سالم، باید 
این زنان مورد حمایت گروهی از افراد مــورد اطمینان مانند خانواده و 
دوستان نزدیک قرار گیرند و در این میان نقش مشاوران و درمانگران 
در ارائه راهکارهای مناســب برای مدیریت و هدایت وضعیت زندگی 

زنان مطلقه بسیار حائز اهمیت است.

مهارت نه گفتن یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است و باید از 
همان ابتدای کودکی به فرد آموزش داده شود.

محمد تکلو کارشناس روانشناسی، با اشاره به مهارت نه گفتن و تاثیر 
آن بر زندگی فرد، اظهار داشت: افرادی که جرئت نه گفتن ندارند در 
واقع  اعتماد به نفس نداشته و همیشــه می خواهند دیگران را راضی 
نگه دارند. وی افزود: کســانی که نمی توانند »نه« بگویند به نوعی از 
استرس و اضطرابی رنج می برند که  به خاطر آن می خواهند همیشه 
رضایت دیگران را جلب کنند و گمــان می کنند که اگر »نه« بگویند 
طرف مقابل دیگر از آنها راضی نیســت. این کارشــناس گفت: این 
افراد با اولویت های زندگی خود آشــنا نبــوده و کار دیگران را بر کار 
خود ترجیح می دهند و هیچ گاه  نمی توانند در مقابل خواســته های 
غیرمعقول دیگــران و یا کارهایی که دوســت ندارنــد جواب منفی 
بدهند. تکلو در ادامه اذعان داشــت: یادگیری ایــن مهارت از همان 
کودکی باید فراگرفته شــود تا فرد بتواند در بزرگسالی از رویارویی با 
افراد و خواسته های آنها هراسی نداشته باشد و به راحتی »نه« بگوید.

سهم چشمگیر 
جراحت جدایی بر پیکر زنان

مهارت »نه«گفتن را
 از کودکی در خود تقویت کنیم

پیشنهاد  سردبیر:
مهارت »نه« گفتن را  از کودکی در خود تقویت کنیم

نزاع و کتــک کاری وخشــونت اجتماعی در کنــار تبعات 
اجتماعی خود، آثار حقوقی نیز به دنبال دارد. در سال های 
اخیر افزایش شدید خشــونت کالمی و فیزیکی باعث شده 
تا ضرب و جرح به یکی از پنج جرم نخســت کشور تبدیل 
شود. این در حالی اســت که در تهران روزانه حداقل ۲۰۰ 
نزاع ثبت می شود. ساالنه حدود سه میلیون نفر به پزشکی 
قانونی مراجعــه می کنند که نزاع، بیشــترین پرونده های 
ورودی را به خود اختصاص داده اســت. این در حالی است 
که رقم مذکور فقط شــامل افرادی است که پرونده آنها در 
سازمان پزشکی و قانونی کشور ثبت شده است. در کشور ما 
کم نیســتند نزاع ها و دعواهایی که بدون مراجعه به مراجع 
قانونی به شکل کدخدا منشی حل و فصل می شود یا بعدها 
به شکل عقده و کینه به شــیوه دیگری بروز می کند. یکی 
از نگرانی های موجود از ســوی مســئوالن و کارشناسان 
اجتماعی کشور وجود خشــونت های متعددی است که به 
اشــکال مختلف به طور روزانه در جامعه مــا بروز می کند. 
خشونت شامل ابعاد مختلفی اســت که یکی از آنها اشکال 
ضرب و جرح عمدی اســت. ضرب و جرح، نزاع و درگیری 
فیزیکی جــزو رتبه های باالی دالیل تشــکیل پرونده های 
قضایی در کشور محسوب می شوند. با بررسی این پرونده ها 
باید گفت که این معضل و نارســایی اجتماعی بیشــترین 
آسیب را در مراجع قضایی کشــور به خود اختصاص داده 

اســت. اگرچه با بررســی پرونده ها باید به ایــن امر تاکید 
داشــت که پرونده های تشکیل شده فقط شــامل میزان 
خشونت اجتماعی در جامعه نیســت، بلکه در مجموع آمار 
خشــونت های اجتماعی بیش از اعدادی اســت که برای 
آن پرونده تشکیل شــده اســت. برای افزایش خشونت و 
پرخاشگری اجتماعی می توان دالیل متعددی را برشمرد، 
اما تاکنون برای ارتقای سالمت اجتماعی و روانی در جامعه 
برنامه مشخصی در کشور تدوین نشده است. وقتی چنین 
برنامه ای در کشــور وجود نــدارد طبیعتا شــاهد عوارض 
اجتماعی در این زمینه نیز خواهیم بود که یکی از عوارض 

آن افزایش خشونت جوانان در جامعه است.
بی توجهی به سالمت  روانی جامعه

با بررســی آمارهای منــدرج درباره میزان ســالمت روان 
در جامعه می تــوان به این امراذعان داشــت که ۲۳ درصد 
از مــردم در جامعه مــا دارای حداقل یــک اختالل روانی 
هستند. در شرایط کنونی بروز خشــونت اجتماعی نیز در 
قالب یک نــوع از اختالل روانی کامال طبیعی اســت. برای 
کاهش خشونت در جامعه می توان در قالب سالمت روان، 
نوع روابط اجتماعی افراد با یکدیگر، نشاط و شادابی موجود 
در جامعه،  امنیت و احســاس رضایت در ســایر بخش ها، 
آرامش و نشاط اجتماعی را در جامعه ارتقا داد، در غیر این 
صورت بی اعتمادی به قانون و مجریان آن، تعدی به حقوق 

اجتماعی افراد، عدم شایسته ساالری و... می تواند بستری 
برای افزایش خشونت های اجتماعی در جامعه تلقی شود. 
از دیگر موارد موثر در کاهش خشونت اجتماعی می توان به 
آموزش کنترل خشم، آموزش تصمیم گیری، آموزش حل 
مسئله و... اشاره کرد. در برخی مواقع نیز تبعیض می تواند 
زمینه بروز خشــونت در جامعه را افزایــش دهد. وقتی در 
جامعه به شــیوه های قانونــی توانایی حل مســئله وجود 
نداشته باشد، طبیعتا افراد به خشــونت متوسل می شوند. 
در این شرایط افراد از شــیوه های نادرست برای دستیابی 
به اهدافشان استفاده می کنند. در ضمن، خشونت فقط به 
شیوه های فیزیکی محدود نمی شود، بلکه خشونت می تواند 
در اشکال مختلف از جمله تهدید، تمسخر، بی احترامی به 
قانون، تعدی به حقوق شــهروندی و... نیز باشد. هر یک از 
این موارد می تواند بستری برای بروز خشونت باشد. موضوع 
خشــونت یک مقوله جدی اســت و فقط در فرد درگیر با 
مسئله مورد نظر تاثیرگذار نیست، بلکه بر دیگر افراد جامعه 
نیز اثر می گذارد. برای مثال مشاهده یک نزاع خیابانی، بر 
تماشاچیان تاثیرات منفی خواهد گذاشت  و در واقع جامعه 

نیز تحت تاثیر این خشونت قرارخواهد گرفت.
نشاط و شادابی اجتماعی مدنظر قرار گیرد

در اصــل، تاثیــرات روانی خشــونت از تاثیرات جســمی 
آن بیشــتر اســت. بایــد در جامعه بــر ارتقای نشــاط و 
 شــادابی اجتماعــی ســرمایه گذاری شــود. می تــوان با 
سیاست گذاری های کالن کشور بر موضوع  سالمت روانی 
و اجتماعی توجهی ویژه داشت. شــاید یکی از مشکالت و 
نارسایی های موجود در کشور،عدم برنامه ریزی های کالن 
و کوتاه مدت برای دســتیابی به مقوله سالمت روان باشد. 
یکی از محورها برای کاهش خشــونت، افزایش نشــاط و 

شادابی در جامعه است.
 بر اساس بررســی های انجام شده در ســال ۲۰۱۵ ، ایران 
از لحاظ نشــاط اجتماعی در رتبه ۱۱۵ در بین ۱۵۶ کشور 
جهان قرار داشت. افزایش خشــونت با افزایش هزینه های 
جامعه در حوزه های مختلف رابطه مستقیم دارد. در برخی 
مواقع این نارسایی در قالب تخریب اموال عمومی، دعوا و... 
بروز می کند. این در حالی اســت که با توسعه شاخص های 
نشــاط و شــادابی اجتماعی می توان از بروز خشونت های 

اجتماعی جلوگیری کرد. 
برای مثــال در جامعه مــا، این چنین جا افتاده اســت که 
افراد با توســل به زور و داد و فریاد می تواننــد به حقوق و 
خواسته هایشان دســت یابند. خشــونت های اجتماعی با 
آموزش قوانین و حقوق شهروندی به مردم کاهش می یابد. 
خشــونت در برخی مواقع به دلیل ضعف قوانین و مقررات 

بروز می کند. 
بر اساس بررسی های جامعه شناســان وقتی افراد به حوزه 
عمومی دعوت می شــوند، باید انتظار چیزی به نام تعارض 
و تضاد را داشته باشــند. جامعه ای که افراد با هم در ارتباط 

باشند، اما در آن تعارض نباشد، وجود ندارد. 

خبر

دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه 
معلمان قشر قانعی بوده و زیاده خواه نیستند و با حداقل ها 
زندگــی می کنند، گفت: با ایــن حال با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور، حقوق معلمان باید بیش از این باشــد و 
دولت و مجلس باید در این خصــوص به آموزش وپرورش 

کمک کند.
مهدی نویدادهم، درباره نقش سند تحول بنیادین در حفظ 
هویت در دانش آمــوزان و کاهش آســیب های اجتماعی 
در مدارس اظهار کــرد: ویژگی های یــک دانش آموز تراز 
انقالب اســالمی در ســند تحول بنیادین آمده است؛ اما 
آموزش و پرورشی که مســئولیت و ماموریت خود را صرفا 

دانش افزایی می داند نمی تواند حل کننده مشکالت باشد.
وی افزود: از ســوی دیگــر خانواده ها نیز تــا زمانی که از 
آموزش و پرورش، آموزش را مطالبــه کنند ما نمی توانیم 
در حل مشکالت اجتماعی ســهیم باشیم. این اتفاق زمانی 
رخ می دهد که یک تغییر رویکــرد در آموزش و پرورش به 
وجود بیاید و شاهد چرخش از نظام آموزشی به نهاد تعلیم 
و تربیتی باشیم.دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش 
 با بیان اینکــه عوامل بیرونی نیز در این امر موثر هســتند،

 اظهار کرد: به عنوان مثال بایــد خانواده ها همراهی کنند 
و وقتی به مدرســه مراجعه می کنند تنها به دنبال قبولی 
فرزندانشــان در کنکور نباشــند. زمانی که این موضوع به 
یک تقاضای اجتماعی تبدیل شود و همه ما شرایط را باور 
کنیم و بر روی کاهش آسیب های اجتماعی سرمایه گذاری 

کنیم، می توانیم شاهد تحوالت مثبتی باشیم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به برخی مشکالت 
حوزه نیروی انســانی در آموزش و پرورش اشــاره کرد و 
گفت: تخصص و شایســتگی های معلمی متناســب با نیاز 
ما توزیع نشــده و در برخی رشته ها شــاهدتراکم معلم و 
در برخی دیگر شاهد کمبود هســتیم. از سوی دیگر عدم 
توزیع متناســب با نیازهای منطقه ای باعث بروز مشکالتی 
 شــده و وزیر آموزش وپرورش برای حل آن، طرح پذیرش 

» از بوم برای بوم« را مطرح کرده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش؛

درخواست برای افزایش حقوق 
معلمان از دولت و مجلس

ضرب و جرح؛ جزو ۵ جرم اول کشــور

برای افزایش 
خشونت و 

پرخاشگری 
اجتماعی می توان 
دالیل متعددی را 

برشمرد، اما تاکنون 
برای ارتقای سالمت 

اجتماعی و روانی 
در جامعه برنامه 

مشخصی در کشور 
تدوین نشده است

روزانه ٢٢٣ نزاع و درگیری خیابانی در پایتخت رخ می دهد؛ درگیری هایی کــه بدون صدمات جانی نبوده و در 
نخستین ماه های  سال جاری نزدیک به هفت هزار نفر به  دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 

تهران مراجعه کرده اند که نیمی از این مراجعات نیز متعلق به زنان است.

ابالغ رای
7/147 کالسه پرونده: 589/92 شــماره دادنامه: 990-92/9/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید احسان 
بروجردی فرزند سید مجتبی به نشانی اصفهان شهرک صنعتی سه راهی 
مبارکه فاز 2 پورا پروفیل ،  خوانده: علی کرباسیون فرزند عبدالرزاق  به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره 
سفته به شــماره 0060372-88/2/20، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سید احسان بروجردی 
به طرفیت علی کرباسیون به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه 
داری کل 0060372-88/2/20 بــه مبلغ پنجاه میلیــون ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه خواسته و اینکه دفاع 
خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رســیدگی در جلسه دادرسی حاضر 
نشده و الیحه ای که حکایت از رد دین و یا انکار و تکذیب دعوی مطروحه 
باشد تقدیم شــورا ننموده و دفاعی هم به عمل نیاورده لذا شورا با توجه 
به محتویات پرونده دعوی  خواهان را ثابت تشــخیص داده مســتنداً به 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مــواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم 
به محکومیــت خوانده به پرداخــت مبلغ پنجاه میلیون ریــال بابت اصل 
خواسته و یکصد و شش هزار ریال هزینه دادرســی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ دادخواست قابل محاســبه در واحد اجرای احکام در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل 
واخواهی در همین شعبه می باشد. ضمناً خوانده محکوم به پرداخت هزینه 
نشر آگهی می گردد.  م الف:20496 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) 297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/148 کالســه پرونده اصلــی: 195/95 شــماره دادنامــه: 451 تاریخ 
رسیدگی: 95/5/10 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 15 شورای حل اختالف 
 اصفهان، خواهان: مهرداد کبیری به نشــانی میمه خ شــریعتی ک نیلوفر

  پ 53 با وکالت مریم موثق ســیچانی به نشــانی اصفهان خ وحید نبش 
خ حسین آباد مجتمع تجاری اداری عســگری طبقه دوم واحد 5، خوانده: 
عباســعلی نوربخش به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
115/000/000 میلیون ریال و مطلق خســارات دادرســی و حق الوکاله 
وکیل و خســارت تاخیر تادیه، به تاریخ 95/4/29 شعبه 15 شورای حل 
اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 195/95 با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی مهرداد کبیری با وکالت  مریم موثق سیچانی  
به طرفیت عباسعلی نوربخش به خواســته مطالبه مبلغ 115/000/000 
ریال  موضوع دو فقره چک به شماره های 221108-1394/7/27 به مبلغ 
60/000/000 ریــال  و 221107-1394/7/1 به مبلغ 55/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ  قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی 

در خصوص دعــوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویــش ابراز و اقامه 
ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به 
مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 115/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/185/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از 
تاریخ های سررسید ) چکها ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان می باشد. ضمنًا هزینه حق الوکاله وکیل خواهان به عهده خوانده 

می باشد طبق تعرفه قانون وکالت. 
م الف: 20506 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)364 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/154 کالســه پرونده: 263/95 شــماره دادنامه:456-95/5/20 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین 
معماریان به نشــانی اصفهان مابین فلکه ماه فرخی و فلکه نگهبانی پیتزا 
پاپریکا، خوانده: احمد صفایی زاده به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک شماره 804728-81/10/2 به مبلغ 40/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختــالف: در خصوص دعوای آقای حســین معماریــان به طرفیت 
احمد صفایی زاده به خواســته مطالبــه مبلــغ 40/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 804728-81/10/2 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجــارت و 198و515و519و522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال  بابت اصل خواسته 
و 580/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )81/10/2(  تا تاریخ اجرای 
حکم و مبلغ 120/000 ریال هزینه های نشــر آگهی تا زمان اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. و در خصوص درخواســت تامین 
خواسته با توجه به عدم واریز هزینه خسارت احتمالی از سوی خواهان 
مستند به بند 108 ق.آ.د.م قرار رد درخواست صادر می گردد رای در این 

بخش قطعی است.
 م الف:20521 شعبه 27 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 351 کلمه، 4 کادر(

مفاد آراء
6/548 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از ســوی هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مســتقر در اداره  ثبت اسناد و 

امالک شهرستان نطنز 
 به اســتناد  ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی و ماده 13 آیین نامه  قانون مزبور مفاد آرا صادره هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی  
شهرســتان نطنز داللت بر تایید  تصرفات عادی و رسمی  و بالمعارض 
متقاضیان و یا مفروز شده آنان  دارد  بشــرح ذیل جهت اطالع عموم در 
دو نوبت و به فاصله  پانزده روز در روزنامه های  زانیده رود و اصفهان 
امروز آگهی و منتشر میگردد  تا چنانچه شخص یا اشخاصی که به آراء 
مذکور  اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره  تســلیم  نموده  و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض  فرصت دارند  تا نســبت  به تقدیم  دادخواست به دادگاه  صالح 
اقدام و گواهی مشــعر بر طرح دعوی را اخذ  و به ایــن اداره  ارائه نمایند  
درغیر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد 
بود  در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
نسبت به  صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
1-رای شماره139460302033000465مورخ1394/7/26-خانم زهرا 
خدایاری فرزند دخیل ششدانگ یکبابخانه بمســاحت215/25مترمربع 
مفروزی  از  پــالک 23فرعی از 277- اصلی واقع درنســران جزءبخش 
 11 حــوزه ثبتی نطنزانتقال عــادی از ورثه مالک رســمی رمضان زارع 

اسفیدانی
2-رای شــماره139460302033000667مورخ 1394/09/30آقــای 
حمید امیری چیمه فرزند عباس ســه سهم مشــاع از ده سهم ششدانگ 
یکدرب باغ به مســاحت 952/30متــر مربع پالک شــماره 887فرعی از 
25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 حــوزه ثبتی  نطنز انتقالی عادی 
 و مع الواسطه ازعباس احسانی و حســین عبد الشریف و مشهدی رضا 
محمودی و حســین کاظمیان  و خســرو رودی و مالک رســمی محمد 

احسانی چیمه 
3- رای شماره 139460302033000675مورخ1394/09/30آقای محمد 
مبینی کشه فرزند علی  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 125متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 241فرعی از 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 
11 حوزه ثبتــی نطنز انتقال عادی و مع الواســطه از خانم عزت آگاهی و 

مالک رسمی جمشید آگاهی
4- رای شماره 139460302033000779مورخ 1394/10/30آقای حمید 
امیری چیمه فرزند عباس پنج سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکدرب باغ 
به مساحت 832/35 متر مربع پالک 952 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه 
جزءبخش 10 انتقالی عادی و مع الواســطه از اصغــرو حمید  و رضوان 

ومریم روائی  و مالک رسمی زهرا روائی
5-رای شماره 139460302033000781مورخ 1394/10/30آقای حسن 
رحمانی فرزند جلیل ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/15متر مربع 
مفروزی از  پالک شــماره 72 فرعی از 277- اصلی  واقع درنسران جزء 

بخش 11 انتقال عادی از مالکین رسمی پرویز و حسن نظرپور 
6-رای شــماره 139560302033000018مــورخ 1395/01/30 خانم 
گیتی شیخ زین الدین فرزند محمد علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

309/32 متر مربع پــالک 933 فرعی از 33- اصلی  واقــع در نطنز جزء 
 بخش 9 انتقال عادی  و مع الواسطه  از غالمحسین وآسیه علیپور و منیره

 خانم مرادی 
7- رای شــماره 139560302033000029مــورخ 1395/01/31خانم 
مرضیه نقــی زاده هنجنی فرزند عبدالحســین یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مخروبه پالک 320فرعــی از 128- اصلی واقع 
درهنجن بخش 10 حــوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از ورثه مالک رســمی 

خانم بتول ابراهیمی
8- رای شــماره 139560302033000030مــورخ 1395/01/31 آقای 
خســرو مهابادی مهاباد فرزند حسن ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 
2555/70متر مربــع پالک شــماره 206فرعی از 152-اصلــی واقع در 
 نیه جزء بخــش 11انتقال عــادی  و مع الواســطه  از غضنفــر زمانیان  

رباط سنگی  
9- آراء شماره های 139560302033000031و139560302033000

201مورخهای  1395/01/31و1395/02/27خانم سلطان آغا رضا زاده 
طرقی فرزند اســتاد نصراله  دو سهم مشــاع از ده سهم ششدانگ قطعه 
زمین در مزرعه هادی آباد به مســاحت 52700 متر مربع پالک شماره 
174- اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از ورثه مالک 

رسمی حبیب اله ضابطی طرقی 
10-رای شــماره 139560302033000034مورخ 1395/01/31 آقای 
بهزاد سهرابی طاری فرزند حسین 15 سهم مشاع از 23 سهم ششدانگ 
یکباب خانه  معروف سهیل جی  به مساحت 435/50متر مربع پالک شماره 
1595فرعی مکرر از شماره یک اصلی  واقع در طار جزء بخش 11 انتقال 

عادی از مالک رسمی سلطان سهرابی
11-  رای شــماره 139560302033000035مورخ 1395/01/31آقای 
داریوش هنرمند پور  فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 64/70 
متر مربع پالک شماره  233فرعی از 100-اصلی واقع در طامه جزء بخش 
9 انتقالی عادی از مالکین رسمی آقایان صفرعلی و حبیب اله هنر مند پورو 

ورثه حسین ابراهیمی
12- رای شــماره 139560302033000175مورخ 1395/02/27آقای 
محسن قربانی بیدهندی  فرزند حسین ششــدانگ یکباب خانه احداثی به 
مساحت 391/98 متر مربع پالک شماره 1445 فرعی از 15- اصلی واقع  
در بیدهند جزء بخش 10 انتقالی مع الواسطه عادی ازخانم قربانی بیدهندی 

و مالک رسمی  آقای غالمرضا قربانی بیدهندی 
تاریخ انتشار نوبت  اول:1395/06/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/07/12

م الف: 336 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

اعالم مفقودی 
برگ سند ) شناســنامه مالکیت( و کلیه اسناد خودرو با 
پالک انتظامــی 51219 تهران 51 وانت پیــکان مدل 1363 
شــماره موتور 1516306900 شماره شاســی 15137913 
متعلق به شــرکت تولید و انتقال نیرو توانــی )اداره برق( 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پیشنهاد سردبیر: 
آقای رییس  جمهور! وقت ایستادگی در برابر  بدعهدی آمریکاست

اخباریادداشت

 امام جمعه داران با اشــاره به در پیش داشــتن روز نیروی انتظامی، 
با قدردانی از فعالیت ها و زحمات این نیــرو در ایجاد امنیت و آرامش 
جامعه، اظهار داشــت: بزرگ ترین شــاخصه اجتماعی و نیاز جامعه، 
امنیت است و این مهم باید در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا کند.
حجت االســام اســماعیل سیاوشــی با تاکید بر این که اگر امنیت 
نباشد مشــکات زیادی به وجود می آید، خاطر نشان کرد: اگر نگاهی 
به کشــورهای اطراف مان بیاندازیم، آن موقع امنیــت و ثبات امروز 

جمهوری اسامی را بهتر درک می کنیم.
وی افزود: این امنیت به ســادگی به دســت نیامده و مرهون همین 
 مجاهدت ها و شــهادت های ســربازان گمنــام امام زمــان ) عج ( 
و همچنین نیروی انتظامی، ارتش جمهوری اســامی، سپاه و بسیج 

است.
حجت االسام سیاوشی به ابزارهای جنگ نرم دشمن اشاره  و عنوان 
کرد: امروزه دشــمن با بــه راه انداختن اختافات قومــی و مذهبی، 
تحقیر و تخریب افــراد موثر جامعه، تشــویق فرهنــگ بی حجابی، 
تقویت بازارابتذال، خالی کردن مساجد، اشاعه فرهنگ فساد از طریق 
رسانه ها، توزیع مواد مخدر، گسترش قاچاق، بحث حقوق زن و ترویج 
کنســرت های موســیقی بی هدف و مغایر با فرهنگ اسامی، تاش 

دارد جامعه را قربانی و نسل جوان را به بیراهه یا به خواب ببرد.
امام جمعه داران با بیان اینکه باید هوشــیار باشــیم و فریب این نوع 
ترفندها را نخوریم، افزود: نیروی انتظامــی همواره ارتباط تنگاتنگی 
 با مردم داشــته اســت و در طول ۳۷ سال گذشــته هیچ گاه از مردم 
جدا نبوده و وحدت، وصلت و تفاهم همــواره در بین این نیرو و مردم 

حاکم بوده که این  امر یکی از توفیقات نیروی انتظامی است.
حجت االسام سیاوشــی تصریح کرد: اگر امروز در جامعه و محل کار 
احساس امنیت داریم؛ این مدیون رشادت ها و ایثارگری های پرسنل 

فداکار و ایثار گر نیروی خدوم انتظامی است.
وی در پایان یادآور شد: نیروی انتظامی سمبل رعایت و اجرای قانون 
است و رضایت از نیروهای انتظامی، مدالی پرافتخار برای این پرسنل 

فداکار است.

