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نگرانی در تامین آب شرب اصفهان
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مدیر پروژه شهر هنر اصفهان:

ساخت شهر هنر 10 سال طول 
می کشد
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درخواست مردم و طبیعت دوستان از شهرداری اصفهان:

کوه مصنوعی نمی خواهیم
صفه را ویران نکنید

14

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان :

 عملکرد  ورزشکاران  اصفهانی 
در پارالمپیک مثبت بود
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مدیرکل اوقاف چهارمحال و بختیاری خبر داد:

  برگزاری تجمع بزرگ 
»لبیک یا حسین«

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
به گزارش ایســنا، حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر 
معظــم انقاب اســامی ظهــر دیروز به مناســبت 
روز نیــروی انتظامــی در دیــدار فرماندهــان و 
مســئوالن این نیــرو، »امنیــت« را یکــی از ارکان 
اساسی رشد و پیشــرفت کشــور خواندند و با تاکید 

بر نقــش مهم نیــروی انتظامی در برقــراری امنیت 
خاطرنشــان کردنــد: توانایی هــا و آمادگی هــای 
 نیروی انتظامــی و عــزم و ایمان کارکنــان آن باید

 روز به روز ارتقا پیدا کند.  حضــرت آیت ا... خامنه ای 
در این دیدار ...

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی:

امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور
و نیروی انتظامی رکن تامین امنیت است

2

هیچ کس چون ما نگیرد ماتم این ماه را، با محرم شیعیان را اتصالی دیگر است

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان از برگــزاری طرح قافله 
عشق به مناسبت ماه محرم در اصفهان خبر داد. علی قاسم زاده در جمع 
اصحاب رســانه پیرامون اقدامات فرهنگی معاونــت فرهنگی اجتماعی 

شهرداری اصفهان در ماه محرم و اجرای طرح قافله عشق ...

 ایمنا: هرســاله مردمانی هســتند که قبل از محرم به پیشــواز این ماه 
می روند. جوانان، کودکان و پیرغامان اهل بیت)ع( دست در دست هم 
می دهند و با پخت سمنو سعی دارند تا به یاد اهل بیت)ع( و با توسل به 

ایشان حاجت روا شوند. در گوشه ای از این شهر پر از دود و غبار ...

در نشست خبری معاون شهردار اصفهان مطرح شد؛

برگزاری طرح قافله عشق
در اصفهان

پیر غالمان اهل بیت ) ع ( و آیین 
سمنو پزان در اصفهان

اصفهانی ها از طرح سرشماری اینترنتی استقبال نکردند؛ صفحه  11

مشارکت 5 درصدی!
نماینده اصفهان در مجلس خواستار سلب اختیار از وزارت نیرو در حوزه آب شد؛

وزارت نیرو به اصفهان ظلم کرد

15

15

  زاینده رود رودخانه ای غارت شده است.
  این وزارتخانه ، شریکی تحمیلی و بدعهد برای آب 

اصفهان است.
  با هر کس که بدون مجوز از آب اصفهان استفاده 
کند و یا هر مجوزی که خارج از ضوابط قانونی، حق 
برداشت آب را به شرط تضییع حق و حقوق دیگران 

برای عده ای آزاد بگذارد مقابله می کنیم.
  اگر دولت نمی تواند بر سر تعهدات خود با اصفهان 

باقی بماند اعام کند تا ما خود با گرفتن وکیل، 
حق وحقوق قانونی خود را از طریق دادگستری و 

مراجع قضایی دنبال کنیم.
  وزارت نیرو  داوری است که خود اهل ِجر زنی 

است !

تشریح بحران خشکسالی اصفهان، از زبان زرگرپور در 
دیدار رییس مدیریت بحران کشور:
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پیشنهاد سردبیر: 
دولت نباید به صداوسیما فشار بیاورد

با مسئوالن

ویژهیادداشت

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی:

امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور و 
نیروی انتظامی رکن تامین امنیت است

به گزارش ایســنا، حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اســالمی ظهر دیروز به مناســبت روز نیــروی انتظامــی در دیدار 
فرماندهــان و مســئوالن این نیــرو، »امنیــت« را یکــی از ارکان 
اساسی رشــد و پیشــرفت کشــور خواندند و با تاکید بر نقش مهم 
نیروی انتظامی در برقــراری امنیت خاطرنشــان کردند: توانایی ها 
 و آمادگی های نیــروی انتظامی و عــزم و ایمان کارکنــان آن باید

 روز به روز ارتقا پیدا کند. 
 حضرت آیــت ا... خامنــه ای در این دیــدار، امنیت را بــه معنای 
»آرامش روانی فــردی و آرامش عمومی اجتماعی« برشــمردند و 
افزودند: در نبود امنیت، حتی با وجود توانایی و انگیزه  در میان افراد 
یک جامعه، امکان فعالیت های متنوع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

خدماتی از بین می رود. 
رهبر انقالب اسالمی با استناد به قرآن کریم، امنیت را مایه افزایش 
ایمان مومنان دانســتند و گفتند: یکی از مهم تریــن ارکان امنیت 
کشور، نیروی انتظامی است؛ البته این رکن عظیم امنیت را نیروهای 
انسانی که اغلب آنها کارآمد، شــریف و زحمتکش هستند تشکیل 
داده اند و باید دائما عزم، ایمان، انگیــزه و روحیه این نیروها تقویت 
شود. ایشان با اشاره به خدمات گسترده نیروهای انتظامی در کشور، 
بر توجه ویژه به نقش کالنتری ها به دلیل مواجهه مســتقیم با آحاد 

جامعه تاکید کردند. 
 فرمانــده کل قــوا همچنین بــا اشــاره بــه تغییرات ســریع در 
بخش های مختلف از جمله پیشــرفت های علم و فنــاوری، لزوم 
»افزایش آمادگی ها و به روز رســانی توانایی ها«، »شناخت و انجام 
کامل وظایف« و »تبیین دقیق فعالیت هــا و خدمات برای مردم در 

رسانه ها« را در جهت تامین و ارتقای امنیت کشور یادآور شدند.
پیش از این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اســالمی 

اقامه شد.

حسن هانی زاده-
کارشناس مسائل 

خاورمیانه

عالءالدین بروجردی -
رییس کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مجلس 

آیت ا... علم الهدی-
نماینده ولی فقیه 

در خراسان رضوی

مسئله آزاد سازی موصل 
ارتبــاط مســتقیمی بــا 
انتخابــات آمریــکا دارد 
و آمریــکا ســعی دارد تا 
از ســوریه و بحران های 
دیگر منطقه ای در جهت 
پیــروزی نامــزد حــزب 
دموکرات اســتفاده کند و 
در این خصــوص در عراق 
هم به نظر می رســد که 

به دلیل اختالفاتی که در بدنه حاکمیتی این کشــور وجود دارد 
در معرض تجزیه قرار داشته باشــد و از این جهت تجربه معاهده 
 ســایکس پیکو در جهت تجزیه ســوریه و عراق، محتمل به نظر

 می رسد.

موضع گیری هــا و عملکــرد 
ســوریه  در  آمریکایی هــا 
نشان دهنده حمایت آشکار 
ایــن کشــور از گروه هــای 
امــا  اســت؛  تروریســتی 
اقداماتی که دولت ســوریه 
انجــام می دهــد بــه همراه 
جمهــوری  سیاســت های 
اســالمی ایران و روسیه در 
حمایــت از ایــن اقدامات، 

مقابله با گروه های تروریستی اســت و آمریکا باید بداند این سیاست ها  
دائمی و غیر قابل تغییر است.آتش بس وسیله آمریکا برای تجدید قوای 
تروریست ها در سوریه اســت و این موضوع به تجربه چند بارثابت شده 
است و در هر آتش بســی که صورت گرفته عمال گروه های تروریستی از 

آن سوء استفاده کرده اند.