امام جمعه داران:

نیروی انتظامی 
سمبل اجرای قانون است

کوتاه از شهرستان ها

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: قسمت هایی 
که امروزه شاهد سنگ نگاره ها در آن هســتیم از خوش آب و هواترین مناطق 

شهرستان محسوب می شود.
مهدی نوبخت ادامه داد: زمانی که مطالعات احداث ســد آغاز شــد، گلپایگان 
فاقد نمایندگی میراث فرهنگی بــود بنابراین اســتعامی از میراث فرهنگی 
 گرفته نشده است، اما از ســال 91 مکاتبه برای انجام باستان شناسی با شرکت 
آب منطقه ای انجام شد و200 میلیون تومان به آن اختصاص داد. گرچه هزینه 
برآورد شده برای این کار۷00 میلیون تومان بود. وی  » سنگ نگاره ها را گهواره 
 تمدن گلپایگان دانست « و گفت: در منطقه کوچری حدود2500 سنگ نگاره 
 با قدمتــی هفت هزار ســاله وجــود دارد که200 مــورد آن پــس از احداث 
 ســد کوچری، زیر آب رفت و به دلیل اینکه جنس سنگ نگاره های این منطقه 

از نوع شیست ) الیه الیه ( است، امکان جابه جایی آنها وجود نداشت.
نوبخت با بیان اینکه پس از احداث سد، ســرانه گردشگری در منطقه کوچری 
صفر شده است، افزود: از 56 محوطه تاریخی که در منطقه کوچری شناسایی 

شده است، سه محوطه از آن در سد کوچری غرق شد.

فرماندار نجف آبــاد گفت: پروژه عظیم اجرای شــبکه جمع آوری فاضاب 
 نجف آباد در حالی در دومین ســال فــاز جدید خود ادامه پیــدا کرده که 
 به نوعــی وظایف محوله یــک وزارت خانه بــر عهده اداره ای شهرســتانی 
قرار گرفته ولی تاش پرسنل و مدیریتی جهادی، کار را به خوبی پیش برده 
است. سیروس محمودی اظهار داشت: در شــرایط بسیار سخت بودجه ای 
کشــور، تامین اعتبار مورد نیاز پروژه در کنار نظــارت همزمان بر فعالیت 
12 پیمانکار کار بســیار سختی اســت که خوشــبختانه تاکنون مدیریت 
 آب و فاضــاب از عهــده آن برآمده اســت. محمودی با اذعــان به ضعف 
اطاع رســانی های مورد نیاز در این پروژه خاطرنشان کرد: شاید مهم ترین 
دلیل این امر را بتوان کمبود پرسنل و سنگینی پروژه دانست ولی امیدواریم 
با توجه به پیگیری های صورت گرفته در آینده شــاهد تقویت این موضوع 
مهم به منظور فراهم کردن بستر مناسبت تری جهت پیشرفت پروژه باشیم.

وی اضافه کرد: این طرح از نمود چندانی برخوردار نیســت و با وجود برآورد 
هزینه۳00 میلیارد تومانی برای اتمام آن، به دلیل اجرا در زیر ســطح زمین 

چندان در مقابل دید شهروندان قرار نخواهد گرفت.

 رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان دهاقان گفت: خانواده 
به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه می تواند بنای توســعه منابع 
انســانی را پایه ریزی کند و تکریم ایــن نهاد موجب اســتحکام این واحد 

اجتماعی شده است.
ولی ا... توکلی با بیان این مطلب اظهار داشت: حضور بازنشستگان به عنوان 
افرادی باتجربه که سال های عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و سازندگی 
کشور صرف کرده اند نباید فراموش شــوند و باید از تجربیات گرانبهای آنها 
برای ســاختن آینده ای بهتر بهره برد و جوانان را به سوی آینده کاری سوق 

داد.
 وی با بیان اینکه خطــرات زیادی مانند بیماری هــای روانی، اعتیاد، طاق 
و غیره در کمین خانواده هاست و آن را به شدت تهدید می کند؛ تصریح کرد: 
برای رهایی از این تهدیدات، چاره ای جز پناه آوردن به دســتورات سعادت 
بخش دین مبین اسام درباره خانواده نیست که نتیجه آن ازدواج های موفق 
 برای جوانان و تشــکیل خانواده هایی همراه با اســتحکام و آرامش و به دور 

از اختافات و تولید نسل و تربیت فرزندان صالح و پاک خواهد بود.

رییس اداره بهزیســتی فریدن در همایش ســالمندان  این شهر با بیان 
اینکه جمعیت ســالمندی در ایران در ســال90 حدود 2/۸ درصد بود، 
گفت:  هم اکنون در شهرســتان فریدن حدودشــش هــزار و ۳5۴ نفر 
ســالمند حضور دارد که 12 درصد از جمعیت ما را تشــکیل می دهند. 
فرزانه یسلیانی با اشــاره به این که روز جهانی ســالمند امسال با شعار 
 سال » نه علیه هرگونه تبعیض ســنی « آغاز شده است، بیان کرد: توجه 
 به ســالمندان در کشــور یکی از الزامات دولت ها اســت و باید بتوان 
از تجربیات آنها اســتفاده کرد. یســلیانی تامین امکانات و فضای آرام 
 برای ســالمندان را یک وظیفه عمومی دانســت و اظهــار کرد: جامعه  
 و به خصوص قشــر جــوان بایــد بتواننــد با احتــرام به ســالمندان 
و توجه بیشــتر به آنها یک فضای آرامی برای قشر سالمند ایجاد کنند. 
رییس اداره بهزیستی فریدن در خصوص تامین امکانات برای سالمندان 
فریدن، تصریح کــرد: ما در شهرســتان با همکاری مراکز بهداشــتی 
 اقدام بــه ویزیت ســالمندان در مراکــز و خانه های بهداشــت کردیم 

و حتی سالمندانی که مشکلی حرکتی دارند، در منزل ویزیت می شوند.

تمدن گلپایگان
غرق شد

 تبلور مدیریت جهادی 
در پروژه فاضالب نجف آباد

تحکیم پایه های اجتماع 
در تکریم خانواده است

۱۲ درصد جمعیت فریدن 
سالمند هستند

دیدگاه

امام جمعــه شــهرضا در » همایــش امنیت و ســامت « که ویــژه هیئات 
مذهبی شهرستان شــهرضا و در محل ســالن اجتماعات فرمانداری شهرضا 
برگزار شــد، عنوان کرد: امــام حســین ) ع ( در روز عاشــورا در مدت زمانی 
 کمتر از نصف روز به شهادت رســید، اما درســی که به پیروان خود آموخت،

تا ابد ماندگار است.
حجت االســام یعقوبی ادامه داد: ماه محرم، ماه پیروزی خون و بر شمشــیر 
 اســت، در این ماه فرزند رســول خدا برای اقامه حدود و موازین دین جدش 
 و برای جلوگیری از انحرافی که در مســیر دین ایجاد شــده بــود، قیام کرد 

و در این راه به شهادت رسید.
 امام جمعه شهرضا تصریح کرد: امام حســین ) ع ( برای احیای دین اسام که 

به دلیل حکومت فاســقان به طور کلی منحرف شده بود و برای احیای فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند.

 یعقوبی گفت: امام حســین ) ع ( با اقدامی که انجــام داد درس آزادگی، ایثار 
و شجاعت در راه دین را به همه پیروان خود و همه آزادیخواهان عالم آموخت.

 وی تاکید کــرد: امر به معــروف و نهی از منکــر در واقع نوعــی نظارت عامه 
بر جریان امور اســت که در کربا به خوبی اقامه شد؛ همه افراد باید با احساس 
مسئولیت در برابر جامعه، در راستای اصاح امور تاش کنند زیرا ثمره اعمال 

دیگران در زندگی ما نیز قابل مشاهده است.
امام جمعه شــهرضا عنوان کرد: مراســم عزاداری امام حســین ) ع ( دولتی 
نیست، اما الزم است تا تمامی امکانات دولتی در اختیار عزاداران حسینی قرار 

 گیرد و مسئوالن هیئات مذهبی نیز با دســتگاه های دولتی هماهنگی باشند 
تا از بروز بی نظمی در جامعه جلوگیری شود.

یعقوبی اظهار کرد: باید از عزاداران حســینی حمایت شود تا این افراد در قالب 
 هیئات مختلف مذهبی بتواننــد به خوبی فعالیت کرده و عزاداری حســینی 

بر اساس احکام اسامی که از شعائر اسامی است را، به خوبی برگزار کنند.
 وی با بیــان اینکه » در برگزاری مراســم عــزاداری حســینی اصاح طلبی 
 و اصولگرایی جایی نــدارد «، گفت: همه باید برای رضای خــدا و تکریم مقام 
امام حسین ) ع ( به هر صورت ممکن برای اقامه مجالس عزاداری تاش کرده 

و در این مراسم حضور داشته باشند.
امام جمعه شــهرضا تصریح کرد: در ایام محرم و صفر بایــد بیش از هر چیزی 
بر بصیرت افزایی عاشورایی تاکید داشته باشــیم، باید تاش کنیم تا فرهنگ 
اسامی در جامعه ترویج شــود، فرهنگ اقامه نماز یکی از مهم ترین نیازهای 
 فرهنگی جامعه است که متاســفانه در برخی موارد به آن بی توجهی می شود 

و ایام عزاداری امام حسین ) ع ( بهترین زمان برای احیای این فریضه است.
یعقوبی گفت: اقامه نماز باید ســبب افزایش بصیرت افراد شود، ترویج فرهنگ 
 اقامه نماز اول وقــت به ویژه در بیــن جوانان و نوجوانان ضروری اســت زیرا 
 اصاح جامعه در هر شــرایطی در گروه اقامه نماز و عمل به احکامی است که 

در اسام بیان شده است.
وی تاکید کرد: باید در تمامی هیئات مذهبی، روحانی آشــنا به تاریخ اســام 
وجود داشته باشد تا ضمن جلوگیری از وقوع اقدامات خاف دستورات اسام، 
بصیرت افراد را درباره موضوعات و مســائل ویژه عاشــورا و قیام اباعبدا... ) ع ( 

افزایش دهد.
امام جمعه شــهرضا تصریح کرد: رعایت نکات بهداشتی و طهارت مواد غذایی 
پخته شــده و همچنین توزیع آنها در ظروف یک بار مصرف گیاهی یا ظروفی 
غیر از ظروف یک بار مصرف شیمیایی ضروری اســت، مواد اولیه نذورات هم 

باید از بهترین انواع تهیه شود.

امام جمعه شهرضا مطرح کرد:

افراد جناح بندی سیاسی را در عزاداری امام حسین )ع( وارد نکنند

نماینده مردم دو شهرســتان خوانســار و گلپایــگان در مجلس 
شورای اســامی با اشــاره به موضوع قراردادهای بانکی موسوم 
FATF اظهار کرد: کشــور ما نیاز به تعامات مالــی با جهان دارد 
و گشایش اعتبارات اسنادی و تبادل با بانک های جهانی مستلزم 

پیوستن به نهادهای بین المللی است.
علی بختیار گلپایگانی با بیان این کــه باید در عین حال نیز منافع 
ملی کشور حفظ شود، گفت: با توجه به آرمان های انقاب اسامی 
 و سابقه ســال ها مبارزه با تروریســم و پرداخت بیشترین هزنیه 

در این راه هیچ ترسی برای ملحق شدن به FATF نداریم.
 وی افــزود: در عین حــال نیز رژیم صهیونیســتی را بــه عنوان 
بزرگ ترین تروریست می شناسیم و حمایت از فلسطین را راهبرد 

نظام می دانیم.
نماینده خوانســار و گلپایگان در مجلس دهم با تاکید بر ضرورت 
 پیوســتن به FATF تصریح کرد: اما این ملحق شــدن مســتلزم 
آن است که در چارچوب ها و الزامات قانونی مجلس صورت گیرد 
 و با کسب تایید و اجازه از مجلس شــورای اسامی این قراردادها 

به امضا و تایید برسد.

فرمانــده انتظامی شهرســتان نطنز در مراســم آییــن صبحگاه 
مشــترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرســتان که به مناسبت 
 هفته نیروی انتظامی برگزار شــد، از کاهــش 11 درصدی جرایم 
در سطح شهرستان در شش ماه اول ســال نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد و اظهار کــرد: در بحث کشــفیات 1۷ درصد 
افزایش کشف، 25 درصد افزایش دستگیری در حوزه مواد مخدر 

و ۳۸ درصد افزایش دستگیری سارقان را داشتیم.
سرهنگ پاســدار علی بنی آدمی افزود: شاید عیبی در کار نیروی 
انتظامی شهرستان باشد، اما به هیچ وجه در انجام امورات کوتاهی 
صورت نگرفته اســت و برای بهتر شــدن اوضاع نیاز به همراهی 
بیشــتر مردم داریم. وی با بیان اینکه توســعه ملی مــا به امنیت 
وابسته اســت، افزود: گاهی اوقات امنیت را من و شما خدشه دار 
می کنیم و به عنوان نمونه یک تصادف یــا عدم نگهداری صحیح 

مال، مخل امنیت می شود و ما نباید در این مورد کوتاهی کنیم.
 وی با اشــاره به برگزاری انتخابات ســال گذشــته، بیــان کرد: 
 شــبانه روز و بــه طور مســتمر شــورای تامین تشــکیل شــد 
و بدون اینکه یک پرونده برای کسی تشــکیل شود، این انتخابات 
برگزار شد. فرماندار نطنز اظهار کرد: آنچه مورد درخواست شورای 
تامین در مورد فعالیت های انتظامی شهرســتان است اینست که 

بیشتر به موارد و مشکات بومی شهرستان پرداخته شود.
 یوســف حســنی افزود: تاش نیروی انتظامی برای تحقق شعار 
آن ها برای حفــظ امنیت قابل توجه اســت و برای بهتر شــدن 

مشارکت جدی مردم را می طلبد.

نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس:

قراردادهای بانکی
باید به تایید مجلس برسند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نطنز عنوان کرد:

کاهش ۱۱ درصدی جرایم 
در شهرستان نطنز

نماینده مردم شــهرضا و دهاقــان در مجلس گفت: 
آســیب های اجتماعــی اعــم از بداخاقــی، طاق، 
 خودکشــی و قاچــاق در جامعه زیاد شــده اســت 
و باید گام های قانونی بر مشارکت مردم و سازمان های 

مردم نهاد برداشته شود.
ســمیه محمــودی در نطق میــان دســتور مجلس 
 شــورای اســامی با تبریــک هفته دفــاع مقدس 
و هفته نیروی انتظامی، گفت: شهرســتان های حوزه 
انتخابیه ام با جمعیت 200 هزار نفر دارای نرخ بیکاری  
 1۳/5درصدی و نرخ بیکاری جوانــان فارغ التحصیل

26 درصد اســت و این در حالی اســت که در مســیر 
کریدور شمال و جنوب کشور قرار داریم.

 این عضو کمیســیون اجتماعی مجلــس اظهار کرد: 
یکی از مطالبات به حق مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و تشریح دالیل وجود بسترهای فساد است. مسئوالن 
مربوطه بایــد به صورت صریح و شــفاف گزارش خود 
 را در این زمینــه  ارایه دهند. نماینده مردم شــهرضا 
و دهاقان تصریح کرد: به منظور اســتمرار ارزش های 
 متعالــی در جامعه باید بــر  گســترش فرهنگ ایثار 
 و شــهادت متمرکــز شــد و جایــگاه ایــن عزیزان 
در حوزه های مختلف حفظ شــود همچنین مطالبات 
 خانواده شــهادی منا بایــد دنبال شــود. محمودی 
 » خانواده « را یکی از مهم ترین مسائل کشور برشمرد 
و خاطرنشان کرد: امیدوارم مجلس و دولت در خصوص 
خاءهای قانونــی این حوزه به ویــژه قوانین حمایتی 
از زنان با حفظ شــان آنان و حمایت از امنیت خانواده 
مصوبات مناســبی داشــته باشــند. عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس خشکســالی های چند سال گذشته 
را موجب  کمبود شدید آب شــرب در شهرستان های 
 حوزه انتخابیه دانســت که این مســئله  آب رســانی 
به مــردم را از طریــق تانکرهای ســیار در حال انجام 
 اعام کرد. وی از وزارت نیرو خواست تا نسبت به تهیه 
و اجرای برنامه های کوتاه مدت برای تامین آب شرب 
مردم حوزه انتخابیه اش اقدام کند. محمودی کشــته 
شــدن 15 نفر از هموطنان مان در تابســتان امسال 
 در جاده های اســتان اصفهــان را دلیــل خوبی برای  
در اولویت قرار دادن  پروژه های نیمه کاره راهســازی 
 در اســتان متبوعش دانســت. نماینده مردم شهرضا 
در تذکری به نعمت زاده، متذکر شد: آقای وزیر نسبت 
به تکمیل هرچه سریع تر زیرساخت های شهرک های 

صنعتی شهررضا اقدام کنید.

نماینده مردم شهرضا:

مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مطالبه مردم است

خبر

سید جواد ســاداتی نژاد افزود: هدف دشمنان در مورد خواص 
و نخبگان سیاسی و مسئوالن کشــور به وجود آوردن اشتباه 
محاسباتی از طریق ایجاد درک غلط و اشتباه نسبت به وقایع 

و مسائل است.
نماینده مردم کاشــان در مجلس شــورای اســامی اضافه 
 کــرد: متاســفانه برخــی از مســئوالن نیز با ســخن گفتن 
از محدود ساختن قوای نظامی و نفی صنعت بومی و افتخارآمیز 
موشکی آن هم در شرایط پرآشــوب و متاطم کنونی منطقه 
که محور غربی - عربی تمام توان و قوای خود را برای خاموش 
 کردن ندای مردم مظلــوم بحرین و یمــن و زمین گیر کردن 
و در هم شکستن محور مقاومت برای تجزیه کشورهای منطقه 
و دادن تنفس مصنوعی به رژیم غاصب صهیونیستی و منحرف 
ساختن اذهان مسلمانان از توسعه طلبی و اشغالگری و جنایات 
این رژیم جعلی از طریق تروریســت های دســت پرورده خود 
به عمل آورده، نشــان داده اند که درک نادرست و ناصحیحی 
از تحوالت منطقــه ای و بین  المللــی دارنــد و در دام خطای 

محاسباتی دچار شده اند.
ســاداتی نژاد اظهار داشــت:  کیســت که نداند توان و اقتدار 

ستودنی قوای موشکی و نظامی این مرز و بوم بود که دشمنان 
 را حتی از اندیشــیدن از تعرض به ایران اســامی بازداشت 
و نه برجامــی که فرجامش تاکنون برداشــتن تحریم ها فقط 
روی کاغــذ، تعطیلی صنعت بومی هســته ای،  کند شــدن 
چرخ تولید و تعطیلــی کارخانه ها، رکود دنبالــه دار اقتصاد 
کشور، پیمان شــکنی روزافزون آمریکایی ها، گذاشتن شروط 
خفت بار از جانب آنها و برخی کشــورهای غربی برای فروش 
 هواپیماهای مســافربری و برقراری روابط اقتصادی با کشور 
و نیز تهدید بانک های بزرگ برای جلوگیری از معامله و مبادله 
 با ایران بوده است. وی افزود: متاســفانه در شرایطی که ایران 
 به تمامــی تعهدات خــود طبق نظــر آژانس عمــل کرده، 
 طرف مقابــل هر روز اقــدام جدیدی که ناقض برجام اســت 
در پیش و پس علیه منافع و عزت ملی ایرانیان انجام می دهد، 
 عده ای هم که تا دیروز مشــغول ارتباط دادن تمام مشکات 
و معضات کشــور به برجام بودنــد ســاده لوحانه و مزورانه 
همچنان مشغول توجیه تخلفات و نقض عهد طرف آمریکایی 

و بزک کردن چهره کریه و زشت آن  هستند.
نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسامی اظهار داشت: 

 امروز کار به جایی رســیده که دســت  اندرکاران برجام خود 
به پیمان شــکنی طرف مقابل اذعان می کننــد و دغدغه های 
 دیروز دلسوزان کشور و انقاب در مورد برجام را که مورد انواع 

و اقسام توهین ها قرار گرفتند، تکرار می کنند.
ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقاب 
 در شــرایطی که ما به تعهدات خود عمل کردیم و طرف مقابل 
به طرق مختلــف با خدعه و تقلــب از انجــام واقعی تعهدات 
 خود ســر باز می زنند و بــه تعهدهایی که عمــل نمی کنند 
به معنای خسارت محض است. وی افزود: مردم ایران دیگر از 
لبخندهای تصنعی و دست دادن های بی خاصیت با دولت های 
متکبر و دروغگوی غربی لذت نمی برند و احساس سرخوردگی 
می کنند. درد مردم امروز معیشت و اقتصاد است و راه حل این 
دو در فرمایشات رهبر معظم انقاب اســت که همان اقتصاد 
مقاومتی یعنی تکیه بر توان داخلی است. موضوعی که تاکنون 

عملکرد مطلوبی از دولت در خصوص آن گزارش نشده است.
نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسامی اظهار داشت: 
آقای رییس جمهور اآلن زمان ایســتادگی در مقابل بدعهدی 
دشمن قسم خورده ملت ایران است بنابراین توصیه می کنیم 
سرخوردگی ناشی از بدعهدی  آمریکا تبدیل به وادادگی نشود. 
همیشــه راه برای عبرت آموزی و جبران وجود دارد و مهم این 
است که از گذشته درس بگیریم پس زمان را غنیمت شمرده 

و بر بدعهدی آمریکا بشورید و آب رفته را به جوی بازگردانید.
ســاداتی نژاد خاطرنشــان کرد:  ولی فقیه قطب نمای حرکت 
جامعه اســامی و جایگاه مهندســی و حفظ مســیر و حفظ 
 نظام و عامل جلوگیری از انحراف در خط مشــی نظام اســت 
 و اطاعت پذیری بی قید و شــرط از ولی فقیه شاخص، ماک 
و معیار سنجش و پذیرش عملکرد خواص سیاسی و مسئوالن 
کشور است.  وی افزود: متاســفانه با گذشت چند ماه از دستور 
صریح مقــام معظم رهبــری در خصوص برخــورد با موضوع 
فیش های حقوقــی نجومی مســؤوالن دولتی بایــد به افکار 
عمومی پاسخگو باشند که چرا و به چه دلیل اقدام جدی در این 

خصوص انجام نداده اند.
 نماینده مردم کاشــان در مجلس شــورای اســامی با تاکید 
بر لزوم رسیدگی و برخورد با متخلفین در پرداخت حقوق  های 
 نجومی اظهار داشــت: هرگونه اظهارنظر مبنی بر قانونی بودن 
و ذخیره نظام بودن این افراد و خرده فرمایشــاتی از این دست 
 در راستای دســتور و فرمایشــات مقام معظم رهبری نیست 

و بر خاف نظر معظم له است.
ساداتی نژاد در پایان با اشــاره به مشکات حوزه انتخابیه خود 
در بخش های مختلف از مسئوالن خواســتار رسیدگی به این 

مشکات و حل آنها شد.

آقای  رییس جمهور  
 اآلن زمان 

 ایستادگی در مقابل 
 بدعهدی دشمن 

قسم خورده ملت 
ایران است بنابراین 

توصیه  می کنیم 
 سرخوردگی 

ناشی از بدعهدی  
 آمریکا تبدیل 

به وادادگی نشود

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی در نطق میان دســتور خود در جلسه علنی امروز مجلس 
)۱۱ مهرماه 95( گفت: جنگ نرم یکی از شــکل های جنگ روانی است که توسط دشــمنان این مرز و بوم 
برنامه ریزی و با هدف تغییر در درک و نگرش مردم به صورت پرهجمه ای علیه کشــور و ملت ایران اسالمی 
اعمال می شود و مهم ترین هدف آن کمرنگ کردن ارزش های اســالمی، آرمان های انقالبی و سست کردن 

اعتقادات دینی مردم است.

نماینده کاشان در مجلس:

آقای رییس  جمهور! وقت ایستادگی در برابر  بدعهدی آمریکاست
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حصر وراثت
7/94  آقای محمود احمدی دارای شــماره شناســنامه 17632  به شرح 
دادخواست به کالســه 550/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه خدارحمی فرزند 
محمد تقی به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 94/11/20 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ذبیح اله 
احمدی فرزند فتح اله، ش.ش 251 صادره از خوانسار 2- مسعود احمدی 
فرزند فتح اله، ش.ش 122 صادره از خوانسار 3- اسماعیل احمدی فرزند 
فتح اله، ش.ش 137 صادره از خوانســار 4- محمــود احمدی فرزند فتح 
اله، ش.ش 17632 صادره از خوانسار 5- شکراله احمدی فرزند فتح اله، 
ش.ش 161 صادره از خوانسار 6- فاطمه احمدی فرزند فتح اله، ش.ش 12 
صادره از خوانسار 7- فتح اله احمدی فرزند مسیب، ش.ش 19 صادره از 
فریدونشهر. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 189 شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف خوانسار) 197 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

7/79 شــماره: 95/14284-95/7/6  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 1116 فرعی از پالک شــماره 32 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســن شــهبازی دستجرده فرزند 
نادعلی و فریبا فقیهی حبیب آبادی فرزند محمد علی به ترتیب نســبت به 
چهار و دو دانگ مشاع در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از مــاده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقــوم در روز پنج 
شنبه مورخ 95/8/6 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشــار: 95/7/12 م الف: 20250 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)201 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/65 شــماره صادره : 1395/43/276763 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 15/1283 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد مقاره عابد فرزند احمد در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/08/08 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: دوشنبه 1395/07/12 م الف: 19842 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان) 142 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

7/86 شــماره: 95/25012033-95/7/6  چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک 367 فرعی از پالک شــماره 45 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نــام علی اکبر ترابــی میرابادی فرزند 
رمضان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
95/8/11 ساعت 9 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. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/12 م 
الف: 20420 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)185 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/92 در خصــوص پرونــده کالســه 950294 خواهــان علــی اصغر 
نعمت الهــی با وکالت حســین محمدیان دادخواســتی مبنی بــر مطالبه 
به طرفیت محمــد تقی ندافی فرزند محمد اســماعیل تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه مــورخ 95/8/23  ســاعت 9/30  
صبح تعیین گردیده اســت بــا توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابــر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی به 
 این شــعبه واقع در اصفهــان خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه

 وکال مجتمع شــورای حل اختــالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10934 شعبه 5 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )121 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/91  خانم فریبا یادگاری نایینی به  شناســنامه شــماره 755  به شرح 
دادخواست به کالســه 124/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه یادگاری نایینی به 
شناسنامه شماره 30 در تاریخ 1383/6/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: 
فریبا یادگاری نایینی) دختر( 2- فرحناز یادگاری نایینی)دختر( 3- فهیمه 
یادگاری نایینی)دختر( 4- معصومه یادگاری نایینی)دختر( 5- ســعیده 

یادگاری نایینی)دختــر( 6- حبیب اله یادگاری نایینی)پســر( 7- انوراله 
یادگاری نایینی) همسر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 214 شــعبه 3 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 142 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

7/90  شــماره دادنامــه: 9509970351100412 شــماره پرونــده: 
9309980351100067 شماره بایگانی شــعبه:930081 خواهان: آقای 
رضا تجدد فرزند عبدالحســین با وکالت آقای رســول جبار زارع فرزند 
اکبر به نشــانی اصفهان چهار باغ عباسی جنب ســینما خانواده مجتمع 
میهن طبقه دوم و آقای مصطفی جواد محب فرزند عبدالرسول به نشانی 
اصفهان خیابان چهار باغ عباسی نبش خیابان سید علیخان پاساژ میهن 
طبقه دوم، خواندگان: 1- آقای شهروز شجاعی با وکالت آقای سید حسن 
محمودآبادی فرزند ســید مصطفی به نشــانی اصفهان دروازه شیراز 
مجتمع مسکونی تجاری سپهر طبقه 3 شماره 15، 2- آقای مجید بصراوی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعتراض ثالث اصلی، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اعتراض اجرایی آقای رضا تجدد 
فرزند عبدالحســین با وکالت آقایان مصطفی جواد محب و رسول جبار 
زارع به طور منفــرداً مجتمعًا به طرفیت 1- آقــای مجید بصراوی فرزند 
حسین 2- شهروز شجاعی فرزند ســید علی با وکالت آقای سید حسن 
محمودآبادی نسبت به تأمین و توقیف شش دانگ یک دستگاه آپارتمان 
واقع در اصفهان خیابان ســرور کوچــه باغ ارم- مجتمــع آناهیتا بدین 
توضیح که احدی از وکالی محترم معترض ثالث ضمن الیحه اعتراضیه 
خود مفاداً اظهار داشــته موکل وی به موجب مبایعه نامه مورخ 90/9/5 
مبادرت به خریــد آپارتمان موصوف از آقای مجیــد بصراوی نموده و 
در ضمن پرداخت ثمن معامله، مورد معامله در تصرف وی قرار گرفته و 
آقای مجید بصراوی پیش از متواری شدن به خارج از کشور مبادرت به 
صدور یک فقره چک بالمحل به مبلغ 8/500/000/000 ریال نموده و آن 
را دراختیار آقای شهروز شــجاعی قرار داده و نامبرده اقدام به توقیف 
پالک ثبتی 21554 فرعی از 5000 اصلی نمــوده و النهایه به دلیل اینکه با 
توجه به مبایعه نامه مذکور موکل وی مالک پالک و آقای مجید بصراوی 
فاقد مالکیت نسبت به پالک متنازع فیه بوده، تقاضای رفع توقیف از پالک 
مذکور را نموده اســت. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات 
به عمل آمده و اظهــارات و دفاعیات طرفین و وکالی محتــرم آنان و با 
این اســتدالل که نظر به اینکه اواًل گر چه در قرارداد مبایعه نامه معترض 
ثالث قید گردیده ثمن معامله نقداً توســط فروشنده دریافت گردیده، لکن 
نظر به اینکه خریدار )معتــرض ثالث( دلیل متقن بــر رد و بدل ثمن ارائه 
ننموده و حین تحقیقات نیز دلیلی بر منبع تهیه وجه و ثمن معامله که مبلغ 
معتنابهی بوده ارائه ننموده، در حالی که بر حسب روال عادی در اینگونه 
معامالت نحوه پرداخت ثمــن قید می گردد ثانیًا قرارداد مذکور حســب 
معمول قراردهای عرفی تنظیم نشده و شرایط پرداخت ثمن که اصواًل در 
مقاطع مختلف و با انجام تعهدات فروشــنده به تحویل ملک و انتقال سند 

می باشد انجام نشده اســت، ثالثًا معترض ثالث اجرایی با توجه به اینکه 
حسب قرارداد ادعایی می بایست در مورخ 90/10/5 نسبت به انتقال سند 
اقدام می نموده اند علیرغم انقضاء مدت هیچ گونه اقدامی نسبت به انتقال 
سند و حضور در دفترخانه و اخذ گواهی عدم حضور فروشنده ننموده 
است، رابعًا توافق فروشنده و خریدار بر میزان قیمت و ثمن معامله کمتر 
از قیمت کارشناسی و قیمت روز آپارتمان بوده، خامسًا با وجود مستاجر 
در آپارتمان در قرارداد هیج ذکری از تخلیه محل و ضمانت اجرای عدم 
تخلیه مستاجر و پرداخت وجه الرهانه مستاجر نشده، سادسًا با توجه به 
اینکه آپارتمان مذکور در رهن بانک بوده، پرداخت کل ثمن معامله و عدم 
ذکر نحوه پرداخت وجه رهن توسط فروشــنده یا خریدار در قرارداد و 
اقدام خریدار به پرداخت وجه رهن بانک با وجود پرداخت کل ثمن معامله 
به فروشنده غیر متعارف و غیر معمول بوده که جملگی حکایت از انعقاد 
قرارداد مذکور بر فرض صحت به طور غیر متعارف داشــته و موجبات 
اقناع وجدانی دادگاه را فراهم نســاخته لذا با توجــه به مراتب معروضه 
اعتراض نامبرده را موجه ندانسته و مســتنداً به ماده 147 قانون اجرای 
احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 91/4/20 هیات محترم 
عمومی دیوان عالی کشــور، حکم به رد اعتراض نامبرده صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد. 
م الف: 20451 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان) 677 کلمه، 7 

کادر(  
حصر وراثت

7/93  خانم شــهین کتابچی دارای شــماره شناســنامه 2824  به شرح 
دادخواست به کالسه 1395/445 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا کتابچی به 
شماره شناسنامه 8229 در تاریخ 1395/06/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقای مرتضی 
کتابچی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 1883 صادره از حوزه 3 
آبادان 2- آقای پرویز کتابچی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 242 
صادره از حوزه 3 آبادان 3- آقای جمشید کتابچی فرزند محمدرضا به 
شماره شناسنامه 437 صادره از حوزه 1 آبادان 4- آقای احمد کتابچی 
فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 332 صادره از حوزه 1 الیگودرز 
5- آقای منوچهر کتابچی فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 1579 
صادره از حوزه 3 آبادان 6- آقای هوشنگ کتابچی فرزند محمدرضا به 
شماره شناسنامه 1632 صادره از حوزه 3 آبادان 7- خانم شهین کتابچی 
فرزند محمدرضا به شماره شناســنامه 2824 صادره از حوزه 3 آبادان 
8- خانم جمیله مقیمی فرزند محمد حســین به شماره شناسنامه 14991 
صادره از حوزه شــهری خوانســار. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 

انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
م الف: 190 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 233 کلمه، 

3 کادر(  

تحدید حدود اختصاصی
7/95 شــماره: 95/21702025012055-95/7/7  چــون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 10319 فرعی از پالک شماره 12/250 
واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بــه نام فاطمه قلعه 
فرزند سید حســن در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
 و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شنبه

 مورخ 95/8/11 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی بــه کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گــردد که در 
روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد. اعتراضــات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیــدی تــا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضــی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصــالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت 
 را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد. تاریــخ انتشــار: 95/7/12 
م الف: 20518 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/134 شــماره ابالغنامــه: 9510100354703595 شــماره پرونــده: 
9409980359500378 شــماره بایگانی شــعبه: 950792 نظر به اینکه 
شاکی جواد موسوی شــکایتی علیه  آقای 1- مســعود مال علی محمدی 
2- فرزانه اردشــیر زاده دائر بر مشــارکت در کالهبــرداری در دادگاه 
هــای عمومی شهرســتان اصفهان مطرح شــده که جهت رســیدگی به 
شعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 121 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 950792 ک 
121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/8/24 ساعت 9 صبح تعیین 
شده اســت و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 
174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار محیل طبع و نشر می شــود و از متهمین دعوت می 
گردد جهت رســیدگی در وقت مقــرر حاضر شــود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود. 
م الف: 20558 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی 

سابق( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/135 در خصــوص پرونده کالســه 377/95 خواهان مهــدی کبیری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهنام آفرینش مهر تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/24 ســاعت 5/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 

 وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 20449 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/136 شــماره ابالغیــه: 9510106837202420 شــماره پرونــده: 
9409986837200027 شــماره بایگانــی شــعبه: 940027  خواهــان 
صدیقه قاسمی تودشکچویه  دادخواستی به طرفیت  خوانده علی قاسمی 
تودشکچویه  به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه دوم اتاق 
شماره 216  ارجاع و به کالســه 9409986837200027 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/08/23 و ســاعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. خوانده جهت استماع 

شهادت شهود خواهان در جلسه دادگاه حاضر گردد. 
م الف:20568 شعبه 12 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)177 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

 7/143 کالســه پرونــده: 95-413 شــماره دادنامــه:95/6/6-557 
مرجع رســیدگی: شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
رســول صادقی به نشــانی خ کاشــانی روبروی بیمارســتان کاشانی 
شــرکت کاوشــگر رایانه، خوانده: مصطفــی رهنما به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعوی آقای رسول صادقی به 
طرفیت مصطفی رهنما  به خواســته مطالبه مبلغ 8/700/000 ریال وجه 
چک  شــماره 1430/396559/13  عهــده بانک ملت شــعبه امیرکبیر به 
انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید 
 خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور

 در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و ایــن که خوانده بــا توجه به ابالغ  و اطالع در جلســه رســیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده بر شــورا 
 ثابت اســت  لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519

و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 826/000 
 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این شعبه می باشــد و به مدت 20 روز پس از آن قابل

 تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:20480 

شعبه 39 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )273 کلمه، 
3 کادر(

ابالغ رای
7/144 کالســه پرونده اصلی: 474/95 شــماره دادنامه: 95/6/3-657 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی 
شرکت کاوشگر رایانه، خوانده: مینا راستگو دستجردی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک، گردشکار:  به تاریخ 95/5/27 
شــعبه 17 با عنایت به محتویــات پرونده کالســه 474/95 و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی رسول صادقی  به طرفیت مینا راستگو دستجردی به 
خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون و دویست هزار ریال موضوع دو فقره 
چک به شماره های 279976-94/8/20 و279975-94/4/20 بانک ملت 
به انضمام مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ  قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مســتنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد  198- 
515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ شش میلیون و دویســت هزار ریال  بابت اصل خواسته و 
مبلغ 305/000 ریال بابت هزینه نشــرآگهی تا اجرای کامل حکم و هزینه 
های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ های سررسید ) 94/8/20-

94/4/20 ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره غیابی محســوب و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 20488 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)316 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/145 کالســه پرونده اصلی: 475/95 شــماره دادنامه: 95/6/2-650 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی 
شرکت کاوشگر رایانه، خوانده: صدیقه جعفری به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک، گردشکار:  به تاریخ 95/5/27 شعبه 
17 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 475/95 و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی رسول صادقی  به طرفیت صدیقه جعفری به خواسته مطالبه مبلغ 
سی میلیون و هشتصد هزار ریال موضوع سه فقره چک به شماره های 
23789570-94/11/10 و 2171430-94/8/10 و  94/9/15-217150 
به انضمام مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 

خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ  قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثــر قانونی در خصــوص دعوی مطروحــه مبنی بر 
برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی خواهان را محرز 
و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد313 -314 قانون تجارت و مواد  
198- 515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ســی میلیون و هشــتصد هزار ریال  بابت اصل 
خواســته و 120/000 ریــال هزینه نشــر آگهی تا اجــرای کامل حکم و  
مبلغ پانصد و بیســت و هفت هزار ریــال ) 527/000 ریال( و هزینه های 
دادرســی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ های سررسید )94/11/10 
به مبلــغ 7/500/000 و 94/8/10 بــه مبلــغ 7/600/000 و 94/9/15 به 
 مبلغ 15/700/000 ( تا زمان وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک

 مرکزی در حق خواهان صــادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی 
محســوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابــل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 
20489 شعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )338 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/146 کالســه پرونده: 383/95 شــماره دادنامه:560-95/5/31 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول 
صادقی به نشــانی اصفهان خ کاشــانی روبروی بیمارســتان کاشانی 
شرکت کاوشگر رایانه،  خوانده: زهرا محمدی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: الزام خوانده بــه پرداخت مبلــغ 26/000/000،  بــا عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای رسول صادقی به طرفیت خانم زهرا 
محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال وجه چک به شماره 
 283099-95/2/26 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی

 با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خــود ابراز و ارایه ننمــوده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مــواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 بابت اصل خواســته و 396/500 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/2/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:20495 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)295 کلمه، 3 کادر(  
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بوی ماه محرم پیشنهاد سردبیر: 
خانه هایی که با محبت امام  حسین ) ع ( عجین شده است

دریچه

 چند روزی اســت که فضای شــهر حال و هوایــی محرم به خــود گرفته، 
پرچم های سیاه برافراشته شده، دسته های عزاداری به راه افتاده  به طوری 

که  شور حسینی از کوچه و خیابان های شهر می طراود.  
 اینجا اصفهان اســت  شــهری که  مردمانش بــا نام حســین ) ع ( زندگی 

می  کنند. 

 به کودکان شــان یاد می  دهند که هر بار آب می  نوشــند، یا حســین ) ع (
بگویند. در مجالس سوگواری های شــان، یاد مصائب حسین ) ع ( می  افتند 
و ســعی می  کنند مهر نمازشان، از خاک پاک کربال باشــد. با حسین ) ع ( 
 بزرگ می  شــوند و چون مرگ فرا می  رسد، دوســت دارند تربت پاک او را 

بر چشم های شان بگذارند.

اصفهان با توجه به ســابقه ارادت به اهل بیت پیامبــر ) ص ( و به خصوص 
از زمان حکومت دیلمیــان و بعد در دوره صفویه به بعــد، یکی از مهم ترین 

شهرهای ایران در برپایی مراسم های عزاداری اباعبدا... ) ع ( بوده است.  
در این شــهر مســاجد و تکایا از قدیم و در طول تاریخ مهم ترین و بهترین 
بســتر عزاداری بودند و  باید افزود که عزاداری و ســوگواری  در این شــهر 

 تنها به مراکزی مانند مساجد، حســینیه ها و ...محدود نشد بلکه بسیاری 
از مومنان، خانه های خود را برای این امر، اختصاص دادند. 

خانه هایی که هر ســال در دهه محرم به گونه ای دیگر می شوند و قرارگاه 
عاشقان حسین ) ع (، می شوند.

در این گزارش بر آنیم تا به معرفی برخی از این مکان ها بپردازیم:

 شاید کمتر اصفهانی ای را بشــود پیدا کرد که یک بار پایش به اینجا 
 باز نشــده باشــد. حتی اگــر از نزدیک هــم اینجا را ندیده باشــد، 

حتما وصفش را از دوست و آشنا و فامیل  شنیده است.
خانه ای که قدمت عزاداری در آن به بیش از 163 ســال می گذرد.

در چهار راه تختی  قرار دارد، آسدحسن بنکدار در سال 1۲۲۸ قصد 
 می کند خانه ای بزرگ و مناســب برای روضه امام حسین) ع ( بخرد 

و روضه قدیمی خود در سرای گلشن را به این خانه منتقل کند. 
ملک مذکور را به واســطه شــخصی پیدا می کند. اما ملک در تملک 
یکی از متنفــذان قاجار بــوده و او هم به فــروش رضایت نمی دهد. 
حتی به شخص سید حســن بنکدار اهانت هم می کند. صاحب خانه 
 شــب هنگام بانویی نورانی را در خواب می بیند که به خاطر رفتارش 
با آسدحسن او را ســرزنش می کند: » تو فرزند ما را که برای برپایی 
مراســم جدش سیدالشهدا می خواســت خانه ات را بخرد، در نهایت 
 بی ادبــی و تحقیر از اینجا بیــرون کردی… وای بر تو « سراســیمه 
از خواب می پرد. همان نیمه شب آسدحســن را پیدا کرده و خانه را 

به او می بخشد. با این شرط که » مرا ببخشــی و قول بدهی تا وقتی 
ممکن است خودت و فرزندانت دست از دامن این خانواده برنداری و 
هر سال مراسم عزاداری جدت امام حسین ) ع ( را در دهه اول محرم 

همین جا برگزار کنی. « 
آسدحســن به عهدش وفا می کند. مراسم ده روزه سال های نخست، 

بعد از مدتی تا سوم امام حسین ادامه پیدا می کند.
 

 تا اینکه در پنجاه و ششــمین ســال برگزاری عزاداری، آسدحسن 
در حال خواندن روضه ظهر عاشورا، روی منبر فوت می کند. 

پس از او سید مرتضی بنکدار، سید مهدی بنکدار، سید جواد بنکدار 
و ســید فرهاد بنکدار پرچم دار عزاداری امام حســین ) ع ( در خانه 

بنکدار می شوند و چراغ آن خانه را روشن نگه می دارند. 
درب این خانه تاریخی، از اذان صبح به روی عزاداران باز است. برای 
داخل رفتن باید توی صف بایســتید. وقتی عده ای از خروجی آمدند 
بیرون و داخل کمی جا باز شــد، به همان تعدادی که خارج شده اند، 
افراد جدید به صف می روند داخل. عده ای هم اصال قصد داخل آمدن 
نمی کنند. بی آنکه در صف بایســتند، در محوطه خالی جلوی خانه، 

زیرانداز انداخته و دو زانو یا چهارزانو نشسته، دل به حرف های واعظ 
می دهند.

خانه قجری اســت. با دو اشــکوب و چند درب ورودی. طبقه پایین 
دو تا پنج دری دارد. شاه نشینش نقاشــی و گچکاری شده. از بیرونی 
که پا بــه اندرونی بگذاری، می رســی به حیاط وســط. دورتادورش 
 طاق های ضربی و اتاقک هایــی که درب های چوبی پیرشــان همه 

به یکدیگر راه دارند. 

خانه زرگر باشی

خانه زرگرباشــی در اصفهان خیابان طالقانی قرار دارد. بیشــتر مردم 
اصفهان به این خانه رفته اند یا حداقل اســم آن را شــنیده اند. اعتقاد 
قلبی مردم به خانه زرگر باشــی بیش از خانه های عــزا و روضه دیگر 
اســت. درب خانه زرگر باشــی آهنی و کوچک اســت که یک فرش 
جلوی آن آویزان اســت. یک راهــرو باریک و کوتاه چنــد پله پایین 
 دارد. فضای حســینه به شــکل یک مســتطیل که تمام در و دیوار 
و پنجره آن با بیرق های گوناگون پوشــیده شده و یک حوض کوچک 

آبی. در حال حاضر، پنجمین نســل خانواده زرگر باشــی در دهه اول 
محرم و دهه آخــر صفر، میزبان عزاداران حســینی اســت. از زمانی 
 که مرحوم حاج ســید علی زرگر باشــی به عنوان اولیــن بانی اقدام 
به برگزاری مراســم عزاداری برای ســاالر شــهیدان کرد، این مسیر 
توســط مرحوم سیدحسین، مرحوم ســیدعلی و مرحوم سیدمهدی 
ادامه پیــدا کرد تا کنون که ســید مصطفــی زرگر باشــی به عنوان 
پنجمین نســل از خاندان زرگر باشــی هر ســال ایام محرم و صفر، 
مراســم را برگزار می کند. عزاداری خانه زرگر باشــی به روش سنتی 

برگزار می شود. مراسم از هنگام اذان صبح شــروع و تا اذان ظهر ادامه 
پیدا می کند و در این فاصله، هفت منبر ســخنرانی برگزار می شــود. 
 در تمام این ســال ها، هیچ وقت عزاداری تعطیل نشــده و پیوســته 
 بر گــزار می شــود، حتی در زمــان پهلــوی و ممنوعیــت رضاخان 
 در برگــزاری عــزاداری بــرای ســید الشــهدا در آن زمــان هــم 
روضه خوان ها از پشــت بام های اطــراف می آمدند و مراســم برگزار 
می شد. همه چیز در خانه زرگر باشی نشــان از ارادت مردم به حسین 
است، عالقه و ارادات به حســین تنها مخصوص قدیمی ترها نیست. 

 هســتند جوانان بســیاری که از راه هــای دور و نزدیک بــه اصفهان 
مــی آیند تــا در عــزاداری خانــه زرگر باشــی حضور داشــته و به 
 همراه دیگر عزاداران در ســوگ ســاالر شــهیدان و بر مظلومیت آن 
امام بزرگوار اشک بریزند. تاکنون ۲91 سال است که مراسم روضه امام 

حسین ) ع ( در خانه زرگر باشی انجام می شود.
 در کنار ایــن دو خانه، خانه شهرســتانی هــا در خیابــان بزرگمهر 
دهه  های متعددی اســت که صبح چهارشــنبه هر هفتــه، میزبان 
مجلس روضه اســت. خانه پیرزاد در دردشت ابن ســینا نیز سال ها 
صبح دوشنبه، با عطر نام حســین ) ع (، خوشبو می  شود. در کنار این 
خانه  ها می توان از خانه رضوانی در دشتســتان که تبدیل به حسینیه 
شده و شب های محرم و صفر میزبان عاشــقان خاندان پیامبر ) ص ( 
را نیز نام بــرد. خانه  ای که تجربه برگزاری یک دور آیین پایانی شــعر 
خانگی را با حضــور بهترین شــاعران آیینی ایرانی در ســال 1391 
داشــت.  برگزاری روضه در غیر ماه های محرم و صفر نیز در اصفهان 
 رواج دارد. خانــه حاج آقــا حجت ابطحــی در خیابان احمــد آباد، 
 صبح های فاطمیه محلی برای حضور عالقه مندان به سلســله امامت 
و والیت است. بسیاری از مناطق دور و مختلف، خود را به این مجلس 

روضه می رسانند.