آنهایی که ســخن از معامله، 
مذاکــره و تعامل بــرد برد با 
آمریکا و اســتکبار می زنند 
کافر و ملحد نیســتند؛ بلکه 
فقط کســانی هســتند که 
اگرچه تصدی سمت در این 
نظام استکبارســتیز دارند و 
مدعــی همراهــی انقالب تا 
منزل آخر هستند،  اما در دل 
به ترحم مستکبران و سازش 

با دشمن امیدوارند و امید دارند تا خصومت ابدی حق و باطل را با راه حل 
آرام تری و به جز مبارزه و مقاومت حل وفصل کنند.

بین الملل

در پی انهدام ناو اماراتی و تهدیدهای ائتالف متجاوز عربی، 
جنبش انصارا... یمن اعالم کرد که از این پس هر کشــتی 
که بدون اجازه و به هــر دلیلی وارد آب های منطقه ای یمن 
شــود، هدف قرار خواهد داد. نیروی دریایی و گارد ساحلی 
وابسته به جنبش مردمی انصارا...یمن در بیانیه ای هشدار 
داد: هر کشتی که در آب های منطقه ای یمن برای خدمت 
به کشــورهای ائتالف عربی وارد شــود و یا به هر دلیلی و 
بدون کسب اجازه از مســئوالن ما وارد آب های منطقه ای 
شــود، هدف قرار خواهد گرفت.در ادامه ایــن بیانیه آمده 
اســت، صبح روز شــنبه یک ناو اماراتی نوع »سویفت« با 
موشک در مقابل سواحل شــهر »المخا « هدف قرار گرفت 
و منهدم شــد. این کشــتی جنگی در طی مدت اخیر در 
راستای حمایت لجســتیکی از کشــورهای ائتالف عربی 
فعالیت می کرد.انصارا... در بیانیه جدید بااشــاره به اینکه 
هدف قبلی ناو بوده، تمامی  کشتی ها را بدون استثنا تهدید 
کرده و اعالم کرد، هر کشتی بدون کسب اجازه از مسئوالن 
ما وارد آب های منطقه ای یمن شــود حتی کشــتی های 
 امدادرســان و یا آنهایی که کار انتقال زخمی های جنگ را 

بر عهده دارند، هدف قرار می گیرد.

شیعیان نیجریه تهدید کردند در صورتی که شیخ زکزاکی 
آزاد نشود، آبوجا را به تصرف خود در می آورند.

اعضای جنبش اســالمی نیجریه اعالم کردند تا زمانی که 
شیخ »ابراهیم زکزاکی« روحانی شــیعه و رهبر جنبش 
اسالمی نیجریه، آزاد نشود در آبوجا پایتخت این کشور، به 
تظاهرات ادامه می دهند. پیروان شیخ زکزاکی اعالم کردند 
مهلت 14 روزه ای که برای آزادی شیخ تعیین کرده بودند 
به سر آمده و قصد دارند با تصرف پایتخت، مقامات دولتی 
نیجریه را برای آزادی وی تحت فشــار قرار دهند.پیروان 
شــیخ زکزاکی گروهی با نام »گروه نجات زندگی شــیخ 
زکزاکی در نیجریه« تشــکیل داده و »بشیر مرفا« هدایت 
آن را برعهده دارد. این گروه با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: 
این حق مسلم ماســت تا نارضایتی و نگرانی خود را درباره 
سرنوشت شــیخ زکزاکی به شــکل صلح آمیز بیان کنیم. 
نیروهای پلیس، سربازان و آژانس های امنیتی باید بدانند ما 
حرکت اعتراضی خود را کامال صلح آمیز پیگیری می کنیم. 

آنها نباید ما را مورد اذیت قرار دهند .

انصارا... تهدید کرد: 

 کشتی های متجاوز را 
مورد هدف قرار می دهیم

اولتیماتوم شیعیان نیجریه درمورد آزادی 
هرچه سریع تر شیخ زکزاکی؛

آبوجا را تصرف می کنیم  منتظر کسی که پیش تر و در آستانه سفر به ایران، مدعی 
شده بود: »ســفر به این کشور مســلمان -ایران- به هیچ 
وجه بدون جنجال و بحث نیست. هرکس روابط پایداری 
با ما بخواهد، هرگز نباید موجودیت اسراییل را زیر سوال 

ببرد.« 
گابریل در 13 اردیبهشــت ســال جاری نیز قصد سفر به 
ایران را داشت که این ســفر به دلیل بیماری وی، لغو شد. 
گابریل طی مصاحبه ای با »اشپیگل آنالین« این اظهارات 
مضحک را مطرح کرده بود و گفته بود که عالقه مند است 
پیرامون موضوعات حقوق بشــری و جنگ در ســوریه با 
مقامات ایرانی به رایزنی و تبادل نظر بپردازد؛ او البته این 
را هم گفته که ایران تنها زمانی می تواند رابطه ای متعارف 
و دوستانه با آلمان داشته باشد که حق بقا و دوام اسراییل 

را به رسمیت بشناسد!
 بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
همان زمان، در پاســخ به ســوالی در خصوص اظهارات 
وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه با نشــریه اشپیگل، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران دفاع از حقوق مردم فلسطین را 

جزو تغییر ناپذیر سیاست خارجی خود می داند و از آرمان 
فلســطین هیچگاه و تحت هیچ شــرایطی دست نخواهد 

کشید.  
گابریــل ، هموطن»یورگن هــادت« از مقامــات دولت 
آلمان است. کسی که  وقتی در رســانه ها از احتمال سفر 
آنگال مرکل به ایران خبر دادند، با پیش کشــیدن شرطی 
مضحک چنین گفته بود که»سفر آنگال مرکل صدر اعظم 
آلمان به ایران غیر معمول اســت مگر اینکه این کشور بر 
موشک هایش برچسب  درود و تهنیت به  اسراییل را نصب 

کند!«
 بــا تمامــی »امــا« و »اگر«هــا و بایــد و نبایدهــا؛ اما 

»زیگمار گابریل« درنهایت به ایران آمد . 
در روزهایی که معــاون مرکل در ایران حضور داشــت، 

شاهد اظهارنظرهای مختلف درباره این سفر بودیم.
ســفری که ما را به یاد حضور چندماه قبل»فابیوس« به 

ایران انداخت . 
»حسین شــریعتمداری« به بهانه حضور گابریل به ایران 
قلم به دست گرفت و در ستون سرمقاله »کیهان« نوشت: 

»در واکنش به اظهــارات پوچ و مضحــک چندی پیش 
گابریل ،واکنش وزارت خارجه کشورمان از مرز یک انتقاد 

خشک و خالی و بی پایه و اثر فراتر نرفت... 
این همه تحقیر از ســوی وزیر اقتصاد آلمــان در حال و 
هوایی صورت می پذیــرد که مطابق اخبــار کامال موثق، 
نزدیک به یک سال اســت رییس جمهور کشورمان قصد 
ســفر به آلمان را دارد ولــی دولت آلمان بــه بهانه های 
مختلف که برخــی از این بهانه ها خالی از تحقیر نیســت 

تاکنون با سفر ایشان موافقت نکرده است!...«
حتی رییس دســتگاه قضا نیز نســبت به حضور گابریل 
در ایران موضع گرفت . آیت ا...آملی الریجانی در جلســه 
مســئوالن قضایی با انتقاد شــدید از اظهارات اخیر وزیر 
اقتصاد آلمان مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن اسراییل 
و طرح برخی ادعاهای حقوق بشــری علیه ایران، گفت: 
»اگر به جای دولت محترم و وزیر امور خارجه بودم قطعا 