روایتی از عاشقی مردم اصفهان در گذر تاریخ؛

خانه هایی که با محبت  امام حسین ) ع ( عجین شده است

خانه بنکدار

 عزاداری در برخی شــهرهای اســتان اصفهــان از چند روز پیــش از محرم 
با مراســم هایی ویژه مانند چاووشــی خوانی برای اعالم ماه سوگواری سرور 
شهیدان آغاز می شود و این عرض ارادت به امام مظلوم شیعیان به شیوه های 

مختلف تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
ســنت برگزاری تعزیــه در کنار مراســم های معمــول عــزاداری در اغلب 
 شهرســتان های اصفهــان جایگاهــی ویــژه دارد. این آییــن نمایش یکی 
از روش های عزاداری اســت که در برهه هایی از زمان که جور و ستم حاکمان 
اجازه روشــنگری های صریح را از عاشــقان و پیروان امام حسین ) ع ( سلب 
کرده بود، این حماسه عظیم را زنده نگه داشته است و هنوز نیز در این استان 
جایگاهی ویــژه دارد به گونه ای که تعزیه اصفهان، خمینی شــهر، نجف آباد و 
کاشان به ثبت ملی نیز رسیده است. نکته جالب توجه این است که در اصفهان 

غالبا لوازم و تجهیزات مورد نیاز تعزیه خوانی از نذورات مردم تهیه می شود.
برگزاری مراسم زنده نگه داشتن یاد امام حسین ) ع ( در تمام طول 

سال
اصفهانی ها عقیده خاصی به زنده نگه داشتن یاد امام حسین ) ع ( در ایام سال 
 دارند و بر این اساس از گذشــته های دور تاکنون در تمامی ماه های دیگر سال 
به جز محرم و صفر نیز مراسم روضه خوانی برای اهل بیت ) ع ( در نقاط مختلف 

شهر اصفهان برپا می  کنند.
مراسم های معمول ماه محرم در اصفهان همانند دیگر نقاط کشور قبل از شروع 
این ماه با سیاه پوش کردن مساجد و حسینیه ها آغاز می شود و در دهه نخست 
 ماه محرم نیز به طور معمول صبح ها و شــب ها مراسم ســخنرانی و مداحی 

در نقاط مختلف شهر حاکم است.

شــب های مختلف دهه اول محرم به نام یکی از یاران یا فرزندان امام حسین 
 )ع( نامگذاری شده است که در این روز و شب مردم به عزاداری برای این یاران 
 مــی پردازند و اشــعار و مداحی متناســب بــا نامگــذاری ایــن روزها نیز 
خوانده می شود. در روز عاشــورا دســته های عزاداری که گل عزاداری بر سر 
 خود مالیده اند با راه اندازی قافله های عزاداری در طول شــهر حرکت می کنند 
و خود را به میدان امام ) ره ( می رسانند تا به طور مشترک به عزاداری بپردازند.

در روزهای تاسوعا و عاشــورا به طور معمول از صبح مراسم عزاداری در شهر 
برپاست و به طور معمول بیشتر مردم شهر در این مراسم ها شرکت کرده و در 

ظهر این دو روز نیز به طور معمول در نقاط مختلف شهر نذری پخش می شود.
همزمان با شام شهادت امام حســین ) ع ( و یاران باوفای ایشان مردم استان 
 ضمن حضور در مراســم های عزاداری بــر مصائب فرزندان و اســرای کربال 
 می گرینــد و به یاد شــام غریبــان بازمانــدگان کاروان امام حســین ) ع ( 

شمع روشن می کنند.
آیین ۴1 منبری اصفهانی ها

آیین ۴1 منبر اصفهانی ها یکی از مراسم هایی است که در دهه اول محرم اجرا 
می شود.

  در این آیین  مردم از ظهر تاســوعا ۴1 مکانــی که در آن عزاداری شــده را 
ســر می زنند و عرض ارادت می کنند. این مکان ها می تواند تکیه، حسینیه یا 
مسجد و امامزاده باشد. باید مکانی باشد که در آن عزاداری صورت گرفته است.

در این مراســم مردم با پای پیاده در این مکان  ها حضور دارند و عشق و ارادت 
 خود را به سرور وساالر شهیدان نشان می دهند و البته شمع روشن کردن نیز 

از دیگر برنامه های این مراسم است.

نخل گردانی یکی از آداب مشهور 
عزاداری برای امام سوم شیعیان 
در ایران است که با عنوان سمبل 
 تشییع پیکر مقدس سید الشهدا 
 ) ع ( در روز عاشــورا برپا می شود 
و به طــور عمده در شــهرهای 
مرکزی ایران نظیر یــزد، نایین، 
کاشان و حتی برخی روستاهای 

مناطق کویری برگزار می شود. 
نخل  عبارت است از اطاق کوچکی که دیواره های عمودی در دو طرف آن 
 شبیه یک سرو اســت و از چوب و دیواره هایی شــبکه دار ساخته می شود 
و نخل را با انواع پارچه، شــال و ترمه می آرایند و در روزهای عزا مخصوصا 
عاشــورا آن را طی آدابی بر دوش می کشــند و همراه عزاداران در شــهر 
 می گردانند و در پایان مراســم به جای اولش که معموال تکیه ای اســت، 

بر می گردانند.
 مراســم جقجقه زنی که در گویش محلی به جاقجاقه زنی شــهرت دارد 
 و نمادی از آیین ســنگ زنی است که قبل از اســالم در ایران رواج داشته، 
 پس از اســالم رنگ و بوی ایرانی اســالمی به خود می گیرد و ســنگ ها 
به صورت چوب های خراطی شــده در آمده اســت و این مراسم در محله 
یوسمان ابیانه اجرا می شــود و پس از گذر از محالت مختلف به امامزاده 

عیسی و یحیی مروند رفته و به عزاداری ادامه می دهند.

بزرگ ترین مراسم آیینی مذهبی 
خیمه سوزی، اجرای تعزیه، خیل 
عرب و خاکســپاری شهدای کربال 
توسط شبیه قوم بنی اسد بر اساس 
یک ســنت دیرینه به همت هیئت 
حسینی شــهر نوش آباد است که 
در مجموعــه فرهنگــی مذهبی 
خیمه گاه این شــهر اجرا می شود. 
این مراســم همزمان بــا عصر روز 

 یازدهم محرم الحرام با اجرای گروه های اجرای تعزیه شــهادت امام حســین 
 ) ع ( و وداع آن حضرت با اهل خیام، مراســم خیمه ســوزی، غارت سپاه یزید 
 در اردوگاه ابی عبدا...، هلهله و شــادمانی لشگر ابن ســعد پس از ظهر عاشورا 
در حمله به خیمه ها و اسارت اهل بیت، حضور اعراب بنی اسد در قالب مراسم 
خیل عرب و دفن شهدای کربال توســط هیئت حسینی در مجموعه ای کامال 
متناسب و باز آفرینی شده از خیمه های دو لشگر امام و اشقیا در صحرای کربال 

به صورت زنده و طبیعی برای عزاداران برگزار می شود.
گروه کمانداران، نیزه داران، شمشیرزن ها، نوازندگان طبل و دهل، سرخ پوشان 
سوار بر اسب و شــتر، ســربازانی که با ســنگ و خنجر بر حریم آل مصطفی 
 یورش بردند، تاختن گروه اسب ســواران بر پیکر نازنین و مطهر شهدای کربال 
و حضور زنان حرم در کنار قتلگاه، غم انگیزترین صحنه هایی اســت که نهایت 

بی رحمی و قساوت کوفیان را با هنرمندی تمام هنروران نشان می دهد.

آیین های عزاداری در اصفهان مراسم خیمه سوزی قوم بنی اسد در کربال آیین نخل گردانی و جقجقه زنی در ابیانه

عکس روز

عزاداری در اصفهان
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اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
تبخیر ۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر پشت سدها!

ویژه

تهیه داده نماي جغدهاي ایران

منشأ گرد و غبار اخیر در جنوب 
کشور، خارجی است

آستارا؛ میزبان پیش قراوالن
پرندگان مهاجر

پاسخ به برخي ابهامات برگزاري تور 
رالي در پناهگاه حیات وحش موته

 به گزارش پامــا، داده نماي جغدهاي ايران توســط موسســه
پرنده شناسان آواي بوم تهيه شــد. در اين داده نما، ويژگي هاي 
زيســتي جغدها ارائه و گونه هاي مختلف جغدهاي كشور ايران 
معرفي شده اند و كليد شناســايي، رفتارهاي شاخص، زيستگاه 
مورد عالقه و محدوده پراكنش آنهــا در ايران نيز عنوان گرديده 

است.
گفتني اســت بخش داده نما )اينفوگرافــي( در پايگاه اينترنتي 
 اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان به نشــاني

www.isfahan-doe.ir دربردارنده داده نماهاي مختلف در 
رابطه با مباحث زيست محيطي است كه عالقه مندان مي توانند 
با مراجعه به اين بخش، داده نماي جغدهاي ايران و ديگر فايل ها 

را بارگزاري و استفاده كنند.

مدير كارگــروه ملی مقابلــه با پديده گــرد و غبار گفت: منشــأ 
طوفان های گرد و غباری روزهای اخير در جنوب كشــور، كانون 

خارجی است.
ضياء الديــن شــعاعی با اعــالم اينکــه نقشــه های منطقه ای، 
نشان دهنده تداوم طوفان هاســت، اظهار كرد: منشأ اين طوفان ها 

مرز سوريه و عراق و مركز عراق است.
شــعاعی افزود: با توجه به جهت باد، اســتان های جنوب و جنوب 

غربی، بيشترين تاثير را از اين پديده داشتند.
مدير كارگروه ملــی مقابله با پديده گــرد و غبار ادامــه داد: اين 
طوفان ها كه از روز چهارشــنبه به صورت متناوب به خاک كشور 

وارد می شوند، دارای شدت متفاوتی هستند.
به گزارش پاما و به نقل از اين مقام مسئول، با توجه به شکل گيری 
توده جديدی در مرز ســوريه و عراق، پيش بينی می شــود از نيمه 
شــب با توده جديدی از گرد و غبار در اســتان های جنوبی مواجه 

شويم كه شدت آن از توده فعلی كمتر باشد.

رييــس اداره حفاظت محيط زيســت آســتارا، از ورود پنج هزار 
قطعه خوتکای پرســفيد به عنوان پيش قراوالن پرندگان مهاجر و 
زمستان گذران، به تاالب های آق و استيل اين شهرستان خبر داد.

محمدرضا روشــنی گفت: اين پرندگان با سرد شدن هوای مناطق 
شمالی قاره اروپا و آسيا، از سرزمين های اروپای شمالی و مناطق 

قطبی وارد شمال غرب استان گيالن شده اند.
وی افزود: شهرستان مرزی آســتارا در كريدور ورود اين پرندگان 
قرار دارد و پس از ورود نخســتين گروه اين پرندگان مهاجر، حجم 
انبوهی از پرندگان ديگر نيز از اواسط پاييز تا اواخر زمستان به اين 

منطقه وارد خواهند شد.
 روشــنی بيان كــرد: مقصد بعدی ايــن پرندگان مهاجــر، تاالب

بين المللی بندر انزلی و ديگر تاالب ها و آبگيرهای اســتان گيالن 
اســت و شــکارچيان اين پرندگان مهاجر، دســتگير و با تشکيل 

پرونده تخلف، به محاكم قضايی معرفی می شوند.
تاالب اســتيل با 138 هکتار وســعت در هفت كيلومتری شــهر 
آســتارا، مامن جوجــه آوری بيــش از چهار هــزار و 500 قطعه 
 پرنده از نوع باكالن كوچــک و اگرت )حواصيــل( و از مهم ترين

قطب های گردشگری و نخستين ايستگاه فرود پرندگان مهاجر در 
پاييز و زمستان است. 

در برخی سال ها تعداد پرندگان مهاجر فرود آمده در اين تاالب به 
هفت هزار قطعه رسيده است.

تــاالب آق نيز در پشــت پناهگاه حيــات وحــش لوندويل، جزو 
مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده آســتارا محسوب می شود و 
 در اين تاالب 61 گونه پرنده زمســتان گذران و مهاجر شناســايی

شده است.
شهر ساحلی و مرزی آستارا در شمال غرب استان گيالن با داشتن 
تاالب ها، بركه ها، آبگيرها و شــاليزارهای پرآب، از زيستگاه های 
مناســب و مطلوب پرنــدگان مهاجــر در فصل پاييز و زمســتان 

محسوب می شود.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست اســتان اصفهان، به ابهامات 
درخصوص انتشار خبر برگزاري مســابقه رالي در پناهگاه حيات 

وحش موته پاسخ گفت.
به گزارش پامــا، فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اين اداره 
كل در توضيح بــه ابهامات درخصــوص برگزاري تــور رالي در 
پناهگاه حيات وحش موته اظهار داشــت: جمعي از دوســتداران 
طبيعت و اداره ورزش و جوانان شهرســتان شاهين شهر و ميمه، 
تور دوچرخه ســواري با هدف حمايت از محيط زيســت و مقابله 
با تخريب هاي صــورت گرفته را پس از كســب مجوزهاي الزم و 
مشــروط به رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي با هماهنگي 
اين يگان، در خــارج از محدوده امن پناهــگاه حيات وحش موته 

برگزار كردند.
مرتضي جمشــيديان افزود: همزمان جلســه اي با هدف حمايت 
از محيط زيســت در مواجهه با تخريب هاي زيســت محيطي در 
منطقه تشــکيل گرديد كه به همراه دوچرخه سواران شهرستان، 
جمع كثيري از مردم محلي نيز حضور يافته و همبستگي خود را 

در حمايت از محيط زيست اعالم كردند.

نگاه روز

اخبار

برای نخستين بار در آمريکا گونه ای از زنبور به عنوان گونه 
منقرض شده اعالم شد.

 به گــزارش مهر، نشــنال جغرافی در گزارشــی نوشــت:
گونه ای از زنبورها موســوم به »زنبورهای صورت زرد« كه 
بومی هاوايی بودند، ديگر ديده نمی شوند. ناپديد شدن اين 
زنبورها موجب شــده كه ســرويس حيات وحش و ماهيان 
آمريکا، زنبورهای صورت زرد را به عنوان گونه منقرض شده 

اعالم كنند.
اين برای نخستين بار در تاريخ است كه زنبورها در فهرست 

گونه های منقرض شده قرار می گيرند.
در ســال های ابتدايی قرن بيســتم، زنبورهای صورت زرد 
فراوان ترين حشــره های موجــود در هاوايــی بودند كه از 
 مناطق ســاحلی تا ارتفاعات ايــن منطقــه از آمريکا ديده

می شــدند؛ اما حاال ديگر اثری از آنها نيســت. دانشمندان 
 عوامــل مختلفــی را در انقراض نســل اين حشــره عنوان

می كنند كه از دست رفتن زيستگاه های طبيعی، حشرات 
مهاجم و تغييرات جوی، از مهم ترين آنها هستند.

دانشــمندان نابودی ايــن حشــرات را تهديــدی بزرگ 
 برای محيط زيســت عنوان كــرده و به اين واقعيت اشــاره

می كنند كه اين زنبورها بسيار فراتر از آنچه تصور می شود، 
در طبيعت تاثيرگذار هستند.

طی سال های گذشــته تالش زيادی برای نجات اين حشره 
صورت گرفته بود كه النه های مصنوعی و دســت ساز از آن 

جمله بوده؛ اما اين تالش ها اثرگذار نبوده است.

 روند سدســازی به قــدری پرشــتاب پيش رفتــه كه حجم
قابل توجهی از آب های تجديدپذير كشــور امروز پشت سدها 
تجميع شده و فقط ساالنه 5 ميليارد مترمکعب از اين آب ها تبخير 
می شود. اين ميزان آب تبخير شده در سال، تقريبا معادل حجم 

مخزن سد  اميركبير كرج  است.
اين درحالی است كه ساخت شــتابزده سدها پيش از مطالعات 
جامع آبخيزها و اجرای برنامه های كاهش فرســايش و رسوب، 
موجب كاهش امر مفيد سدها و پرشدن زودهنگام مخزن سد با 

رسوبات شده است.
مثال بارز اين نوع نقيصه، رسوبات انباشــته شده در پشت سد 
سفيدرود است كه حجم زياد رســوبات وارده، عمر مفيد آن را 

30سال كاهش داده است.
هرچند سدســازی در اقليم های خشــک و نيمه خشک )كه 
طبيعتا دارای بارش های كم و اغلب موقت و فصلی هســتند(، 
راهکاری برای ذخيره آب برای فصول خشــک و تامين انرژی به 
حساب می آيد، اما كم توجهی به مسائلی نظير تشديد تبخير از 
سطوح آبی ســدها، انتخاب نادرست ساختگاه سد، كم توجهی 
به آثار زيست محيطی آنها مخصوصا آثار منفی عدم تخصيص 
حقابه های زيست محيطی پايين دست، فقدان مشاركت جوامع 
بومی و اثرپذير در تصميم گيری در زمينه پروژه های سدسازی 
و فقدان توجيه اقتصادی با توجه به ارزش های منابع زيست بوم 
اين پروژه ها را به يکی از اصلی ترين تضعيف كننده زيست بوم های 

تاالبی و  رودخانه ها تبديل كرده است.
درحال حاضر باتوجه به اينکه تقريبا روی تمام رودخانه های دائمی 
كشور، سد احداث شده و محيط زيست كشور به ويژه تاالب ها و 
رودخانه ها به شدت تحت تاثير قرار گرفته اند، متاسفانه مديريت 

منابع آب كشور، كماكان با مشــکالت جدی ازجمله تامين آب 
با توجه به رشــد جمعيت، عدم توازن بين تامين و مصرف آب، 
افزايش آلودگی منابع آب و كاهش پتانسيل بهره برداری از منابع 
آب و پيدايش بحران های عمومی آب در مقياس ملی و منطقه ای 
مواجه است و عمال راهبرد توسعه سدسازی در ايران، افق روشنی 

را در زمينه مديريت آب كشور نشان نمی دهد.
تقويت قنات ها و ذخيره آب در زيرزمين به جای ســطح زمين 
و جلوگيری از تبخير و ســاير روش های پايــدار مهار، هدايت و 
ذخيره سازی سيالب های فصلی، همگی راهبردهای سازگار با 
شرايط اقليمی و اقتصادی اجتماعی كشور بودند كه متاسفانه با 
فرصت سوزی های فراوان بخشی از اين مزيت ها، بخش زيادی از 
قابليت های خود را از دست داده اند؛ ازجمله دانش سنتی قنات كه 
كم كم به فراموشی سپرده شده و اين دانش بومی، تقويت، احيا و 

بهنگام سازی نشده است.

معصومه ابتکار در بازديــد از درياچه بزنــگان كه به منظور 
بررســی روند احيای اين اثر طبيعی ملی بــه همت مردم و 
مســئوالن صورت گرفت، ضمــن ابراز خرســندی از بهبود 
چشــمگير وضعيت درياچه، اظهار كرد: احيــای اثر طبيعی 
ملی بزنگان به همت كمپين مردمی، نمونه بارز مشــاركت 

جامعه در حفظ محيط زيست است.
معاون رييــس جمهوری و رييس ســازمان حفاظت محيط 
زيست كشــور، با ابراز خرسندی از بهبود شــرايط تاالب ها 
در مقايسه با سنوات پيشــين گفت: برنامه ريزی و حمايت 
 مســتمر دولت تدبير و اميــد، همچون اجــرای برنامه های

تدوين شــده ای مانند تامين حقابه و حضور جهادی مردم، 
منجر به نجات تاالب های در معرض نابودی شــده اســت و 
دولت در كنار تــالش در ديگر عرصه های مرتبط با توســعه 
كشــور، اين بخش را به صورت ويژه و جدی مورد توجه قرار 

داده است.
ابتکار ادامه داد: بی ترديد توجه به مســايل زيست محيطی، 
منجر به رونق هر چه بيشــتر كشــاورزی، بهبود ســالمت 

آب رودخانه ها و احيای خاک می شــود و بــه همين دليل، 
همکاری همه بخش های جامعه در كمک به بهبود شــرايط 

اين حوزه ضروری است.
خشکســالی و تبعــات جبــران ناپذير آن طی ســال های 
گذشــته، تنها درياچه طبيعی شــمال شرق كشــور را در 
آستانه خشک شــدن قرار داده بود و ادامه اين روند، حدود 
يک ســال پيش، وضعيت اين اثر طبيعی ملی را به وضعيت 
خاصی رســانده بود كه به دليل كاهش چشمگير سطح آب، 
گردشــگران و طبيعت گردان را با وقوع پديده شــکوفايی 
جلبک هــا در آب درياچــه مواجــه می ســاخت و پس از 
بارندگی های متناوب و شــديد،خيرين و طبيعت دوســتان 
محيط زيســت، برای مرمت آبراهه ها و هدايت سيالب ها به 
اين اثر طبيعی ملی، آســتين همت را بــاال زدند و با حمايت 
متوليــان و مســئوالن، در مشــاركتی بی نظير و مســتمر 
در جهت حفظ و بهــره وری معقول از ايــن پديده طبيعی و 
 با حفظ اصالت تعادل اكولوژيکی آن، ايــن درياچه را دوباره 

احيا كردند.

يک گياه شناس گفت: گازهای سمی وارد شــده به فضا و ورود 
فاضالب خطرناک مراكز صنعتی - نفتی عسلويه، درختان حراء 

را با آسيب های جدی روبه رو كرده است.
حسين آخانی، گياه شناس، درخصوص آسيب وارده بر درختان 
حراء و پوشــش گياهی عســلويه به علت آلودگی هــوای اين 
شهر،  اظهار داشت: صرف اينکه گازهای توليد شده در عسلويه،  
بخصوص دی اكسيد كربن )CO2(،  بتواند روی جنگل های حراء 

تاثير منفی بگذارد،  صحيح نيست.
 وی ادامه داد: اما گازهای سمی وارد شده در فضا، به علت فعاليت 
مراكز پتروشيمی می تواند روی درختان حراء و ساير گياهان تاثير 
بگذارد.  عضو هيئت علمی دانشگاه تهران افزود: ميزان تخريب و 
آسيب  وارده از آلودگی هوای عسلويه بر پوشش گياهی و درختان 
اين منطقه نياز به پوشــش دارد و به همين راحتی نمی شــود 
درخصوص آن اظهار نظر كرد.  آخانی تصــرح كرد: آنچه به طور 
مشخص در عسلويه باعث آسيب پوشش گياهی و درختان حراء 

می شود، بحث فاضالب و فعاليت های انسانی در منطقه است. 
 وی افزود: فعاليت های ســاخت و ساز صورت گرفته در عسلويه، 

بخش قابل توجهی از پوشش گياهی را دچار آسيب  كرده است.
 كارشناس محيط زيست با بيان اينکه در دوران دانشجويی خود 
مطالعاتی در اين منطقه داشته است، افزود: مشاهدات ميدانی اخير 
بنده در عسلويه، نشانگر تغييرات بسيار زياد صورت گرفته به علت 

ساخت و ساز بوده است.
 آخانی بيان داشت: ساخت و ســازها با تاثير بر منابع آبی، نه تنها 
درختان حراء، بلکه ساير پوشش های گياهی را دچار آسيب كرده 
است.  وی افزود: حضور بسيار زياد كاركنان عسلويه و تفرج گذرانی 
آنها كه عمدتا با ماشين های شاســی بلند وارد پوشش گياهی، 

مناطق ساحلی و جنگل های حراء می شــوند، متاسفانه در حال 
حاضر خسارت بسيار زيادی را وارد كرده است.

 اين گياه شــناس بيان داشــت: در تمام مناطق صنعتی نفتی، 
شاهد ورود فاضالب به آب های خليج فارس هستيم؛ اما به دليل 
اطالعات و كار تحقيقاتی، از ميــزان ورود اين نوع از آلودگی ها به 
 پوشــش گياهی، درختان حراء و آب های خليج فــارس، آمار

دقيقی نداريم. 
 آخانی تصريح كرد: در مشاهدات ميدانی خود در ماهشهر، شاهد 
تخليه قابل توجه فاضالب خطرناک بر بستر دريای خليج فارس 
بودم.  وی درباره مقابله و كنترل اين شرايط بيان داشت: ابتدا بايد 
تحقيقاتی علمی در اين باره انجام شود كه اين اتفاق نيز منوط به 
حمايت  بعضی از مراكز  است.  كارشناس محيط زيست ادامه داد: 
مراكز صنعتی كه هيچ حمايتی نمی كنند؛ چرا كه در اين صورت، 

در آينده خطاهايشان مشخص می شود. 

انقراض گونه ای زنبور در آمریکا

تبخیر ۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر پشت سدها!