اجازه نمی دادم چنین شخصی وارد کشور شود.« 
اما جالب ترین خبری که در حاشــیه حضور وزیر اقتصاد 
آلمان در ایران در روز گذشــته به گوش رســید، خبری 
بود که برخی رسانه ها منتشــر کردند و حکایت از امتناع 
 وزیر امور خارجه کشــورمان از دیدار بــا زیگمار گابریل 

داشت . 
در حالی که برخی رسانه ها تالش می کردند تا این اقدام 
محمدجواد ظریف را در راســتای واکنش وی به اظهارات 
گســتاخانه گابریل ارزیابــی کنند؛ اما  یــک منبع آگاه 
در وزارت امور خارجه در این بــاره توضیحاتی ارائه کرد 
و گفت: »با توجه به برنامــه ریزی های قبلی، وزیر اقتصاد 
آلمان در جریان سفر به تهران پیرامون مباحث اقتصادی 
گفت وگوهای فشرده و مفصلی دارد و بعید است دیداری 

با وزیر خارجه کشورمان صورت گیرد.
بنابر برنامه قبل و با توجه به اینکه 3 اکتبر روز ملی آلمان 
است احتماال معاون صدراعظم آلمان امروز)روز گذشته( 

تهران را به مقصد برلین ترک کند.«
 وقتــی شــما ایــن مطلــب را مــی خوانیــد؛ احتماال 
 آقای گابریــل ایران را ترک کرده اســت. وزیر گســتاخ

 آلمانــی کــه بــا اظهــارات مداخلــه جویانــه اش، 
خیلی ها را در داخل کشــورمان شــاکی کرد، بدون هیچ 
مشکلی به ایران ســفر کرد و بدون هیچ مشکلی هم شاید 
االن ایران را ترک کرده تا به مراســم روز ملی کشــورش 
برسد ؛ همان کشــوری که یکی از حامیان اصلی صدام در 
جنگ هشــت ســاله با ایران بود و حاال ناجی پناهجویان 

سوری شده است! 
و البته آمــد و رفت آقای وزیــر به ایران، چراغ ســبزی 
 بود برای تمــام آنهایی که علیه کشــورمان گســتاخی 
 می کنند و حاال می توانند امیدوار باشند که حتی اگر در

 سیاست های داخلی و خارجی ایران مداخله کرده و علیه 
کشورمان گزافه گویی کنند، باز هم اینجا کسانی هستند 
که منتظرشان باشند و به استقبالشــان بروند! شاید نفر 

بعدی »عادل الجبیر« باشد!

در روزهایی که 
معاون مرکل 

در ایران حضور 
داشت، شاهد 
اظهارنظرهای 
مختلف درباره 
این سفر بودیم.

سفری که 
ما را به یاد 

حضور چندماه 
قبل»فابیوس« به 

ایران انداخت 

»زیگمارگابریل« معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان است که طی روزهای گذشته به  سمیه پارسادوست
یکی از سوژه های رســانه های داخلی کشورمان بدل شــد.  گابریل یکی از نخستین 
سیاستمداران غربی است که در مدت کوتاهی پس از توافق هســته ای ایران و قدرت های جهانی)تیرماه سال 
گذشته(، به ایران سفر کرد. شخصیتی است که معروف است به داشتن صراحت لهجه .  این بار اما گزافه گویی های 
آقای وزیر شکل »وقاحت« به خود گرفت تا به محض آنکه خبر سفرش به ایران به گوش رسید، خیلی ها اینجا در 
کشورمان در برابر این سفر موضع بگیرند و اعالم کنند کسی در ایران برای آقای گابریل فرش قرمز پهن نمی کند 

و منتظرش نیست . 

دیدگاه

علی مطهری نایب رییس مجلس نامــه ای خطاب به 
آیت ا... محمد یزدی نوشته است.

وی در ایــن نامــه می نویســد: آیت ا...یــزدی دامت 
برکاتــه، بــا اهــدای ســالم و تحیــت، در خصوص 
بازی فوتبــال ایران و کــره جنوبی در عصر تاســوعا، 
 روشــن اســت که بهتر بود این بازی به زمان دیگری 

موکول می شد. 
اما اکنــون که امکان ایــن امر وجود نــدارد و لغو این 
 بازی هم خســارت های جبران ناپذیر برای کشور رقم 
می زند، به نظر می رسد که ابراز حساسیت بیش از حد 
 نســبت به این موضوع، امری ضد تبلیغ دین به شمار 

می رود. 
در این نامه آمده اســت:فرضا مردم برای گلی که ایران 
به کره جنوبی بزند خوشــحال شــوند و عده ای ابراز 
شــادی کنند آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی 
برای شهادت امام حسین علیه السالم و هتک حرمت و 

اهانت به ساحت سیدالشهدا)ع( است؟ 
عالوه بر اینکه مردم در چنین موقعیت هایی به خوبی 
می دانند که چگونه رفتار کنند. وی گفت که اینجانب 
جناب عالی را در مجموع یک روحانی عالم و روشنفکر 
می دانم ولی رویکــردی مانند آنچه درباره مســابقه 
فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم 

نیست و معتقدم عده ای را از دین گریزان می کند.

محمد اســماعیل ســعیدی نماینده مــردم تبریز در 
مجلس شــورای اســالمی دربــاره انتقــادات مطرح 
شــده از عملکرد جانبدارانه رســانه ملــی در حمایت 
از دولت، گفــت: بحث نحوه اداره صدا و ســیما اکنون 
در کمیســیون فرهنگی به صورت جدی مطرح است. 
بخشــی از قوانین موجود به شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی و بخش دیگر آن به اوایل انقالب بازمی گردد. 
قرار شد کارگروهی متشکل از نمایندگان، کارشناسان 
و مســئوالن صدا و سیما تشکیل شــود و در آن نحوه 
پیشنهادی اداره صدا و ســیما آماده گردد تا به صحن 
کمیســیون آمده و پس از آن به صحــن مجلس برود.

وی در ادامه مــی افزاید: دولت نباید به صدا و ســیما 
فشــار بیاورد. دولت نبایــد بودجه صدا و ســیما را به 
این مشروط کند که این ســازمان مطابق میل دولت 
هســت یا نیســت؟ دولت وظیفه اش پشــتیبانی از 
صدا و سیماســت. همان طور که وظیفــه حمایت از 
نیروهای مســلح را دارد. هرچند که در سیاست دولت 
چندان خوشایند نباشد. چون وظیفه نیروهای مسلح 
پاســداری از انقالب اســت. وظیفه صدا و ســیما هم 
پاســداری از حریم فرهنگ، اعتقادات  و تفکر کشــور 
است. شــاید این در مواردی خوشــایند دولت نباشد. 
اما این مسئله نباید سیاســی شود. بودجه صدا و سیما 

نباید درگیر مسائل سیاسی باشد. 

نامه علی مطهری به آیت ا... یزدی؛

 این رویکرد موجب
 دین گریزی است

نماینده مردم تبریز در مجلس:

دولت نباید به صداوسیما 
فشار بیاورد

سردار علی فضلی: 

الگو قرار دادن آلمان و ژاپن 
غفلت بزرگی است

منتجب نیا: 