احیای اثر طبیعی ملی بزنگان

گازهای سمی تهدید کننده درختان حراء

اعالم عمومی وضعيت بحرانی يوزهای ايران باعث شده  است 
كه سرنوشــت آخريــن يوزپلنگ های آســيا، در مركز توجه 
قرار گيرد. طبيعی اســت كه در ميان نقش آفرينان حفاظت 
از حيات وحش ايران نيز چنددســتگی ايجاد شده  باشد. هر 
عالقه مندی اين خبــر را با دانش و معيار خود می ســنجد و 
به آن واكنش نشــان می دهد. برخی بر اســاس چندين سال 
حضور و فعاليت در يک يا چند زيستگاه يوز، درباره اين اعالم 
شــرايط بحرانی نظر می دهند، برخی به واســطه يک يا چند 
سفر به اين زيســتگاه ها، برخی نيز بر مبنای جايگاه سازمانی 
يا شــکل رابطه خود با گروهی از نقش آفرينــان حفاظت از 

يوزپلنگ در ايران و برخی تنها بر مبنای احساسات خود.
شــايد يوزهای ماده به همراه توله هايشــان آنقــدر گريزان 
و مخفــی كار هســتند كــه دوربين هــای تله ای قــادر به 
تصويربرداری از آنها نيســتند. شــايد وضعيت بــه آن بدی 
نيست كه به نظر می رسد و می بايســت صبر بيشتری داشته 
باشيم. ترديد ما در اين مسئله اســت كه آيا دانش كنونی ما 
در سطحی هست كه شرايط واقعی يوزها در ايران را بر اساس 
آن بســنجيم؟ چه ميزان دانش و از چه طريقی می بايست به 
دست آيد كه بر اســاس آن و برای حفاظت از يوزها، به تغيير 
برنامه و فعاليت های كنونی يا سرعت بخشــيدن به آنها دست 

بزنيم؟
اين پرســش كه يک گونه يا جمعيت كميــاب يا مخفی كار، 

دقيقا در چه شــرايطی قرار دارد و اولويت هــای حفاظتی و 
مديريتی آن چه هستند، چالشــی محدود به ايران و يوزهای 
آســيايی نيســت. نياز به جمع آوری داده های جمعيتی قابل 
اتکا و استفاده از روش های به روز برای به دست آوردن تخمين 
دقيق، نياز اساسی هر برنامه ريزی حفاظتی است؛ با اين حال، 
اين يافته ها تنهــا زمانی به حفاظت بهتــر از گونه يا جمعيت 
مورد نظر منتهی خواهد شد كه اساس يک برنامه و مجموعه 
اقدامات عملی را تشکيل دهند. در كنار آن، ايجاد توازن ميان 
زمان الزم برای كسب دانش مورد نياز با منابع مالی و انسانی 
موجود در برابر فوريت ترســيم و آغاز مجموعــه اقدام های 
حفاظتی، نکته ای اســت كه می بايســت برای جمعيت های 

حيات وحش در پرتگاه انقراض در نظر گرفته شود.
دوربين های تله ای و روش های نويــن مولکولی )يا ژنتيکی(، 
هر دو به نوبــه خود انقالبی در پژوهــش، مديريت و حفاظت 
جمعيت های كمياب، مخفی كار يا در خطــر انقراض حيات 
وحش پديــد آورده اند. بخش قابــل توجهی از دانشــی كه 
امروزه از بســياری از ايــن گونه ها در اختيــار داريم، مديون 
كاربرد صحيح يکی از اين روش ها يا تركيــب آنها با يکديگر 
اســت. ورود يــک روش جديد و آزمــوده نشــده در فرآيند 
حفاظت از يوزهای ايــران، به درســتی هيجان انگيز به نظر 
می رســد. براســاس شــنيده های نگارنده، در زمــان ورود 
نخســتين دوربين های تلــه ای به ايــران و به دنبــال آن با 

به دســت آمدن نخســتين تصوير از يوز، احســاس مشابهی 
در ميــان نقش آفرينان حفاظت از يوز وجود داشته اســت. بر 
همين اساس، عجيب نيســت كه امکان استفاده از روش های 
مولکولی بــرای پايش جمعيت يوز در ايــران، اميدی تازه در 
دل برخــی حافظان يــوز زنده كرده باشــد. به هــر ترتيب، 
به دســت آوردن تخمينی قابل دفاع از اندازه و روند جمعيتی 
يوز در زيستگاه های آن، هميشــه يکی از دغدغه های اصلی 

نقش آفرينان حفاظت از يوز بوده است.
 انگشت نگاری ژنتیکی چیست؟

اســاس روش های مولکولی در مطالعات حيــات وحش، به 
زبان ســاده، بر مولکول هــای DNA موجــود در نمايه های 
زيســتی به نســبت تازه به جامانده از يک جانور در طبيعت 

ماننــد ســرگين، مــو، ادرار يا 
بزاق آن اســت. بــا به كارگيری 
آزمايشگاهی،  روش های  برخی 
 ،DNA امکان اســتخراج ايــن
تکثير بخشــی از آن به ميزان و 
 DNA الگوی دلخواه و به كمک
هسته ای، امکان شناسايی افراد 
يک جمعيت، بــا درصد قطعيت 
بااليی امکان پذيــر خواهد بود. 
بر اين اســاس كــه همانند اثر 
انگشــت يا الگوهــای منحصر 
به فرد خال های بــدن جانوری 
چــون يــوز، امکان شناســايی 
افراد يک جمعيت در اين روش 
وجود دارد، آن را »انگشت نگاری 
ژنتيکی« يا »رديابــی يا رد پای 

ژنتيکی« نيز می نامند.
حدود دو دهه اســت كه اين روش در تخمين اندازه جمعيت 
بســياری از گوشــتخواران در دنيا، اســتفاده شــده است و 
اطالعــات ارزشــمند ديگری همچــون ارتبــاط خانوادگی 
حيوانــات شناسايی شــده، تنــوع ژنتيکی و شــارژش ژنی 
در ســطح درون جمعيت و بيــن جمعيت هــا را در اختيار 
پژوهشــگران و مديران حيــات وحش قرار می دهــد. با اين 
حــال، چالش های جــدی در برنامه ريزی، انجــام، تحليل و 
تکرار پايش جمعيت يوز بــه كمک روش های مولکولی وجود 
دارد كه بسياری از آنها مشابه دشــواری های پايش به كمک 
دوربين  هــای تله ای هســتند و برخی حتی فراتــر از آن نيز 
می روند. پاسخ قطعی به اين پرسش كه آيا در پايش جمعيت 
يوز ايــران، روش رد پای ژنتيکی بر اســتفاده از دوربين های 
تله ای برتــری دارد، بــدون آزمودن همزمان ايــن دو روش 
و مقايســه كارآيی و دقت آنان در برابر منابع مالی و انســانی 

كه هر يک در شرايط زيســتگاه های ايران می طلبند، ممکن 
نيست. با اين حال، پرســش اصلی آن است كه آيا می بايست 
تا زمان انجام چنين پژوهشی و انتشار نتايج آن منتظر ماند و 
هنوز زود است كه يوزهای ايران را در شرايط بحرانی بدانيم؟ 
به زبان ساده، اين اطالعات جديد احتمالی تا چه اندازه برای 

يوزهای ايران می ارزد؟
 اقدام به موقع، به منظور موفقيت در نجات گونه های در خطر 
انقراض حياتی است. به همان نسبت، شناخت زمان الزم برای 
تغيير يا افزايش فعاليت هــای مديريتی و حفاظتی موجود در 
شــرايطی كه در متوقف ســاختن روند كاهش جمعيت گونه 
هدف موفق نبوده اند، ضروری اســت. زمــان و هزينه ای كه 
صرف فعاليتی می شــود كه نتيجه حفاظتــی چندانی ندارد، 
می بايست به سرعت برای فعاليتی ديگر سرمايه گذاری شود. 
برای شناخت اين نياز، به شــاخص مناسبی احتياج داريم كه 

نمايانگر وضعيت گونه هدف باشد.
شناسايی چنين شاخصی، يکی از اهداف اصلی نقش آفرينان 
حفاظت از يوز از ابتدای شــکل گيری يــک برنامه حفاظتی 
متمركز بر آن بوده اســت. بيراه نيســت اگر اعتراف كنيم كه 
گســتردگی ترديد درباره وضعيت فعلی يــوز و تاثير واقعی 
فعاليت های حفاظتی انجام شده برای آن، نشان از ناكامی در 

شناسايی اين شاخص دارد. 
شناسايی يک شــاخص كارا و كارآمد برای ســرمايه گذاری 
جهت مديريت و حفاظــت جمعيت های در خطــر انقراض 
حيات وحش، تنها بــا در نظر گرفتن هزينه هــای اجرا، قابل 
اتکابودن اطالعات به دســت آمده، مزايا و برتری نســبت به 
شــاخص های ديگر، توانايی تشــخيص گونه هــدف و ارائه 
تخمينی منطقی از احتمال موفقيت برنامه مديريتی حاصل 

از آن، امکان پذير خواهد بود.
چنانچه فعاليت های مديريتی و حفاظتی برای برطرف نمودن 
تهديدهای پيش روی يوزهای ايران، بر اســاس شــاخصی 
نباشــد كــه برآمــده از بهتريــن داده های موجود اســت، 
وخيم شدن شــرايط يوز، تنها زمانی به چشم خواهد آمد كه 

ديگر برای حفظ آخرين يوزهای آسيا دير شده است. 
به اعتقاد نگارنده، بيم آن می رود كه در 15 سال گذشته دچار 
اين اشتباه شــده  باشيم. نپذيرفتن اين اشــتباه و اصرار بر رد 
شــواهد موجود، ممکن اســت آخرين فرصت ها برای حفظ 

يوزهای آسيايی را از ما بگيرد.
 به هر حال، كماكان شــاخص قابل اطمينانــی برای ارزيابی 
وضعيت يوز در ايران وجــود ندارد؛ ولــی بهترين داده های 
موجود، نتايج چندين ســال پايش بخشــی از زيستگاه های 

شناخته شده يوز در ايران به كمک دوربين های تله ای است. 
نياز به اقــدام به موقع برای جمعيت گونــه ای كه حداقل 30 
سال است كه در خطر انقراض قرار دارد، در مرزهای سياسی 
تنها يک كشور يافت می شــود و هيچ جمعيت پشتيبانی در 
اســارت ندارد، حکم می كند كــه نتايج اوليه ايــن بهترين 
اطالعات موجــود را جــدی گرفت و مبنــای تصميم گيری 

يکپارچه قرار داد. 

آیا ردپای ژنتیکی، یوزهای ایران را نجات خواهد داد؟

این حقیقت که دانش و آگاهی ما از وضعیت جمعیتی یوز در ایران، بــه دوربین گذاری های اغلب پراکنده و 
برخی مناطق حفاظت شده محدود می شود، موافقان و مخالفان اعالم وضعیت بحرانی یوز را دچار این تردید 

می کند که شاید یوزهای بیشتری در مناطق وسیع پایش نشده وجود دارند که از آنها غافلیم.
به دست آوردن 

تخمینی قابل دفاع از 
اندازه و روند جمعیتی 
یوز در زیستگاه های 
آن، همیشه یکی از 
دغدغه های اصلی 

نقش آفرینان حفاظت 
از یوز بوده است
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پیشنهاد سردبیر: 
شاید گاهی باید آرام تر قدم برداریم

ریزه کاری های زندگی

تام در مقام انسانی مســئول و منضبط در کار، اجازه یافت 
در یک باشگاه بولینگ در خارج از اردوگاه مشغول به کار 
شود. سخت کوشــی و چاالکی تام در چیدن نشانه ها، او 
را به ســرعت محبوب کرد. عالوه بر ایــن، او از جذبه ای 
جادویی برخوردار بود. از آنجا که دوستانش مدام سیگار از 
او قرض می گرفتند، تام برای صرفه جویی به سیگار برگ 
رو آورد. او که نمی خواســت دست رد به سینه دوستانش 
بزند، تصمیم گرفت توتونی قوی تــر را تحمل کند. از آن 
پس بود که تام همواره با یک ســیگار برگ در دست دیده 

می شد!
در 13 ژوئن 1944 تام و تــم در تویین فالز، واقع در ایالت 
آیداهو، ازدواج کردند. زمانی که دولــت آنها را از اردوگاه 
آزاد کرده بود، آهی در بساط نداشــتند )تا بیش از پنجاه 
ســال هیچ غرامتی بابت ظلمی که در حقشان شده بود، 
به آنها پرداخت نشــد.(؛ بنابراین ســه ســال در آیداهو 
ماندند. در سال 1994 هر یک چکی به مبلغ بیست هزار 
 دالر از دولت، همــراه با یک نامــه عذرخواهی به امضای

رییس جمهور ایاالت متحده دریافت کرد. وقتی چک تام 
به دستش رســید، قهقهه ای از ته دل سر داد و به خانواده 
و دوســتانش گفت که دولت به مناسبت مالقات و ازدواج 
با همســر محبوبش، به او پول داده اســت. وقتی تم نامه 
خودش را باز کــرد، تام دوبــاره خنده ای کــرد و گفت: 

 »نگاه کنید، آنها به همین مناســبت به همسرم هم پول
داده اند!«

ایــن زوج جون با هــم قرار گذاشــتند دربــاره جزئیات 
برخوردی که کشــور خودشــان در دوره جنون عالم گیر 
با آنها کرده بود، چیزی به فرزندانشــان نگویند. انگشــت 
گذاشتن بر خاطرات تلخ گذشته هیچ دردی را از آنها دوا 
نمی کرد؛ پس آن موضوع به ندرت پیش کشیده شد. تام 
نه تنها از دوره اسارت در اردوگاه، که تقریبا از هیچ مشکل 
دیگری هم شــکایت نمی کرد. او فردی مثبت بود و هیچ 
وقت به جمع اشخاص» شــاکی و غصه خور« نپیوست. به 
جای اینکه وقت و انرژی اش را صــرف منفی گرایی کند، 

ترجیح می داد فردی خوش بین و پرشور و شوق باشد.
در ســال 1947 تام و تم به سیاتل بازگشــتند تا نزدیک 
خانواده هایشان باشند. مدتی بعد در همان سال به انکریج 
واقع در آالســکا ســفر کردند تا به دیدن خواهر تم، کاز و 

شوهرش جورج بروند.
تام خیلی زود متوجه شــد در ناحیه آالسکا موقعیت های 
بهتری نسبت به ایالت واشــنگتن یافت می شود. با وجود 
طبیعت خشن آالســکا و زمستان های ســرد و تاریکش 
که دمای هــوای آن تا منهای 39 درجه می رســید، آنها 

ماندگار شدند.
تام برای این کار خود دلیل داشت: هدف تامین مالی، یک 

بار دیگر او را از حیطه آســایش بیرون کشید. فقط این بار 
به جای مادر و خواهرانش، خود را برای همسر و پسر تازه 
متولد شده اش، به آب و آتش می زد. جنگ تازه تمام شده 
بود و خانــواده کوگین به غیر از یــک آپارتمان چیزی در 
واشنگتن نداشت؛ بنابراین نقل مکان ایشان فقط مستلزم 
یک تصمیم گیری بود. تام همچون اغلب آدم های موفق،  

خیلی زود تصمیم گرفت.
در آالسکا، دوباره کارهای مختلفی را امتحان کرد و برای 
تامین معیشــت خانواده اش که در حال گســترش بود، 
اغلب در طول شبانه روز چند جا کار می کرد. از آنجا که او 
و تم صاحب سه پسر خردسال به نام های نلسون، رابرت و 
وین شده بودند، همه تالش خود را به کار گرفت تا زندگی 
خوبی برایشــان فراهم کند. تام که در کودکی پدرش را از 
دست داده بود، می دانســت اگر بالیی سرش بیاید، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که تم بتواند درآمد الزم برای بزرگ 

کردن فرزندانشان را تامین کند.
با وجود هوای نامساعد آالســکا، اعضای خانواده کوگین 
دست به دســت هم دادند تا زندگی بهتری فراهم سازند. 
 زمانی که تام در روز دو ســه جا مشــغول بود، تم خانه را
 مــی گرداند. با وجــود مشــغولیت فــراوان، آنها طوری

برنامه ریزی می کردند که با دوســتان و همسایگان هم 
مراوده داشته باشند.

تام خیلی راحت با دیگران دوســت می شــد و دستپخت 
تم آنها را ترغیب می کــرد به دیدنشــان بیایند؛ اگر چه 
تام هم همیشه در آشــپزی به او کمک می کرد تا بتواند 
حتی برای یک لشــکر غذا بپزد! آن روزها، انکریج بیشتر 
 شبیه روستایی بود که همســایه ها همواره به هم کمک

می کردند و شــکی نبود که خانواده کوگین همسایگان 
خوبی برای آنها محسوب می شدند!

نوع دوســتی یعنی اگر خیرمان به هم نمی رســد، دست 
کم شر هم نرســانیم؛ کســانی که کمتر روی ویژگی های 
صفاتی خودشــان کار کرده اند، معموال یا به سمت افراط 
می روند یا به تفریط؛ یعنی یا به دیگــران خوبی می کنند 
یا بدی. نوع دوســتی در کــم رنگ ترین شــکل خود، آن 
 اســت که اگر خیری به دیگری نمی رســانیم، الاقل به او

صدمه ای هم نزنیم که البته این خود، هنر ظریفی اســت 
که دقت و موشــکافی باالیی می طلبد. وقتی در یک جمع 
مشغول صحبت یا تعریف داســتانی هستیم، آیا حواسمان 
به تک تک کلمــات و موضوعاتی که انتخــاب می کنیم، 
هســت و مواظب هســتیم که به کســی بر نخورد، کسی 
نرنجد، دل کسی نشــکند، به کســی اهانت نشود، خاطره 
ناخوشایندی را به یاد کســی نیاوریم، حوصله کسی را سر 

نبریم، راز کســی را فاش نکنیم، آبروی کسی را نریزیم، راز 
کســی را فاش نکنیم و... می بینید! با دقتی خیلی کمتر از 

این هم، هنوز کار ظریف و دشواری است.
نوع دوســتی یعنی دیگران را صرف نظــر از صفات مثبت 
و منفی شــان، عزیز بداریم. می گویند معنی کرم خداوند 
 همین است که بدون در نظر گرفتن اســتحقاق فرد، به او

می بخشد. ما تا چه حد کریم هستیم و تا چه حد می توانیم 
آدم ها را بدون قضاوت کردن، شمردن نقاط ضعف و در نظر 

گرفتن وضعیت و موقعیتشان دوست بداریم؟ 
 نوع دوســتی یعنی اینکه رازدار باشــیم. البتــه بعضی ها

می گویند کسی که خودش تمایلی به حفظ رازش نداشته 
و آن را به دیگران یعنی ما، گفته اســت، پــس البد رازش 
چندان مهم نیســت و فاش کردنش هــم اهمیت چندانی 

ندارد. اگــر چــه در وهله اول خود شــخص بایــد رازش 
را حفظ کند و آن را در دســترس دیگران قــرار ندهد؛ اما 
 شاید خواســته ولی نتوانسته و شــاید در وضعیت خاصی،

بی اختیار ســفره دلش را باز کرده تا خود را تخلیه روحی 
کند. اصال شــاید تصادفا و بدون خواست او، از رازش مطلع 
شده باشیم. هزار و یک احتمال وجود دارد و به هر حال مهم 
این است که فعال ما از راز کسی باخبریم و وظیفه داریم آن 
را حفظ کنیم تا به خود آن شخص و منافعش آسیب نرسد. 
اگر کسی از راز شما باخبر باشــد، آیا دلتان می خواهد آن 
را فاش کند یا دوســت دارید راز شــما در سینه او محفوظ 
بماند؟ نوع دوســتی یعنی آنچه بر خود نمی پســندی، بر 
دیگری هم مپســندی و آنچه برای خود می خواهی، برای 

دیگری هم بخواهی.

نوع دوستی؛ نقطه مقابل خودخواهی )3(

وضعیت منفی وجود ندارد؛ هر چه هست 
فرصت است! )قسمت دوم( 1- تقویت هــدف: کاری را که دلت مــی خواهد 

انجام دهی، به طور دقیق مشــخص کــن. هدف تو 
 باید شــفاف، قابل اجرا، مطابق توان و استعداد تو و

واقع بینانه باشد. 
اگر هــدف تو جنبــه بلندپروازی داشــته و خارج از 
توانایی های شخصی ات باشــد، با مشکالتی مواجه 
می شــوی که نتیجه آن، ناامیدی و دلسردی خواهد 
بود و تــو را از ادامــه کار باز می دارد؛ چــون خود را 
ناتوان و بــی اراده می بینی که همیــن موارد منفی 

موجب فشار عصبی در تو می شوند.
2- شناخت توانایی: در وجودت توانایی و استعداد 
خاصی نهفته اســت. باید اینها را کشف کنی و برای 

رسیدن به اهدافت آنها را به کار بندی.
 3- برنامه ریزی: باید بــرای تمام امــور خودت

برنامه ای منظم داشــته باشــی؛ پس هــر روز که از 
خواب بیدار می شــوی، برنامه های خودت را طبق 
 اولویت یادداشــت کن و خــودت را موظف کن که

تک تک آنها را انجام دهی. در صــورت تخلف در هر 
کدام، خودت را تنبیه و در صورت موفقیت در اجرای 

هر کدام، خود را تشویق کن و به خودت پاداش بده. 
4- تلقین: هر کالمی کــه از دهانت بیرون می آید، 

باور تو را می سازد.
وقتی می گویی »من آدم زرنگی نیستم«، در حقیقت 
حکم محکومیت خــود را صادر کــرده و به کائنات 
فرمان داده ای که تمــام موارد منفی را به ســویت 
سرازیر کنند! سعی کن زمانی که گفت و گوی ذهنی 
با خودت داری، کالم تو از موضع قدرت باشــد؛ چون 
هر آنچه را که به خودت مــی گویی، چند برابرش به 

تو بازمی گردد.
 اول ذهنت را بررســی کــن و ببین بیشــتر اوقات 
خودگویی هایت مثبت است یا منفی؛ چون زیربنای 
هستی، تفکر اســت. اگر می خواهی مواردی عالی و 
مثبت در زندگی برایت پیش بیاید، نگرش و ذهنیت 
خود را تغییر بده و یادت باشد که نود درصد تغییرات 
خــوب و بد زندگی ات بــه نوع نگرش تو نســبت به 
رویدادهای زندگی و ده درصــد آن به وقایع بیرونی 
بســتگی دارد. مشکل افراد شکســت خورده ای که 
دست از تالش برداشتند، این است که خبر نداشتند 

در یک قدمی موفقیت هستند.
راز موفقیت من در این بود که هرگاه برای باز کردن 
دری تالش می کردم و باز نمی شــد، با اراده ای قوی 
بارها و بارها تالش مــی کردم و با خــود می گفتم: 
»حتما این کلیــد اراده، صدمین بــار در راه به رویم 

خواهد گشود.« 

تکنیک

دانستنی ها

آیا می دانید ســس کچاپ در ســال 1۸3۰ به عنوان یــک دارو به فروش 
می رسیده است.

آیا می دانید لئو ناردو داوینچی 1۰ سال طول کشــید تا لب های مونالیزا را 
نقاشی کند.

آیا می دانید وقتی پاهایت  را آرام باال بیاوری و به پشــت بخوابی، در ماســه 
فرو نمی روی.

آیا می دانید Stewardesses  طوالنی ترین کلمه ای است که می توانید 
با دست چپ تایپش کنید.

آیا می دانید اکثر افراد در کمتر از 7 دقیقه خوابشان می برد!
آیا می دانید یک انسان، ۸ ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.

آیا می دانید سالی ۵۰۰ شهاب سنگ با زمین برخورد می کند.
آیا می دانید خورشید روزی 126/۰۰۰میلیارد اســب بخار انرژی به زمین 

می فرستد.

اعتماد به نفس

 هر فرد، در بعضی مواقع نیــاز دارد که اعتماد به نفس خــود را باال ببرد. 
 بنابرایــن به چنــد نکته درخصــوص افزایــش اعتماد به نفس اشــاره

می کنیم:
1- هر زمان که بخواهید، می توانید احساس خوبی داشته باشید

هر گاه نیاز داشــتید کــه اعتماد به نفســتان افزایش یابد، ســه چیز را 
بیابید که در شما احســاس خوبی ایجاد می کند. این سه چیز می تواند 
خاطرات خوب، یک قطعه موسیقی، یک ســوغاتی یا تصویر یک شخص 
باشــد. فکر کردن در مورد چیزهای خوب را تمرین کنید و آنها را دوباره 
به یاد بیاورید. در این حالت چون عواطف به خاطرات متصل می شــوند، 
با یادآوری خاطرات، احســاس خوبی در خود به وجود مــی آورید و این 

احساس خوب، کمک بزرگی برای افزایش اعتماد به نفس در شماست.
2- کم رویی را سرکوب کنید

کم رویی دشمن شــماره یک اعتماد به نفس اســت. روش هایی را برای 
اجتناب از توجه بسیار به خود فرا بگیرید. شــما در سه مرحله می توانید 

این کار را انجام دهید:
الف: اگر احســاس می کنید یک انســان خجالتی هســتید، هر روز یک 

وسیله یا هر چیز دیگر را پیدا کنید و در جزئیات آن دقت کنید.
برای مثال یــک در را انتخاب کنید و بــه جنس و رنگ آن نــگاه کنید. 
ببینید در را چه کسی و چگونه ساخته است و... با این کار به جای آنکه به 
خودتان توجه کنید، یاد می گیرید بر موضوع و مسائل دیگر تمرکز کنید.