مرزبندی 
به ضرر نظام است

ســردار علی فضلی جانشین رییس ســازمان بسیج 
مستضعفین گفت: ما قطعا باید قدرت دفاع از کشور 
را داشــته باشــیم زیرا اگر این توان را نداشته باشیم 
حتما مورد هجمه های دشــمنان قرار می گیریم. اگر 
شــما ضعیف باشید دشمن بر شــما امان نمی دهد و 
امروز را به فردا و این ساعت را به ساعت دیگر واگذار 
نمی کند. اگر می بینیم که انقالب اسالمی در مواجه با 
دشمن فرآیند پایداری را دارد، به دلیل آمادگی های 
دفاعی نیروهای مسلح اســت. این آمادگی ها حقیقتا 
توسعه پیدا کرده و به روز شــده است و قابل مقایسه 
با ابتدای انقالب نیست و نیروهای مسلح دشمن را در 
هر لحظه و هر جا رصد می کنند و البته ما ســر جنگ 
با کشوری نداریم و آرمان امام)ره( و انقالب و رهبری 
این نیســت ولی برای دفاع هیچ تردیدی به خود راه 
نمی دهیم. وی بااشاره به ســخنان یکی از مسئوالن 
عالی رتبه نظام مبنی بر اینکه می توانیم مانند نسخه 
ژاپن و آلمان عمل کنیم و تــوان دفاعی را کم کرده 
و به ســمت تعامل و گفت وگو برویم گفت:پاسخ آن 
را رهبری دادند، ما نبایــد از توان دفاعی غفلت کنیم 
این ســخنان یک غفلت بود، ما نمی توانیم در دفاع از 
دین خدا غفلت کنیم و توان دفاعــی خود را کاهش 
 دهیم، آن هم در شــرایطی که می بینیــم آمریکا به 

خلیج فارس و کشورهای مقاومت آمده است.

قائم مقام دبیــر کل حزب اعتمــاد ملی با اشــاره به 
 مضرات قطبی شدن جامعه در آستانه انتخابات گفت: 
اتهام زنی جریان های سیاســی به یکدیگــر می تواند 

جامعه را دو قطبی کند.
رســول منتجب نیا با بیان اینکه باید تعریف مشخصی 
از قطبی شدن در عرصه سیاست ارائه شود اظهار کرد: 
گاهی قطبی شــدن جامعه با رقابت سیاســی اشتباه 

گرفته می شود.
وی افزود: اگر در عرصه سیاسی رقابت به وجود نیاید، 
تک صدایــی حاکم می شــود و تک صدایــی موجب 
تقویت، رکود و در نهایت اضمحالل جامعه می شــود. 
جامعه پویا جامعه ای اســت که صداهــای مختلف در 
آن به گوش برســد و فعالیت دیدگاه های مختلف در 

جامعه دیده شود.
این فعال سیاســی یادآور شد: قطبی شــدن زمانی به 
وجود می آید که بین مردم و فعاالن سیاســی مرزی 
کشــیده و عده ای از طرفداران انقالب، نظام، رهبری 
و قانون اساســی تعریف شــوند و عده ای مخالف آن. 
این نوع مرزبندی به ضرر همه اســت؛ زیــرا اگر گروه 
مخالف نظام در انتخابات پیروز شــود، در واقع جریانی 
که مخالف نظام تعریف شــده اند،  پیروز می شوند و اگر 
آنها شکست بخورند، فریاد می زنند و می گویند ما را از 

عرصه خارج کردند.

بهارستان

سوال پرحاشیه نماینده مشهد از وزیر امورخارجه در جلسه 
مجلس هم حاشیه ساز شــد و دو نفر از نمایندگان مجلس 
نسبت به نحوه مدیریت جلسه علنی توسط مطهری تذکر 

دادند.
در جلســه روز یکشــنبه وقتی جــواد کریمی قدوســی 
ادعایی درباره سخنان ســرمدی )معاون ظریف( و حسین 
امیرعبداللهیان مطــرح کرد، لحن ظریف عوض شــد و با 
تندی به او گفت: چه کســی از صحبت خصوصی سرمدی 
و امیرعبداللهیان به شــما گزارش داده اســت؟ چگونه به 
خودتان جرأت می دهید در صحن مجلس خالف بگویید؟ 
من برای حفظ احترام همکارانم ســکوت می کنم و اجازه 
نمی دهم هیچ کدام از همکارانم مورد ســوال قرار بگیرند. 
هیچ کسی حق ندارد در مورد یک کارگزار سیاست خارجی 
 جمهوری اســالمی به ما توصیه بکند، به شــما هم اجازه 
نمی دهیــم چنین تهمتــی را به سیاســت خارجی ایران 
بزنید. با این تهمت ها، به دشــمن اجازه می دهید جرأت 

الطائالت گفتن پیدا کند.