ب: اگر شما در محیط های اجتماعی احساس کم رویی می کنید، به این 
دلیل اســت که اطالعاتتان در مورد کاری که تصمیم به انجام آن دارید، 

کافی نیست.
به هدفتان در آن محیط فکر کنید: آیا شــما در آنجا هستید تا فکر کنید؟ 
یا اینکه با افراد دیگر ارتباط برقرار کرده و دیگران با شما احساس راحتی 
کنند؟ در این خصوص  اطالعاتی به دســت  آورید، روابط تجاری داشته 

باشید و... .
مسلما احساس خجالت می کنید اگر هدفی نداشته باشید؛ اما اگر سرگرم 
کار یا هدفی باشــید، احتمال داشتن این احساس بســیار کم است. یک 
هدف معمولی همچون بــودن در صحنه اجتماع، باعث یافتن دوســتان 

جدید، تبادل اطالعات و هر چیزی می شود که خواهان آن هستید.

چند پیشنهاد ساده برای افزایش 
اعتماد به نفس و غلبه بر کم رویی

روش های تقویت اراده
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داستان3 حکایت زیبا از گلستان سعدی
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حکایت اول:
بودنــد.  مصــر  در  شــاهزاده  دو   
یکــی علــم اندوخــت و دیگــری 
مــال. عاقبه االمــر آن یکــی عالمه 
 عصر گشــت و ایــن یکی ســلطان 

مصر. 
پــس آن توانگر با چشــم حقارت در 
فقیه نظر کرد و گفت: من به سلطنت 
رســیدم و تو همچنان در مســِکنت 

بماندی. 
گفت: ای برادر، شــکر نعمت حضرت 
باری تعالــی بر من واجب اســت که 
میراث پیغمبران یافتــم و تو میراث 

فرعــون و هامــون. کــه در حدیث 
نبوی)ص( آمده: العلماء ورثـه االنبیاء

من آن مورم که در پایَم بمالند 
                 نه زنبورم که از دستم بنالند

کجا خود شکر این نعمت گزارم
                       که زور مردم آزاری ندارم؟

 حکایت دوم:
 یکــی از حکمــا را شــنیدم کــه 
می گفــت: هرگز کســی بــه جهل 
خویش اقــرار نکرده اســت؛ مگر آن 
کســی که چون دیگری در ســخن 
باشــد، همچنان ناتمام گفته، سخن 

آغاز کند.

سخن را سر است ای خداوند و بن
 میاور سخن در میان سخن

 خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش
 نگوید سخن تا نبیند خموش

 حکایت سوم:
 منجمی بــه خانه درآمــد، یکی مرد 
غریبه را دید کــه با زن او  نشســته 
اســت. فریاد و فغان کرد و دشــنام 
 و ســقط گفــت و فتنه و آشــوب به 
پا خاســت. حکیمی که در حال گذر 

بود، گفت:
تو بر اوج فلک چه دانی چیست
که ندانی که در سرایت کیست؟

 یــه روزی یــه مردی نشســته بود و داشــت
روزنامه اش رو می خوند

که زنش یهو ماهی تابه رو می کوبه تو سرش.
مرد میگه: برا چی این کارو کردی؟

زن جواب میــده: به خاطر ایــن زدمت که تو 
جیب شلوارت یه تیکه کاغذ پیدا کردم

که توش اســم جنی )یه دختر( نوشــته شده 
بود...

مرد میگــه: وقتی هفته پیش برای تماشــای 
مسابقه اسب دوانی رفته بودم

اسم اسبی که روش شــرط بندی کردم، جنی 
بود.

زنش معذرت خواهی می کنه و میره به کارای 
خونه برسه.

 ســه روز بعدش مرد داشــت تلویزین تماشا
می کرد که زنش این بار بــا یه قابلمه بزرگ تر 

کوبید رو سر مرده که تقریبا بیهوش شد.
وقتی به خودش اومد، پرســید این بار برا چی 

منو زدی؟ 
زنش جواب داد: آخه اسبت زنگ زده بود.

تاجــری در یک روســتا، مقدار زیــادی محصول 
کشاورزی خرید و تصمیم گرفت آنها را با ماشین به 
انبار منتقل کند. در راه از پسری پرسید: »تا جاده 

چقدر راه است؟«
پســر جواب داد: »اگر آرام بروید، حدود ده دقیقه 
کافی است؛ اما اگر با ســرعت بروید، نیم ساعت و 

شاید بیشتر.«
تاجر از این تضاد در جواب پسر ناراحت شد و به او 
بد و بیراه گفت و به ســرعت خودرو را به جلو راند. 
اما پنجاه متر بیشــتر نرفته بود که چرخ ماشــین 

به ســنگی برخورد کرد و با تکان خوردن ماشین، 
همه محصول ها به زمین ریخت. تاجر وقت زیادی 
برای جمع کردن محصول ریخته شده صرف کرد 
و هنگامی که خســته و کوفته به ســمت خودرو 
برمی گشت، یاد حرف های پسر افتاد و وقتی منظور 

او را فهمید، بقیه راه را آرام و بااحتیاط طی کرد.
شــاید گاهی باید آرام تر قــدم برداریم تا به مقصد 

برسیم.
البرویر: »برای کســی که آهســته و پیوسته قدم 

برمی دارد، هیچ راهی دور نیست.«

شاید گاهی باید آرام تر قدم برداریممسابقه اسب دوانی

- ما همه، هم خوب و هم بد، هم خیر و هم شــر هستیم و اگر شما 
هیچ ناپاکی و پلیدی در وجودتان نمی بینید، دلیلش آن است که 

خوب به خودتان نگاه کرده اید.
- جهت حرکت، بسیار مهم تر از سرعت حرکت است. خیلی ها با 

سرعت زیاد به سمت هیچ حرکت می کنند. 
- کســی که بهتر از همه فکر می کند، بدتر از دیگران هم مرتکب 

اشتباه می شود.
- من اگر مرد بودم، دســت زنی را می گرفتم، پا به پایش فصل ها 
را قدم می زدم و برایش از عشق و دلدادگی می گفتم تا الاقل یک 

دختر در دنیا از هیچ چیز نترسد.
 - شــخص ثروتمند برای ســه نســل آینده اش برنامــه ریزی

می کند؛ اما شخص فقیر برای اولین شب تعطیلش!
- مشــورت کردن یک عادت کامال انسانی است؛ این مزیتی است 
که ما نسبت به حیوانات داریم. اگر مثال گاوها می توانستند با هم 

حرفی بزنند، کشتارگاهی وجود نداشت!
- در خاطرات هر شخص چیزهایی هست که حتی می ترسد برای 

خودش آشکار کند!
- شما دشــمنانی دارید؟ بسیار خب، این نشــان می دهد روزی، 

جایی در زندگیتان کار مهمی را به خوبی انجام داده اید.
- من چنین ســعادتی را نمی خواهم! این را بدانید که من هرگز، 
هرگز عالقه ای به خوشبخت بودن ندارم. من آگاه بودن را ترجیح 

می دهم. 
- دنیا پر اســت از انســان هایی به ظاهر زیبا که هر روز لباسی نو 
بر تن می کنند؛ ولی نزدیکشــان که می شــوی، بــوی کهنگی 

عقایدشان آزارت می دهد. 
 - تــرس از اینکــه دیگــران راجع به مــا چه فکری مــی کنند،

بزرگ ترین زندانی است که انسان ها در آن زندگی می کنند. 
- برای بهتر کردن جهان، خودت را بهتر کن. 

- زندگی کردن نادرترین چیز دنیاســت؛ اغلب مردم فقط وجود 
دارند.

 - دلیــل بســیار خوبی وجــود دارد که چــرا هیچ کــس تاریخ 
نمی خواند. علتش این اســت که تاریخ بیش از اندازه درس برای 

آموختن دارد. 
- هر که خود داند و خدای دلش که چه دردیست درکجای دلش! 

هایالیت سودوکو

پیش از آنکــه ســقراط را محاکمــه کننــد، از وی 
پرســیدند: بزرگ تریــن آرزویی کــه در دل داری، 

چیست؟
پاســخ داد: بزرگ ترین آرزوی من این اســت که به 
باالترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم 
بگویم: ای دوســتان، چرا با این حرص و ولع، بهترین 
و عزیزترین ســال های زندگی خود را به جمع کردن 
ثروت و ســیم و طال می گذرانید؛ در حالی که آنگونه 

که باید و شاید، در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور 
خواهید شــد ثروت خود را برای آنهــا باقی بگذارید، 

همت نمی گمارید؟!
 در هیاهوی زندگی دریافتم »چه بسیار دویدن ها که 

فقط پاهایم را از من گرفت؛
در حالی که گویی ایستاده بودم

و چه بســیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم 
شد؛

در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود!
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد، »می شود«

و اگر نخواهد، »نمی شود«؛
به همین سادگی...

کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم؛
فقط او را می خواندم و بس!
دلم برای باغچه می سوزد؛
کسی به فکر گلها نیست!

دلنوشته

کاریکاتور )خشم خانواده(
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پیشنهاد سردبیر: 
موفقیت فوتسال با گام های اصفهانی ها

 حسین ماهینی از هواداران پرسپولیس بابت باخت شوکه کننده 
در جام حذفی، عذرخواهی کرد و به برخی هم طعنه زد.

  مدافع پرســپولیس نوشــت: »جا داره از تک تــک هوادارامون 
عذر خواهی کنم بابت باخت تو جام حذفی، ولی به قول معروف با 
یک برد پرسپولیسی نشدیم که با یک باخت تیممون رو فراموش 
کنیم. ممنون که تو باخت ها هم پشــتمون هستید، قول میدیم 
تو لیگ جبران کنیم که تا االن هم بــاال بودیم تو جدول. این قدر 

تیممون بزرگ هست که وقتی می بازیم شفا میده.«

مدافع پرسپولیس:

 باخت ما برخی را شفا می دهد!

فوتبال جهان

 ملی پوش پیشــین انگلســتان در ماه نوامبر قراردادش با باشگاه 
آمریکایی به پایان می رســد و در حالیکه تمدید قراردادش را رد 

نکرده، اصرار دارد انتخاب هایش گسترده است.
»استیون جرارد« اسطوره باشــگاه لیورپول عنوان کرده است با 
اتمام قراردادش در تیم فوتبال ال ای گلکسی می تواند به فوتبال 

انگلیس بازگردد.
 قرارداد »جرارد« با باشــگاه آمریکایــی در ماه نوامبــر به اتمام 
می رســد، در حالی که انتظار می رود با مشخص شدن سرنوشت 
این باشــگاه در بازی پلی آف ٬ مذاکرات برای تمدید قراردادش 
بار دیگر آغاز شــود، در غیر این صورت وی بایــد تصمیم به ترک 
کالیفرنیا بگیرد. »جرارد« فاش کرده است که در نظر دارد تا جای 

دیگری بازی کند.
به نقل از »ساندی میرر«، وی گفت: با خودم فکر می کنم که باید 
کمی بیشتر بازی کنم یا اینکه بازی را کنار بگذارم و خداحافظی 
کنم. هنوز از بازی کردن لذت می برم. هنوز عاشق تمرین کردن 
و رقابتم. پس اگر بتوانم ادامه دهم و پیشــنهادی برای ماندن در 
اینجا یا جای دیگری برای ۶ یا ۱۲ ماه آینده داشــته باشــم ٬ به 
آن فکر خواهم کرد اما اگر پیشــنهادی نبــود، تالش خواهم کرد 
 و به دنبال مدارک مربی گری مــی روم و منتظر اتفاقی در آن راه 
می مانم. شاید این یک وسواس فکری باشد اما هنوز عاشق بازی 
کردنم. قصد دارم دیر بازنشسته شوم ٬ پس تا زمانی که احساس 

خوبی دارم٬ می خواهم از بازی کردن لذت ببرم.

احتمال بازگشت 
» استیون جرارد« به لیگ برتر

فضای مجازی

تیم ملی فوتسال ایران شنبه شب تاریخ ساز شد و با پیروزی 
مقابل تیم پرتغال در دیدار رده بندی جام جهانی فوتســال، 
به عنوان سوم این رقابت ها دست یافت. ایران برای اولین بار 
توانست در این رقابت ها روی سکو برود تا با عملکرد بسیار 
خوب و حذف تیم های بزرگی چــون برزیل و پاراگوئه، تمام 

نگاه ها را در دنیا به خود معطوف کند.
صفحه جدید فوتســال ایران در حالی توســط شــاگردان 
محمد ناظم الشــریعه ورق خــورد که حاال بــازار مصاحبه 
اهالی فوتســال در حمایت از این تیم و مربیان آن داغ شده 
اســت. با وجود این، نگاهی گذرا به اتفاقات یکســال اخیر و 
بخصوص در ماه های منتهی به جام جهانی نشــان می دهد 
که بخش های مختلفی از جامعه فوتســال نه تنها همکاری 

الزم را با تیم ملی نداشــتند، بلکه در راه آماده ســازی تیم 
ملی، آگاهانــه یا ناآگاهانه، کم کاری و حتی ســنگ اندازی 

کرده اند.
هیئت رییسه سازمان لیگ فوتســال را باید اولین بخش از 
جامعه فوتســال دانســت که با برنامه ریزی نامناسب خود 
برای شروع لیگ برتر، دست کادر فنی تیم ملی را در پوست 
گردو گذاشــتند. ناظم الشــریعه پیش از جام جهانی، بارها 
تاکید کرد که از هیئت رییســه خواسته لیگ در اردیبهشت 
یا خردادماه شروع شــود تا بازیکنانش را آماده تر در اختیار 
داشــته باشــد ولی اعضای این هیئت، لیگ را  در مردادماه 
استارت زدند تا زمینه نارضایتی و ناراحتی اعضای تیم ملی 
فراهم شــود و فرصت های خوبی برای برگزاری بازی های 

تدارکاتی از دست برود.
کمیته فوتسال هم خواسته یا ناخواسته نتوانست انتظارات 
پشتیبانی از تیم ملی فوتسال را برآورده کند. این کمیته نه 
تنها در فراهم کردن بازی های تدارکاتی مناسب قبل از جام 
جهانی اقدام قابل توجهی نکــرد، بلکه حتی در چند مقطع، 
اردوی داخلی تیم ملی فوتســال ایران را در تهران، به خاطر 
نداشتن هتل لغو کرد. کار به جایی رسید که کمیته فوتسال 
حتی نتوانســت زمینه حضور تیم ملــی را در جزیره کیش 
فراهم کند تا در نهایت یکی از اردوهای »تیم سوم دنیا« در 

کمال تعجب در شهر کرج برپا شود.
مســئوالن فدراســیون فوتبال که حاال می توانند با عنوانی 
که تیم ملی فوتســال ایران در جام جهانی به دست آورده، 
ســر خود را باال بگیرند و به این عنوان افتخار کنند، آن قدر 
در پشتیبانی تیم ملی تعلل داشــتند که صدای مربیان تیم 
ملی را درآوردند. هنوز فرامــوش نکرده ایم روزی را که تیم 
ملی فوتسال ایران  در دیداری تدارکاتی در ارومیه به مصاف 
روسیه رفت و نداشتن گرمکن در هوای سرد آن روز ارومیه، 
سبب اعتراض بازیکنان شــد. نکته عجیب اینجا بود که این 
مشکل حتی تا لحظه شروع مسابقات جام جهانی هم دست 
از سر تیم ملی بر نداشت. ایران با لباس هایی به کلمبیا رفت 
که نه از لحاظ کمیت و نه از لحــاظ کیفیت، رضایت بخش 
نبود و باعث شــد تا ملی پوشــان لباس های خود را »وصله 

و پینه« کنند.
بعضی از باشــگاه ها و تیم های لیگ برتری را هم می توان در 
این ارتباط نام برد. به عنوان مثال تیمی مثل گیتی پســند 
از در اختیار قــراردادن بازیکنانش به تیم ملی که - ســهم 
زیادی را هم شــامل می شــد - خودداری کرد. بعد از اتمام 
هفته دوم بود که کادر فنی تیم ملــی، ۲۲ بازیکن از جمله 
سپهر محمدی، محمد کشاورز، علی اصغر حسن زاده، مهران 
عالیقدر، مهدی جاوید، افشین کاظمی و سعید افشار هفت 
بازیکن گیتی پســند را به اردو دعوت کرد. بــا این حال این 
اردو در حالی به اتمام رسید که بازیکنان گیتی پسند حدود 
۱۲ ساعت در آن حضور داشــتند. اختالف مسئوالن باشگاه 
گیتی پسند اصفهان با اعضای کادر فنی تیم ملی باعث شد 
تا گیتی پســندی ها اجازه حضور بازیکنان خود را در دو روز 
اول در تیم ملی ندهند و روز آخر اردو با فشــار فدراســیون 

فوتبال مجبور شوند بازیکنان خود را به تهران بفرستند.
 بازیکنــان تیم ملــی فوتســال بــا تدابیر و اندیشــه های 
ناظم الشریعه توانستند بسیاری از کم کاری  های بخش های 
دیگر جامعه فوتســال را به دوش بکشــند و یــک تنه برابر 
تیم های بــزرگ دنیا قد علم کنند. تیم ملی فوتســال ایران 
پیش از آنکه در جام جهانی بدرخشد، در تاریکی مشکالت 
و سنگ اندازی هایی درخشــید که در یکسال گذشته پیش 
پایش بود ولی هیچ موقع به این مشــکالت آن طور که باید 
و شاید پرداخته نشد. حاال مســئوالن فدراسیون فوتبال و 
اهالی فوتســال، باید قبل از به لب آوردن لبخند غرور از این 
تاریخ سازی کمی تامل کنند و ببینند قبل از آغاز سوت جام 

جهانی، جزو حامیان تیم ملی بوده اند و یا کم کارها؟

مروری بر کم کاری ها قبل از جام جهانی؛

افتخار آفرینی فوتسال برای شما نیست

درحاشیه

 فرهاد مجیدی که هنــوز هیچ تجربه مربی گــری ندارد و 
ظاهرا در حال گذراندن کالس های مربی گری اســت یکی 
از پیشکسوتانی است که هواداران تمایل دارند او را روزی به 
عنوان سرمربی کنار نیمکت استقالل ببینند. این در حالی 
است که پس از کناره گیری او از فوتبال هر سرمربی که روی 

نیمکت آبی ها نشسته سایه او را احساس کرده است.
اندکی به عقب برمی گردیم، آن روزها که فرهاد مجیدی در 
اســتقالل نبود و طی نامه ای بلند باال پس از چند درگیری 
رســانه ای با امیر قلعه نویی خود را ســرباز مکتب حجازی 
خوانده بود. استقالل در بازی با سایپا اولین بار بود که سایه 
بلند فرهــاد را حس کرد. در آن نیمه شــب، اســتقالل که 
سنگین حرکت می کرد و عالی نبود، به یک باره شعار فرهاد 
مجیدی را روی سکو شنید آن هم نه توسط یک جایگاه که 

توسط همه ورزشگاه که چیزی حدود ۵۰ هزار نفر بودند.
 به هم وصل کردن ســرباز مکتــب حجازی با ژنــرال کار 
ســاده ای نبــود امــا فتــح ا... زاده در نیــم فصــل 
چنیــن کــرد و فرهــاد و امیــر را در یــک قــاب جــا 
ســکوهای  فصــل  نیــم  در  کــه  اســتقالل  تــا   داد 
پر آشوبی داشت، آرام شــود و نهایتا در اهواز و با پنالتی که 

فرهاد گرفت و نکونام آن را گل کرد قهرمان ایران شود.
خداحافظی عجیب فرهاد اما پس از حذف در میان چهار تیم 
برتر آسیا بسیار عجیب بود. او که یک بار دیگر هم از استقالل 
در زمان مظلومی جدا شده بود این بار نیز از استقالل جدا شد 
و البته این بار برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرده بود. 
بعدها معلوم شد تنش بین مجیدی و قلعه نویی وجود داشته 
و نهایتا فرهاد از فوتبال کناره گیری کرده است، این اما پایان 

کار نبود.
پرویز مظلومــی  در برنامه نود افشــا کرد کــه در روزهای 
 بسیار حســاس فصل و آن روزها که استقالل اتحاد و تمرکز 
فــوق العاده ای الزم داشــته اســت، برخی درون باشــگاه 
اســتقالل مدام از مجیدی درخواســت می کــرده اند که 

سرمربی گری استقالل را بپذیرد.
حرف های گودرزی وزیر ورزش در همین چند روز گذشته 
نشان می دهد که ســایه فرهاد مجیدی حتی روی نیمکت 
 منصوریان هم دیده می شــود. افشــاگری های افشارزاده

 نشان داد که رییس هیئت مدیره استقالل با فرزاد مجیدی 
برای سرمربی گری فرهاد جلسه داشته است.

در واقع هر سه مربی  ســال های اخیر استقالل، فرهاد را در 
کنار نیمکت خود دیده اند و جالب اینجاست که با وجود این 
تداوم هنوز فرهاد مجیدی روی نیمکت اســتقالل ننشسته  

چرا که همیشه در آخرین ساعات ماجرا عوض شده است. 

به جا مانده از افشاگری وزیر ورزش و افشارزاده؛

یک بی تجربه، گزینه جانشینی 
همه مربیان استقالل!

ســنگربان اســپانیایی پورتو با حضور در دیدار برابر ناســیونال 
به رکورد تعداد بازی های رســمی آنتونی زوبی زارتا رســید و به 
سومین بازیکن در تاریخ اسپانیا تبدیل شد که بیشترین حضور را 

در مستطیل سبز داشته است.
ایکر کاســیاس بعد از ســال ها حضور در رئال مادرید از این تیم 
جدا شد و پیراهن پورتو را بر تن کرد.کاسیاس،  سنگربان نخست 
پورتو است. او در دیدار برابر ناسیونال در هفته هفتم لیگ پرتغال 
به میــدان رفت. این دیدار هزار و بیســتمین بازی رســمی ایکر 
کاســیاس بود و این ســنگربان با تجربه با حضور در این دیدار به 
رکورد تعداد بازی های زوبی زارتا، ســنگربان ســابق بارسلونا و 

اتلتیکو بیلبائو رسید.
رکورددار  بیشــترین تعداد حضــور یک بازیکن اســپانیایی در 
مستطیل ســبز رائول گونزالس، ستاره ســابق رئال مادرید است 
که ۱۰۶۳ بار به میدان رفت. بعد از او نوبت به ژاوی می رســد که 
۱۰۳۱ بازی رسمی را در کارنامه دارد.کاسیاس و ژاوی با توجه به 
اینکه هنوز هم می توانند به حضور خود در مســتطیل سبز ادامه 
دهند می توانند به رکورد رائول برســند به ویژه کاسیاس که یک 

دروازه بان است و می تواند چند سال دیگر هم بازی کند.

رسانه های ایتالیایی از توافق میالن با مدافع رئال مادرید سخن به 
میان آوردند و نوشتند که په په در تابستان به صورت مجانی راهی 

روسونری می شود.
میالن توسط مالکان چینی خریداری شــده و انتظار می رود که 

تغییرات زیادی در این تیم به وجود آید.
ســایت فوتبال ایتالیا اعالم کرد دیه گو گودین، ستاره اروگوئه ای 
اتلتیکوی مادرید بازیکنی است که باشگاه میالن سخت به دنبال 
 اوســت و تالش می کند تا او را در زمســتان و یا تابســتان فصل 

جا به جایی جذب کند.
میالن در تابســتان هم به دنبال جذب گودین بــود، اما دیه گو 

سیمئونه اجازه نداد تا این بازیکن جدا شود.
یکی دیگر از بازیکنانی کــه خبرهایی درباره توافــق او با میالن 
به گوش می رسد په په است. ســایت فوتبال ایتالیا اعالم کرد که 
میالن از همین االن با په په به توافق رســیده اســت و با توجه به 
اینکه باشــگاه رئال حاضر نیســت قرارداد په پــه را تمدید کند، 
 این بازیکن پرتغالی در تابســتان به صــورت مجانی راهی میالن

 می شود.
میالن در فصل جدید رقابت های ســری A تا حدودی خوب کار 
کرده و با ۱۰ امتیاز در رده هفتــم جدول رده بندی جای دارد و با 

صدرنشین پنج امتیاز اختالف دارد.

کاسیاس به رکورد زوبی زارتا رسید

توافق میالن با په په

.
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران 
 مبنی بر اینکه آیا تعطیالت مــدام لیگ برتر به باشــگاه ها ضربه نمی زند، 
تاکید کرد: من قبال در این مورد خیلی صحبت کردم و در حال حاضر حرف 
 نزنم بهتر است. پنج سال است که پیرامون کی روش و عملکردش صحبت 
کــرده ام و فکر می کنم کافی باشــد. محمــد مایلی کهــن در واکنش به 
 ســوالی مبنی بر عملکرد تیم ملی در دو بازی اخیــرش مقابل قطر و چین 
عنوان کرد: بازی ها در این مرحله بسیار سخت است. واقعیت این است که 
ما در کســب چهار امتیاز از دو بازی موفق عمل کردیم، اما مســئله ای که 
بسیاری از کارشناسان به آن اذعان دارند، این است که تیم ملی در دو بازی 
اخیر خود از نظر فنی خوب ظاهر نشده اســت. در هر صورت امیدوارم تیم 
ملی در بازی های آینده موفق باشد و تیم ملی راهی جام جهانی شود، اما به 

شرطی که این صعود به سود فوتبال ما باشد.

بازهم محمد مایلی کهن، نظر داد!دژاگه در پرسپولیس؛ رویا یا واقعیت؟استقالل خوزستان، تشنه پول است

فوتسال ایران توانست در دیدار رده بندی با عبور 
از پرتغال به عنوان ســومی جام جهانی برسد تا 
اولین موفقیت ملی در رشته های گروهی نصیب 
ایران شود و البته در این موفقیت، نقش بازیکنان 
گیتی پسند اصفهان چشمگیر بود.اولین افتخار 
گروهی ملی در حالی نصیب فوتسالیســت های 
ایران شد که نقش بازیکنان اصفهانی در این تیم 
قابل توجه بود.در دیدار رده بندی این مسابقات 
احمد اســماعیل پور کاپیتان گیتی پســند در 
بسیاری از دقایق بازی، به میدان رفت و عملکرد 
خوبی را هم ارائه کرد که اگر کمی خوش شانس 
بود می توانســت در جریان بازی برای تیم ملی 
گل زنی هم کند.مهدی جاوید و مهران عالی قدر 
نیز دو بازیکن دیگر گیتی پســند به همراه اصغر 
حســن زاده که به تازگی به جمع گیتی پســند 
اضافه شــده اســت، نمایش قابل قبولی را ارائه 
کردند و ضربه نهایی جاوید بود که حکم بهترین 

مقــام را در رشــته های تیمی برای ایــران رقم 
زد.افشین کاظمی و مهدی جاوید گل زنان ایران 
در جریان بازی هر دو بازیکن تیم گیتی پســند 
هســتند و به همراه 4 بازیکن دیگر این تیم باید 
پس از بازگشت به ایران برای تنها نماینده استان 
اصفهان در مســابقات لیگ برتر به میدان بروند. 
ســپهر محمدی دروازه بان اصفهانی و محبوب 
گیتی پســند نیز که در ایــن تورنمنت فرصت 
زیادی برای بازی پیدا نکــرد، در بازی رده بندی 
نقش خود را به خوبی ایفا کرد و توانست دو ضربه 
پنالتی بازیکنــان پرتغال را مهــار کند تا نقش 
خودش را در این افتخار ایفا کند.تیم گیتی پسند 
اصفهان با داشتن ۶ نماینده در تیم ملی فوتسال، 
بیشترین ســهم را در این افتخار داشت و اکنون 
ملی پوشان این تیم پس از بازگشت به ایران باید 
در دیدارهای لیگ برتر به میدان بروند تا افتخار 

دیگری را در لیگ برتر نصیب اصفهان کنند.

قاب روز خارج از گود

جدایــی اشــکان دژاگــه از العربی بــار دیگر نام 
پرســپولیس و خبر احتمال جذب او توســط این 
تیم را مطرح کرده اســت. پس از مطرح شدن این 
خبر سرپرست باشــگاه پرســپولیس در واکنش 
بــه آن اعالم کــرد اگر برانکــو بخواهد بــا دژاگه 
مذاکره می کنیم اما او فقط در آسیا می تواند برای 
پرسپولیس بازی کند.سرمربی پرسپولیس هم در 
واکنش به این خبر گفته بود لیست تیم ما پر است 
اما باید وضعیت دژاگه را بررســی کنیم. نکته مهم 
اینجاســت که دژاگه حاضر به بازی در لیگ ایران 
نیست و هنوز با العربی برای فسخ قرارداد به توافق 
نرســیده و قرارداد 4 میلیون دالری او مشــکالت 

فسخ قرارداد را برای العربی افزایش داده است.
از طرفــی دژاگه اصال حاضر نیســت تنها در چند 
بازی لیگ قهرمانان آســیا برای پرسپولیس بازی 
کند. به نظر می رســد مطرح شــدن این مسئله 
از ســوی مســئوالن پرســپولیس تنها به منظور 

پاسخگویی در قبال سوال خبرنگاران بوده است. 

موردی که اکنون برای اســتقالل خوزستان اهمیت بسیاری دارد 
تزریق پول به تیم اســت، از این رو اســتاندار جوان خوزستان که 
عالقه زیادی بــه ورزش دارد، با توجه به اینکه ایــن تیم نماینده 
ایران در جام باشــگاه های آسیاســت، پانزده میلیارد ریال کمک 
کرد تا کمی اوضاع در این تیم آرام شــود اما پس از آن مسئوالن 
این باشگاه خوزستانی نتوانستند پولی را تزریق کنند .موردی که 
اکنون برای تیم استقالل خوزستان بسیار پراهمیت است، انتخاب 
فردی به عنوان مدیرعامل اســت که بتواند چرخ این تیم را باز هم 
بچرخاند، در غیر این صورت استقالل خوزستان به بحرانی تبدیل 
می شود که شاید دیگر نتوان از آن به راحتی خارج شد. تیمی که 
پس از سه ســال حضور در لیگ برتر، قهرمان ایران شد و توانست 
یک استان را شاد کند، حال مشــکالت مالی آن را احاطه کرده و 

معلوم نیست چه اتفاقی در صورت حل نشدن برای آن می افتد.

موفقیت فوتسال با گام های اصفهانی ها

حاج صفی دوباره 
برمی گردد

زوج پرسپولیسی که برای تیم 
ملی خوشبختی می آورند

ساره، ورزشکار زن سال جهان می شود
 بعد از 4 سال، یک بار دیگر یک بانوی ایرانی جایزه بانوی 
سال ورزش معلوالن جهان را دریافت می کند.چهار سال 
قبل این جایزه به زهرا نعمتی رســید که در پارالمپیک 
لندن برای ایران طال گرفت و این بار هم به گفته منابع آگاه، 
کمیته بین المللی پارالمپیک، ساره جوانمردی را به خاطر 
دریافت دو مدال طال، به عنوان بانوی ورزشکار سال 2016 
میالدی برگزیده اســت که این جایزه ابتدای سال 2017 
 میالدی در مراسم باشکوهی به ســاره جوانمردی اهدا 
می شــود.جوانمردی به همراه دو ورزشکار دیگر نامزد 
دریافت جایزه ورزشکار برتر سال 2016 میالدی هم هست 
اما تا این لحظه فقط جایزه او به عنوان بانوی سال قطعی 
شده است و جایزه ورزشکار سال که جوانمردی به اندازه 
دو نفر دیگر برای تصاحب آن شانس دارد در همان مراسم 
اهدای جوایز معرفی می شود. بعید نیست این جایزه هم به 
جوانمردی برسد چرا که این بانوی ایرانی در پارالمپیک دو 
مدال طال کسب کرد و 2 طال از 8 طالی کاروان ایران یعنی 

یک چهارم طالهای کاروان منا را  نیزاو به دست آورد.
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احسان بار دیگر در تمرینات تیم ملی پرشور و خندان است. بازیکنی که اگر چه 
مقابل قطر خوب بازی نکرد و به همین بهانه در دیدار با چین نیمکت نشین شد 
اما می تواند در ادامه مسیر، کمک حال تیم ملی و کی روش باشد. البته نمایش 
احسان در بازی با قطر خیلی دور از منطق نبود چرا که او دو سه ماهی بود درگیر 
انتخاب تیم بود و به صــورت گروهی تمرین نمی کرد. اما بعــد از بازی با چین 
احســان حاج صفی فرصت خوبی پیدا کرد با حضور جدی در تمرینات سپاهان 
و همچنین بازی هــای این تیم آمادگی بدنی خود را بــاال ببرد.از چهره خندان 
احسان در تمرینات تیم ملی پیداست که دوباره می خواهد فیکس شود و دوباره 
می خواهد با سانترهای خود از جناح چپ زمینه ســاز گل های ایران شود. این 
یک اتفاق خوب در تیم کی روش اســت که بازیکن بزرگ هم احســاس امنیت 
نمی کند و باور دارد در ســایه اعتماد کی روش باید خوب بازی کرد در غیر این 

صورت دستاوردی بهتر از نیمکت نشینی در انتظار نخواهد بود.

بازی با ازبکســتان شــروع دوباره ای برای همه بازیکنان تیم ملی است. از جمله 
مهدی طارمی و وحید امیری. دو بازیکنی که در دو بازی ابتدایی انتظار بیشتری 
از آنها می رفت.کیفیت فنی مهدی طارمی و وحید امیری بر کی روش پوشــیده 
نیست و طبیعی اســت ســرمربی تیم ملی به بهانه یک بازی از مهره های خوب 
تیمش نگذرد.مهدی در موقعیت سازی و قرار گرفتن در موقعیت فوق العاده عمل 
می کند و وحید امیری وینگر چپی است که راه ورود به عمق خط دفاعی حریف 
و همچنین گلزنی را بلد اســت. اصرار کی روش به اســتفاده از این دو بازیکن به 
همبازی بودن اینها در پرسپولیس هم برمی گردد. با این هماهنگی بی شک تیم 
ملی هم بهره خواهد برد. مهدی طارمی و وحید امیری می توانند زوج خوشبختی 
تیم ملی در بازی با ازبکســتان باشــند. در دیدار با تیم قدرتی ازبکستان غنای 
تکنیکی مهدی طارمی و وحید امیری می تواند گره گشای این بازی باشد. بازی  

که بی شک در آن نبردهای فیزیکی بازیکنان، حرف اول را خواهد زد.

ایران با  لباس هایی 
به کلمبیا رفت که 

نه از لحاظ کمیت و 
نه از لحاظ کیفیت، 
رضایت بخش نبود 

 و باعث شد تا 
ملی پوشان 

لباس های خود 
را »وصله و پینه« 

کنند

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل پرتغال در دیدار رده بندی جام جهانی و کسب عنوان سوم دنیا، تاریخ ساز شد 
ولی بدون شک نمی توان بخش های اصلی جامعه فوتسال را در این جشن بزرگ سهیم دانست.
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پیشنهاد سردبیر: 
منتظر »ریزش باران موثر« در اصفهان نباشید

مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهان مصارف زاینده رود را نامتعادل دانست و 
گفت: مدیریت در سال های قبل، رعایت نکردن الگو، استفاده بی رویه از آب های 
زیر زمینی، تجــاوز به حریم و اســتفاده غیر مجاز از آب های ســطحی از جمله 
مصارف بی رویه محسوب می شود.  مسعود میرمحمدصادقی، با اشاره به ذخیره 
آب زاینده رود اظهار داشت: در حال حاضر ذخیره آب پشت سد زاینده رود حدود 
195 میلیون متر مکعب است که در ســال گذشته 400 میلیون متر مکعب بود. 
وی همچنین افزود: به باغ ها در حد زنده ماندن آب رسانی شده است. مدیرعامل 
آب منطقه ای استان اصفهان از کاهش بارش در سرشاخه ها نیز خبر داد و تصریح 
کرد: در سال جاری با کاهش 15 درصدی بارش باران در سرشاخه ها و کاهش 50 

درصدی در سال آبی 94و 95 برای استان اصفهان مواجه هستیم.

نشست مشترک مدیران عامل اتوبوسرانی اصفهان، یزد، کرمان و چهارمحال 
و بختیاری در ســالن قطار شهری برگزار شــد.  در این نشست که مدیر عامل 
اتحادیه اتوبوســرانی های کشــور و 18 اتوبوســرانی دیگر همچون اصفهان، 
شاهین شهر، خمینی شــهر، نجف آباد، بهارســتان  غیره نیز حضور داشتند، 
به بررسی مشکالت اتوبوســرانی ها و راهکارهای برون رفت از آن پرداختند.

بررسی فرسوده شدن ناوگان اتوبوسرانی ها و انجام عملیات بازسازی و برگشت 
به چرخه خدمات رسانی مجدد و تهیه یک پیش نویس و ارائه آن به مسئوالن 
مربوطه و تدوین یک قانون برای حل این مشکالت از دیگر موارد مطروحه در 
این نشست بود.الزم به ذکر است ؛ اتوبوسرانی اصفهان موفق به بازسازی کلی 

بیش از 50 دستگاه اتوبوس فرسوده شده  که بزودی رونمایی می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان در گفت وگو با تسنیم خبر داد:

کاهش 5۰ درصدی بارش در استان اصفهان در سال آبی ۹۴ و ۹5
برگزاری مجمع فراکسیون مدیران عامل اتوبوسرانی ها در اصفهان؛

بررسی مشکالت ناوگان فرسوده اتوبوسرانی

پرسه درشهر

برگزاری همایــش دوچرخه ســواری نخبــگان در حمایت از 
 هوای اصفهان و حرکــت قافله عزاداری ندای محــرم از جمله 
مهم ترین اخبار کوتاه اســتان اصفهان اســت.به نقل از پویش 
مردمی ترافیک شهر اصفهان، ده ها نفر از مدیران شهر اصفهان 
به همراه اعضای جامعه مهندسان، پزشکان و مدیران اقتصادی 
و گروه های مردمی از اصفهان تا کوشــک را دوچرخه ســواری 
کردند. همایش دوچرخه ســواری مدیران اصفهانی و گروه های 
دوچرخه سوار در نخســتین روزهای پاییز امسال، از پل مارنان 
اصفهان به ســمت شهر کوشــک برگزار شــد.در این همایش 
نزدیک به 150 نفری، جمعی از مدیران، مهندســان و پزشکان 
شــهر اصفهان به همراه گروه های دوچرخه ســوار، مســیر پل 
مارنان اصفهان تا شــهر کوشــک را با دوچرخه رکاب زدند. این 
همایش با همراهی مدیریت حمــل و نقل پاک و پویش مردمی 
ترافیک شــهر اصفهان با حضــور چند گروه بــزرگ دوچرخه 
سواری شهر اصفهان و هیئت دوچرخه ســواری اصفهان برگزار 
شــد.مدیران شــهرداری اصفهان که در ایــن همایش حضور 
داشتند از ساعت 5:30 دقیقه صبح در این همایش حضور پیدا 
 کرده  و به نوعــی ورزش صبحگاهی انجــام داده اند.حدود 150 
دوچرخه ســوار به همراه مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان و مدیران پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان 
به همراه مدیر طرح نــاژوان و اعضای هیئت دوچرخه ســواری 
اصفهان در ایــن همایش حضور داشــتند.به گفته مســئوالن 
برگزاری این ویژه برنامه دوچرخه ســواری، هــدف از برگزاری 
این برنامه باال بردن انگیزه شــهروندان و مدیران شــهری برای 
دوچرخه سواری است. این همایش با رویکرد اصلی توجه بیشتر 
به سالمتی و ورزش برگزار شــد.احمد خوروش، رییس هیئت 
تنیس استان اصفهان که میزبان این گروه 150 نفره بود بر لزوم 
توجه به حرکت های مردمی در زمینه توســعه دوچرخه سواری 
تاکید کرد. وی افزود: امیدوار هســتیم که با تداوم فعالیت هایی 
نظیر این همایش، زمینه توجه بیشــتر اقشــار مختلف مردم به 
حرکت های فرهنگ ساز نظیر دوچرخه سواری را در سطح شهر 
اصفهان و دیگر شهرســتان های اســتان فراهم کنیم.این گروه 
150 نفره با شعار »هوای اصفهان را داریم«، مسیر شهر اصفهان 

تا شهر کوشک را با دوچرخه رکاب زدند.

رییــس اداره اوقاف و امــور خیریــه ناحیه 2 اصفهــان گفت: 
 در آســتانه فرا رســیدن مــاه محرم الحــرام و ایام عــزاداری

 امام حســین)ع(، قافله عزاداری ندای محرم در اصفهان به راه 
افتاد.حجت االسالم والمسلمین سید محمد هادی روح االمینی 
افزود: این قافله عزاداری از آســتان مقدس امامزاده مختار)ع( 
چنگان به سمت آســتان مقدس امامزاده اســحاق)ع( حرکت 
کرد.رییس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیــه 2 اصفهان ادامه 
داد: این مراســم همراه با نوحه خوانی و مداحــی ذاکران اهل 
 بیت)ع( همراه بود که با حضور پرشــور و خیل عظیم عاشــقان 

ابا عبدا...الحسین)ع( همراه شد.

گفــت:  اصفهــان  شــکاری  هشــتم  پایــگاه   فرمانــده 
»اورهــال «جنگنده های »F7« و »F14« با تالش بســیار زیاد 
متخصصان در اصفهان صورت گرفت.جنگنده اف 7 و هواپیمای 
آموزشی پی.سی 7 پس از دو ســال زمین گیری با 35 هزار نفر 
ســاعت و جنگنده اف 14 پس از 14 ســال زمین گیری و با 42 
هزار نفر ساعت کار شــبانه روزی، عملیاتی شــده و به ناوگان 
نیروی هوایی ارتش پیوســتند.فرمانده پایگاه هشــتم شکاری 
اصفهان پیرامون »اورهال« هواپیماهای جنگی اظهار داشــت: 
هواپیماهایی کــه هفته گذشــته» اورهال« شــدند بیش از 8 
ســال بود که زمین گیر بوده اند.امیر خلبان مســعود روزخوش 
افــزود: این هواپیماهــا با تــالش و زحمات ســنگین و فراوان 
توسط متخصصان »اورهال« شــده و پس از آزمایش های الزم 
که بر آنها انجام شد به سیستم هوایی کشــور اضافه شدند.وی 
با بیان اینکه »اورهال« جنگنده ها از دیــد متخصصان اهمیت 
بسیار باالیی داشته است، گفت: زمانی که هواپیمایی به ناوگان 
هوایی کشور افزوده می شــود توان رزمی نیز بسیار باال می رود 
و این خالف زمانی اســت که جنگنده ای از نــاوگان هوایی کم 
 شــود.فرمانده پایگاه هشتم شــکاری اصفهان خاطرنشان کرد:

» اورهال« جنگنده ها ســبب مضاعف شــدن قدرت ما می شود 
و در واقع سبب افزایش روحیه خلبانان کشور نیز خواهد شد.

مدیر شــبکه جهانی والیــت گفت: بیــش از یک هــزار و 800 
فرکانس ماهــواره ای در خاورمیانه قابل دریافت اســت که 400 
فرکانس آن به تبلیغات ضد شــیعه می پردازد.آیت ا... سید محمد 
حسینی قزوینی در همایش مبلغان هیئت های مذهبی اصفهان با 
موضوع شبهه شناسی عاشورا در شبکه های وهابیت که در مدرسه 
علمیه دارالحکمه اصفهان برگزار شــد، اظهار داشــت: با وجود 
مطرح شدن شــبهات مختلف، شــیعه باید معارف خود را تبیین 
کرده، به شبهات پاسخ دهد و اشــکاالت وارده به عقاید وهابیت 

را بپرسد.
 وی با اشاره به ضرورت اســتفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای 
دفاع از مکتــب اهل بیت)ع( افزود: الزم اســت طالب علوم دینی 
بــا اســتفاده از نرم افزارهای نویــن و امکانات جدیــد ارتباطی، 
پاســخگوی شــبهات اعتقادی و مذهبی باشــند و پاسخ ها نیز، 

محکم، متقن و سبب بهت طرف مقابل شود.
وی با بیان اینکه امروز باید روش صحیح پاســخگویی به شبهات 
به طالب علوم دینــی آموزش داده شــود، گفت: دنیــا دریافته 
اســت که پیروزی و شکســت در میدان نبرد و با داشتن امکانات 
نظامی مشخص نمی شود بلکه سرنوشــت پیروزی و شکست در 

استودیوهای رسانه های جهانی تعیین می شود.
آیت ا حســینی قزوینی تصریح کرد: امروز از 80 کشــور دنیا در 
لباس داعش در ســوریه می جنگند و بیش از یــک هزار و 800 
فرکانس ماهــواره ای در خاورمیانه قابل دریافت اســت که 400 

فرکانس آن به تبلیغات ضد شیعه می پردازد.

همایش دوچرخه سواری نخبگان

حرکت قافله عزاداری ندای 
محرم در اصفهان

فرمانده پایگاه هشتم شکاری اصفهان:

اورهال جنگنده های »F7« و 
»F14« در اصفهان انجام شد

رییس اداره پیش بینی هواشناسی:

منتظر »ریزش باران موثر« در 
اصفهان نباشید

مدیر شبکه جهانی والیت در اصفهان:

طالب با ابزارهای نوین 
پاسخگوی شبهات باشند

رییــس ســازمان مدیریــت بحران کشــور گفــت: 80 درصد 
ریزگردهایی که درگیر آن هستیم منشأ خارجی دارند و با توجه 
به وســعت کار و محدودیت های مالی دولت نمــی توان انتظار 

داشت این مشکل در زمان کوتاهی حل شود.
اســماعیل نجار دیروز در محل هفتمیــن کنفرانس بین المللی 
مدیریت یکپارچه ریسک سوانح )IDRiM 2016( که در اصفهان 
در حال برگزاری اســت، در گفت وگــوی اختصاصی با خبرنگار 
ایرنا افزود: 80 درصد ریزگردهایی که وارد کشــور به ویژه استان 
های غربی و میانی می شود از کشورهای عراق، سوریه و عربستان 
اســت. وی با بیان اینکه کار مقابله با ریزگردهــا در اولویت این 
کشورها نیست، اظهار کرد: این کشورها در وضعیتی هستند که 
نمی توانند کاری در این زمینه انجام دهنــد  زیرا برخی مناطق 
نیز در اختیار داعش است.  نجارافزود: بسته شدن رودخانه های 
دجله و فرات در باالدســتی و ایجاد ســدها نیز روی این موضوع 
تاثیر گذاشته است. به گفته وی تالش های گسترده بین المللی 
صورت گرفته است تا این کشورها واداربه کنترل ریز گردها شوند 
و امید است با کمک مجامع بین المللی مقداری از این مشکالت 
حل شود. معاون وزیر کشور با بیان اینکه 20 درصد ریزگردها نیز 
منشأ داخلی دارند، تصریح کرد: مقابله با این ریزگردها با توجه به 
تغییر اقلیم، بیابان زایی و کاهش پوشش گیاهی نیاز به کارهای 
گسترده ای دارد اما تالش شده که با کاشت نهال در کانون های 

تعیین شده این مسئله رفع شود.
13 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال خســارت خشکسالی 

برای سال ۹5
رییس ســازمان مدیریت بحران کشــور همچنین با اشــاره به 
موضوع خشکسالی گفت: امســال 13 هزار و 500 میلیارد ریال 
اعتبار برای پرداخت خسارت خشکســالی به کشاورزان در نظر 
گرفته شــده اســت. وی با بیان اینکه این اعتبار در سال گذشته 
10 هزار میلیارد ریال بود، افزود: بهتر است کشاورزان محصوالت 
و آنچه را که زیرمجموعه کشاورزی است بیمه کنند.  وی با اشاره 

به اینکه برآورد صورت گرفته از خسارت های خشکسالی تقدیم 
دولت شده اســت، اظهار کرد: همچنین ساز و کار جدیدی برای 

استمهال وام های دریافتی توسط کشــاورزان در حال تدوین 
است.

 کنفرانس مدیریت یکپارچه ریسک سوانح، 
دانش روز را انتقال می دهد

معاون وزیر کشور درباره کنفرانس بین المللی یکپارچه 
ریسک سوانح نیز گفت: این گردهمایی فرصت مناسبی 
برای انتقال تجربه هــا و دانش روز و ایجــاد وحدت و 
همدلی درباره مدیریت بحران اســت. نجــار افزود: دنیا 

تجربه های بســیار گســترده ای درباره مقابله با بحران 
دارد و بسیاری از کشــورها از دانش و تجربه دیگران 

در این راه بهره می گیرند. وی به سند سندای 
ژاپن اشاره کرد و گفت : در این سند که 

ایران نیز نقش موثــری در تدوین 
آن داشته اســت، برنامه ریزی 
و تاکید شــده که تا 15 سال 
آینده همه مباحــث مربوط 
به حوادث با تدبیر و دانش، 
پیش بینی و پیشــگیری 
انجام شود تا خسارت های 
جانی و مالی را به حداقل 
برســانیم.  وی همچنین 
با اشاره به دستورالعمل 
جدید ســتاد مدیریت 
درباره  کشــور  بحران 
اســتان هــای معین 
تهران گفت: اســتان 
تهران نمی تواند همه 
را  خود  مشــکالت 

حل کند لذا تعدادی از استان ها مانند اصفهان معین آن هستند تا 
در مواقع بحرانی به کمک آن بشتابند. وی افزود: در دستورالعمل 
جدید با شناسایی ظرفیت استان ها و بهره گیری از دانش و خرد، 

وظیفه ستاد بحران استان ها مشخص شده است.
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک سوانح 
)IDRiM 2016( با موضوع »ســوانح و توســعه؛ پیش به سوی 
جامعه آگاه« روز شنبه در اصفهان آغاز به کار کرد.   این کنفرانس 
بین المللی به میزبانی انجمن مهندسی زلزله ایران و 
به مدت چهار روز تا سیزدهم مهر در اصفهان 
ادامه دارد. موضوع این گردهمایی علمی، 
مدیریت یکپارچه ریسک سوانح طبیعی 
و انســان ســاز با تاکید بر زلزله، آب و 
تغییر اقلیم با هدف توســعه و جامعه 
آگاه اســت.  کنفرانس بیــن المللی 
انجمــن مدیریت یکپارچه ریســک 
سوانح تا کنون درکشــورهای ژاپن، 
چین، آمریکا، کانادا، انگلســتان و هند 
برگزار شــده و امسال کشور ایران 
کنفرانس ایــن   میزبان 

 بیــن المللــی 
است.

خدابخش با اشــاره به بارش هــای پراکنــده در اصفهان 
 گفت: به این زودی ها نباید منتظر بارشــی موثر بر شــهر

اصفهان باشید.
رییس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان اصفهان ،  در 
تشــریح آخرین وضعیت آب و هوایی استان از حاکم بودن 
جوی نســبتا ناپایدار در روزهــای آینده بر روی اســتان 

اصفهان خبر داد.  حســن خدابخش از ادامه دار بودن وزش 
نسبتا شــدید باد و افزایش گردو غبار گفت و ادامه داد: روز 
گذشــته شــاهد بارش پراکنده بر روی اصفهان بودیم که 
به تلطیف هوا هم به نســبت کمی کمک کرد. رییس اداره 
پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به خارج شدن 
این ســامانه از اواخر وقت امروزگفت: با خروج این سیستم 
از شرق اســتان، به تدریج از ناپایداری های موجود کاسته 
خواهد شد. خدابخش در مورد ریزش نذورات جوی بر روی 
اصفهان در مهرماه اظهار کرد: به این زودی ها بارش موثری 
بر اصفهان رخ نمی دهد. وی با اشاره به ریزش های پراکنده 

 باران در اصفهان تاکید کرد: این بارش های پراکنده تنها به 
تلطیف بخشــی هوا و کاهش غبارآلودگی کمک می کند.

رییــس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان اصفهان از 
کاهش گرد و غبــار و غبارآلودگی اصفهــان طی روزهای 
آینده خبــر داد.  وی در توصیــه ای اظهار کــرد: با توجه 
به وجود ابر در آســمان اصفهــان با افزایش دمــا مواجه 
هستیم که ممکن اســت امروز با کاهش چندین درجه ای 
در حداقل هوا، تغییــرات دمایی ایجادشــده  و این امر به 
 افزایش ســرماخوردگی ها بینجامد که مــردم باید مراقب

 سالمت خود باشند.

رییس سازمان مدیریت بحران:

مهار ریزگردها در کوتاه مدت ممکن نیست
رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه اصفهان 
گفت: نفوذ، ســبک زندگــی، جهاد کبیــر و مقابله 
با عفت زدایــی اولویت مســائل مطرح شــده برای 
ائمه جماعــات بــرای روضه های ماه محرم اســت.

حجت االســالم محمدرضا صالحیان اظهار داشــت: 
شــهر اصفهان به دلیل گســتردگی و مدیریت بهتر 
ائمه جماعات به 15 منطقه تقســیم شده است.وی 
با بیان اینکه هر چه آموزش بیشــتر شــود منفعت 
آن به مردم می رســد، افزود: برای ائمــه جماعات، 
کانون های فرهنگی، پایگاه های بسیج و حتی خدام 
مساجد همایش هایی با عنوان آموزش ضمن خدمت 
به صورت ماهانــه یا فصلی برگزار می شــود که طی 
آن مســائل روز را بررســی می کنند. رییس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان با اشاره به نقش 
آموزش در مدیریــت افزود: آموزش در هر قشــری 
باشد مفید اســت به ویژه زمانی که مدیریت مسائل 
دینی، مسجد و اخالق مردم باشد؛ مسجد فلسفه اش 
این اســت که دین مردم، معنویت، عرفان، اخالق و 
سیاست را مدیریت کند و این نیاز به آموزش دارد تا 

این مدیریت علمی باشد.
 وی بــا اعالم این مطلب که در جلســه دیــروز و در 
آســتانه ورود به ماه محرم ائمه جماعات منطقه 10 
و 14 گــرد هم جمع می شــوند تاکید کــرد: اگر در 
جمع بندی این جلسات بتوانیم بگوییم چند نکته را 
آموزش داده ایم و ائمه جماعات نیز آن مطالب را فرا 

بگیرند به هدف خود رسیده ایم.
صالحیان اولویت مســائل مطرح شــده بــرای ائمه 
جماعات برای بیــان در روضه های ماه محرم را نفوذ، 
ســبک زندگی، جهاد کبیر و مقابله بــا عفت زدایی 
عنوان کرد و گفت: در این جلسات چگونگی استفاده 

از ظرفیت این ماه به تبادل نظر گذاشته می شود.
رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه اصفهان 
خاطر نشــان کرد: اینکه جوانان در مراسم  ماه محرم 
و صفر حضور پیدا می کنند بــه برکت هیئت و منبر 
اباعبدا... )ع( اســت؛ باید صحبت کنیم که چگونه از 

لحاظ فکری و معنوی آن جوان را ارتقا بدهیم.
وی در ادامــه بــه ویژگی های ائمه جماعات اشــاره 
و اظهار داشــت: امام جماعت زودتر به مسجد برود 
و دیرتر خارج شود، باید در مســجد دفتر کار داشته 

باشد، مشاوره دهد و جوان گرا باشد.

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان:

»نفوذ« و »سبک زندگی« اولویت 
روضه های محرم هستند

ویژه

قاب شهر

ناجا

اجرای رزمایش رهایی گروگان
رزمایش رهایی گروگان شنبه شب در سیتی سنتر اصفهان  برگزار شد. در قاب شهر امروز تعدادی از تصاویر مربوط به این رزمایش را می بینید.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در همایــش تجلیل از 
نمونه های ترافیکی استان اصفهان اظهار داشت: تابلوهای 
زیبا و کوچکی با عنــوان توقف قبل از خطــوط عابر پیاده 
روی چراغ های راهنمایی و رانندگی شــهر اصفهان نصب 
شده که با توجه به فرهنگ دوستی مردم اصفهان به خوبی 
از این پیام استقبال شد و بالغ بر 65 درصد از تخلفات عبور 

از خطوط عابر پیاده کاهش یافت.
ســردار عبدالرضــا آقاخانی با بیــان اینکــه فعالیت های 

شهرداری اصفهان در راســتای گسترش فرهنگ ترافیک، 
نمونه است افزود: پویش مردمی ترافیک کلیدی برای آغاز 
یک راه اســت، این طرح توسط شــهرداری اصفهان ارائه 
شده که از کسبه محله تا مســئوالن را برای تغییر فرهنگ 

ترافیکی زیر یک چتر جمع کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر 
15 اســتان، خواســتار اعزام کارشــناس به اصفهان برای 
آشــنایی با این طرح و اجرای آن در اســتان خود هستند 
چراکه این طرح، یک حرکت انقالبــی برای تغییر فرهنگ 

است و نتایج بسیار خوبی داشته است. 
وی بــا بیان اینکه اســتان اصفهــان کلیــددار طرح های 
ترافیکی در کشور اســت، گفت: اجرای طرح سه شنبه های 
بدون خودرو و دوچرخه ســواری مــردان و آغــاز به کار 

پلیس افتخاری از دیگر برنامه هایی اســت که با مشارکت 
همــه دســتگاه ها و بــه دور از جزیره ای عمــل کردن در 
 استان اصفهان با هدف افزایش مشــارکت اجتماعی انجام

شده است.
سردار آقاخانی با بیان اینکه پلیس راهور تابلوی کیفیت و 
کمیت اخالقی نیروی انتظامی اســت، تصریح کرد: پلیس 
راهور نخستین الیه مواجهه نیروی انتظامی با مردم و یکی 

از مهم ترین عناصر نیروی انتظامی محسوب می شود.
وی با اشــاره بــه تجلیــل از نمونه های ترافیکی اســتان 
اصفهان و رتبه نخســت اســتان در بخــش همیار پلیس 
خاطرنشان کرد: نمونه های ترافیکی، سفیران خوبی برای 
ماموریت های نیروی انتظامی هســتند و امیدواریم که در 
سال آینده، بیش از 100 نمونه ترافیکی در استان اصفهان 

انتخاب شــوند، همچنین تمام فعالیت های انجام شده در 
استان اصفهان،آن را به اســتان برتر در اجرای برنامه های 

اجتماعی تبدیل کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

فعالیت های شهرداری اصفهان 
نمونه است 
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

ماهی یکــی از مواد غذایی 
است که در پاییز و زمستان 
بیشتر اســتفاده می شود. 
این بار با ماهی یک غذای 
جدیــد و متفاوت بــه نام 
ماهــی کنجدی درســت 
کرده و از طعم متفاوت آن 

لذت ببرید.
مواد الزم:

 فیله ماهی )شــیر، قباد...( 
300 گــرم، کنجدخام دو 
سس  غذاخوری،  قاشــق 

خردل  دو قاشق غذاخوری، شیر دو قاشق غذاخوری
طرز تهیه :

شــیر و ســس خردل را مخلوط کنید و فیله های پاک و آب گرفته شــده را درون آن 
بغلتانید. سپس فیله را در کنجد خام قرار دهید )کمی فیله را درکنجد ها فشار دهید و 

سپس با تکان های کوچک کنجدهای اضافی را بگیرید.(
 فر را از قبل روی  220 درجه ســانتی گراد گرم کنید.  ماهی ها را روی ســینی چرب 

شده فر بچینید و به مدت 10 تا 12 دقیقه بپزید.
  سیب زمینی آب پز شده یا ساالد سیب زمینی یا هر نوع ساالد تازه فصل را می توانید 

با این ماهی سرو کنید.

فلســطین« از منظررهبر انقالب اسالمي به کوشــش »سعید صلح 
میرزایی« را نشر انقالب اسالمی چاپ کرده است.

 بر هیچ  کس پوشــیده  نیست که انقالب اســالمي ایران بر پایه   مباني 
دین مبین اســالم به  وجود آمده است. بر همین اســاس حمایت از 
منافع جهان اســالم و بخصوص ملت هاي مظلوم مســلمان از اولین 
شــعارهایي بود که توســط بنیانگــذار مقدس جمهوري اســالمي 

قّدس سره مطرح  گردید.
این در حالي  بود که رژیــم منحوس پهلوي جــزو اولین دولت هاي 

اسالمي بود که اسراییل، این دولت جعلي، را به رسمیت شناخته بود.
آرمان امام  خمیني قّدس ســره، جان تازه  اي به پیکر انتفاضه دمید و 
ابتکار تعیین جمعــه   آخر ماه مبارک رمضان به عنــوان »روز جهاني 

قدس« عامل ماندگاري مسئله فلسطین گردید.

پس از ارتحال آن حکیم الهي، َعلَم ایــن آرمان خواهي بر دوش خلف 
صالح او یعني حضرت آیت  ا... خامنه  اي دام ظله العالي قرار گرفت.

گســتره   اطالعات معظم له و اشراف ایشــان بر مباني فقهي، تاریخي 
و سیاسي مســئله   فلســطین، هر محقق و شــیفته   علمی را به پاي 
ســخن ایشــان مي  کشــاند.اثر حاضر، تالشــي ناچیز بــه منظور 
 تســهیل اســتفاده   عالقه  منــدان به بهره  منــدي از محضر ایشــان

 است.
روز قدس؛ روز اسالم، انسانیت، انقالب و امام)ره(

امروز روز بزرگ و جهانی قدس است، روز تجمع آرمان های مسلمانان 
جهان در یک کلمه و در یک جمله، روز اتحاد صفوف همه   مسلمانان 
از همه  ملت ها و کشورهاست، روز اسالم اســت، روز انسانیت است، 

روز انقالب است و روز امام ماست.

تیپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسید)3(ماهی کنجدی

فلسطین از منظر
 رهبر انقالب اسالمی

اصوال فامیل و خویشان به درد 
خیلــی چیزهــا در زندگــی زاینده رود

می خورند،اوال اینکه به هرحال 
فامیل هستند و کس و  کار آدم به حساب می آیند و 

یک جورهایی به ما هویت می بخشند.
دوم،ســوم،چهارم و تــا هزارمــش بمانــد و اما 
مزیت هــزار و  یکم فامیــل و  خویشــان در دعوا 
مشــخص می شــود،آنجا که جنابعالــی عمدا یا 
ســهوا -بالنســبت- یک غلطی کرده اید و طرف 
مقابل مخاصمــه در یک لحظه همــه آن عزیزان 
را اعــم از مقید به حیــات یا ممات وســط معرکه 
 جلوی چشــمتان وادار به انجام حــرکات موزون 

می کند!
بعضــی اوقــات کال خــود شــخص خاطــی و 
عمــل مجرمانــه اش فرامــوش می شــود و تمام 
 ناسزاهای عالم بر فامیل و  خویشــان وی متمرکز 

می شود!
مثال شما در حین رانندگی یکهو به یاد راز موفقیت 
آقای شوماخر افتاده اید که گفته زمانی که دیگران 
ترمز می کنند من گاز می دهــم و با همین فرمان 
زده اید ماشــین جلویی را هاچبک کــرده اید،در 
این صحنه بجز خودتان هیچ کس مقصر نیســت 
علی الخصوص عمه محترمتان،اما راننده ماشــین 
 جلویــی در آن لحظــه فقط حواســش بــه عمه 

شماست!
آدم در ایــن لحظات دلــش می خواهــد با پرچم 
ســفید وارد معرکه شــود و اعالم کند کــه لطفا 
 فحــش نــده امــا از آنجایی کــه بــرای چنین 
موقعیت های خطیری جامعه مــا فرمول انتخاب 
بین بد و بدتــر را اختــراع کرده، بهتــر می بیند 
که  اعــالم کند لطفا فقــط به خــودم فحش بده 
و کاری بــا فامیل،وابســتگان و آشــنایانی که از 
 راه هــای دور و  نزدیک بــا من همخونــی دارند،

نداشته باش!

لبخندک

خیلی مهمی است و اگر مهریه را کی داده و ندا شاه نوری جهیزیه:جهیزیــه آبروی عــروس و چیز 
کی گرفته اما جهیزیه را تقریبــا همه دختران خاورمیانه تا دماغه 
 امیــد  نیــک بــا خودشــان بــرده انــد و طایفــه دامــاد هم 

گرفته اند.
 در اهمیــت جهیزیه همین بس که برخــی معتقدند عروس یک 
شــیء تزیینی متشــکل از مقادیری تور و پارچه اســت که سر 

جهازش به خانه بخت برده می شود. 
گفته می شــود که در قدیم پول این قدر توی دست و بال مردم 
نبود و چون چین هم هنوز با ایران همسایه نشده بود، جنس هم 

این قدر توی بازار نریخته بود.
 اما در عوض فضا زیاد بود و همیشــه یک گوشــه خانه به محل 
جمع آوری کمک های مردمی برای تهیه جهیزیه دختران خانه 
اختصاص داشــت که عددشــان عموما بین یک فقــره رنجور و 
غیراجتماعی اما کانّهو پنجه آفتاب در خانواده های اعیانی و شش 

فقره کور و کچل سرتق در منازل فقرا متغیر بود. 
در قدیم ناف دختر را همان بدو تولد به نــام یکی از نفرات مذکر 
فامیل می بریدند و با ایــن همزمانی تولد و نامــزدی، ننه بابای 
عروس دقیقا از فردای حموم چهلــه مادر نوزاد به فکر  تهیه جهاز 
دختر می افتادند و چون ســن ازدواج خیلــی پایین بود فرصت 

زیادی هم برای انجام این وظیفه خطیر نداشتند. 
این بود که در مواقعی ننه عروس هرچــه از خانه پدری آورده بود 
را مســتقیم در همان زاویه مذکور خانه انبار می کرد تا یک شبه 

نصف راه را رفته باشد. 
این مجموعه بعدا در چندین طبق گذاشــته شــده پس از انجام 
تزیینات الزم روی سر تعدادی جوان شاد، با ساز و دهل به منزل 

داماد برده می شد. 
البته پیشرفت تکنولوژی، جهانی شدن، فراماسونری و لیبرالیسم 
این رســم قدیمی »جهازبرون« را ورانداخت چون خدایی دیگر 
امکان حمل و نقل ساید بای ساید زیبا، جادار و مطمئن روی سر، 
بدون بروز آرتروز خفن یا در رفتگی گردن وجود نداشت اما باز هم 
نتوانست خللی به سنت »جهاز چینون« که خوراک فضول های 

فامیل است وارد کند!

نوستالژیکاتور 

ازدواج

تغذیه برای بدن سیب شکل   
  شکالت تلخ یا پودر کاکائو: کاکائوی موجود در شــکالت تلخ به مهار آنزیم هایی که 
حفظ سطوح فشار خون را در بدن محدود می ســازند، کمک می کند. افزون بر این، این 
ماده غذایی ســروتونین را افزایش می دهد که یک ماده شــیمیایی با اثر ضد افسردگی 
است و به کاهش سطوح کورتیزول در خون کمک می کند. از این رو، در تسکین استرس 

و بهبود افسردگی موثر است.
سبزیجات برگ دار:  اسفناج، کلم پیچ، کلم و دیگر ســبزیجات سبز برگ بدن را وارد 
وضعیت چربی ســوزی می کنند. به جای دخیره چربی، با مصرف این مواد غذایی، بدن 

حذف چربی از سلول ها را آغاز می کند.
سیب ارگانیک: سیب به کاهش سطح کلسترول بد )LDL( در خون کمک می کند.

 چه چیزی نخوریم؟
شــیرین کننده های مصنوعی: غذاهای حاوی آســپارتام و شــیرین کننده های 
مصنوعی که انســولین را افزایش می دهند به افزایش هوس غذا خــوردن و اضافه وزن 

منجر می شوند.
 قهوه یا نوشــیدنی های کافئین دار: این نوع از نوشــیدنی ها به افزایش ســطوح 

کورتیزول و انسولین منجر می شوند.
 کربوهیدرات های پاالیش شده: غذاهایی مانند برنج، پاستا و نان سفید چربی کمی 
دارند اما موجب افزایش قند خون می شــوند که می تواند به افزایش اســترس در بدن و 

گرسنگی بیشتر منجر شود.
 غذاهای شیرین شده با فروکتوز یا شربت ذرت با فروکتور باال: این مواد غذایی 

موجب افزایش میل و اشتها به غذا خوردن می شوند.

جدول )شماره 1973(

سبزی کاری
 به سبک ناسا

خالقیت جالب رستوران ژاپنی
 برای جذب مشتری

گران ترین فلفل جهان
 کیلویی 80میلیون تومان

 رستوران های ژاپنی برای ترغیب مشتریانی که از پشت ویترین به درون 
رســتوران ها نگاه می کنند، ماکت هایی از جنس پالستیک و شبیه به 
غذاهای موجود در منوی رستوران خود را درون ویترین قرار می دهند تا 

با وسوسه کردن مشتریان، آنها را به غذا خوردن ترغیب کنند.
این اقدام جالب که در کشور ژاپن، »ســامپورو« نام دارد، در سال 1917 
در این کشور رایج شده و در ابتدا هدف اصلی اش این بود که مشتریان و 
گردشگران خارجی )که غذاهای ژاپنی را نمی شناسند و حتی نمی توانند 
منوی غذاهایی را بخوانند که به زبان ژاپنی نوشــته شده(، با نشان دادن 
این ماکت های پالستیکی به فروشــنده، منظور خود را در مورد غذای 

مورد نیاز خود اعالم کنند.
این روش تا کنون هم در کشور ژاپن بسیار رایج بوده؛ ولی اکنون صاحبان 
رســتوران های ژاپنی تالش می کنند تا زیباترین ماکت های ممکن را 
از غذای خود تهیه کنند تا با این کار، بهتر بتوانند برای رســتوران خود 

مشتری جذب کنند.

هرگز فلفل هــا را از روی اندازه و مقدارشــان قضــاوت نکنید. 
فلفل ها می توانند بسیار کوچک و ریز و در عین حال بسیار تند 

و گران باشند.
در اینجا مــی خواهیم از فلفلــی بگوییم به نام آجــی کاراپیتا 
که قیمــت آن تا کیلویــی 90 میلیون تومان هم رســیده و در 
جنگل های پرو کشــت می شــود. این نوع از فلفل ها به تازگی 
بسیار مشهور شده اند و بیشتر در رســتوران های 5ستاره سرو 

می شوند.
دسترســی به آجی کاراپیتا بســیار سخت اســت و این مسئله 
دو دلیــل دارد: یکــی اینکه در جایــی جز پرو چنیــن فلفلی 
 دیده نمی شــود و دومین دلیل هم به قیمت بســیار گران آن 

برمی گردد.

 افقی:
1- رادع،   شهر باسلق، سرماخوردگی سخت

2- وسیله مسافرت قدیمی  و فیلم جاودانه جان فورد، 
تیم فوتبال ایتالیا، شما ومن

3- زیر رویه لباس شماست، گردهمایی و همایش
4- استوار کردن، صبحانه نخورده، نیز

5- روستا، سگ فضانورد
6- افسانه شب، نی هندی، نمایشنامه ویلیام شکسپیر

7- متحد و موافق شما، فیلم کوبنده آلفرد هیچکاک، 
مساوی

8- فیلم داریوش مهرجویی، ســلوک و مماشــات، 
گوینده حکایت

9- نفس خســته، زیر دین رفتن، الهــه جنگ روم و 
یونان قدیم

10- به پایان رساندن، صمیمی و بی آالیش و یکرنگ، 
پست و رذل

11- زهری قوی و معروف، سردار قدیم ایران
12- مقام طالگیر، چاالک و زرنگ، گردون و سپهر

13- خوش عقیده، لبه تیغ، متاع صابون
14- قلب، آدرس، شاعر آذری زبان

15- هدیه، نوعی پارچه، کشف فردریک و هلر آلمانی
عمودی:

1- حالت بحری، خوف، ثمن بخس
2- فیلم اکبر صادقی با بازی جمشــید مشــایخی، 

رسوایی و بدنامی، خانه کنار دریا
3- ساز موالنا، اپرایی از بیزه، کشنده

4- دیدنی های شــگفت انگیز،  حوله، پارچه شندره 

و کهنه
5- یک قدم مانده تا اسدآباد، دارای حرارت

6- کشیدنی برای آشتی کردن، سرمد و جاوید، گازی 
در جو خورشید

7- مینای وارونه، صنعتی در ســینمای ایران که در 
جهان هنر هفتم کم نظیر است، ویتامین جدول

8- دیوار و حصار، فیلم دیگر مهرجویی، مستقبل
9- نیمه اسیر، اِزار، نوعی کارمند

10- ده، اختراع مارکنی، کریه المنظر
11- هویدا، سوبسید

12- بچه رشتی، آهار، غیر مسلمان
13- درخت جوان، قامت و هیکل، شمای خارجی

14- رهبر، ظرف آبخوری، کشاورز
15- کاشف نامی رادیوم، نوعی تختخواب و پتو

تصاویر روز

جشنواره بین المللی نور در دانشگاه دولتی مسکوی روسیه نورپردازی روی ساختمان سالن کنسرت در بخارست رومانی
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یک شرکت ســازنده باغچه های داخلی و کیت های گیاهی در 
آمریکا با استفاده از نانوفناوری الهام گرفته شده از ناسا، دوسازه 
کابینت مانند ارائه کرده که به کاربــران اجازه می دهد در خانه 

خودشان سبزیجات و گیاهان دیگر را پرورش دهند.
شرکت Click & Grow این سازه ها را »مزارع دیواری« نامیده 
که نیروی آنها توســط یک فناوری کامال خودکار و اختصاصی 

الهام گرفته شده از ناسا تامین می شود.
به طــور دقیق تر، آنهــا از نانوفناوری پرورش گیاهان اســتفاده 
کرده اند که فقط میزان مورد نیاز گیاه از اکســیژن، آب و سایر 

مواد مغذی الزم را ارائه می کند.
به گفته شــرکت ســازنده، گیاهان پرورش یافته با این روش از 
ویتامین بیشتری نسبت به همتایان معمولی خود برخوردارند. 
عالوه بر این، آنها 30 درصد ســریع تر از گیاهان کاشته شده در 

خاک رشد می کنند.

لطفا فقط به خودم فحش بدهید!!!

کشکول

لطفا فقط به خودم 
فحش بدهید!

یادداشت های 
گلبول آبی
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امام علی )علیه السالم(: 
  یک سال تمام، هر شب و روز بر حسین بن علی علیه السالم 

نوحه خوانی شد و سه سال، در روز شهادتش سوگواری برپا گشت.
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