البته در آخر جلســه علی مطهری که ریاســت جلســه را 
برعهده داشــت، بابت این لحن به ظریف تذکر داد و او هم 
از نمایندگان عذرخواهی کرد؛ اما ظاهرا هنوز نمایندگانی 
هستند که او را نبخشیده اند و هنوز از لحن ظریف عصبانی 
هســتند. آن چنان که دو نفر از آنهــا در تذکرات خود این 

موضوع را مطرح کردند.
محمدرضا ملکشــاهی راد،  نماینده مردم خــرم آباد یکی 
از آنها بود که گفت: روز یکشــنبه اتفاقی افتاد که در شأن 
مجلس نبود. جایش نبود که وزیر امور خارجه، نمایندگان 

مجلس را مورد توپ و تشر قرار بدهد.
او از الریجانی خواست که نگذارد مجلس زیر سوال برود.

رییس مجلس در پاسخ به ملکشاهی گفت: من در آن زمان 
در مجلس نبــودم،  اما آقای مطهری توضیــح دادند، آقای 
ظریف هم نباید عصبانی می شدند و شأن مجلس و وزارت 

خارجه هر دو ایجــاب می کرد که موضوع بــا متانت بیان 
شود.

توضیحات الریجانی،  ظاهرا ناصر موســوی الرگانی را قانع 
نکرد. نماینده مردم فالورجان نفر بعدی بود که تذکر داد، 
او هم همان تذکر ملکشــاهی را مطرح کرد و گفت: توضیح 
آقای مطهری،  واقعا نتیجه بخش نبود. قانون به نمایندگان 
اجازه داده که در هر زمینه ای اظهار نظــر بکنند. وظایف 
نظارتی نمایندگان نیز از طریق ســوال و تحقیق و تفحص 
اســت. موســوی الرگانی ادامه داد: ایشــان در جایگاهی 
نیســتند که بگویند اجازه می دهند یا نمــی دهند وقتی 
قانونی اساسی اجازه داده است. شما )خطاب به الریجانی( 

باید از کیان مجلس دفاع کنید.
وی افــزود: از نظــر اداری نماینده و وزیر در یک ســطح 
هســتند. نمی شــود که آقای مطهری سرســری بگذرد. 

 جا داشــت همان لحظه کالمش را قطع می کــرد و اجازه 
نمی داد به مجلس توهین شود.

الریجانی در پاســخ به او نیز گفت: اگر این مطلبی که شما 
گفتید درست باشد، آقای وزیر این جایگاه را ندارند. من در 
آن جلسه نبودم، من مطلب بررســی می کنم اما تا جایی 
که اطالع دارم، موضوع اینگونه هم نبوده و دســت آخر هم 

آقای وزیر عذرخواهی کردند.

به بهانه حضور وزیر آلمانی در ایران؛

گـابریل آمـد ...رفـت!

پس لرزه  عصبانیت ظریف در مجلس؛

چرا مطهری سرسری عبور کرد؟
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

نگرانی در تامین آب شرب اصفهان

طی دیدار معاون وزیــر و رییس ســازمان مدیریت بحران 
کشور با رسول زرگرپور، مســائل خشکسالی استان تشریح 
شد و اســتاندار اصفهان، خواســتار کمک مدیریت بحران 
کشور برای به حداقل رســاندن مشــکالت موجود در این 

زمینه شد.
رسول زرگرپور در دیدار اسماعیل نجار، معاون وزیر و رییس 
ســازمان مدیریت بحران کشور، با اشــاره به خشکسالی در 
اســتان های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
جنوبی و بخشی از اســتان فارس، اظهار داشت: خشکسالی 
در استان اصفهان در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است.

 اســتاندار اصفهــان، به کاهش بــارش ها در حوضــه آبریز
زاینده رود و استان اصفهان اشاره کرد و افزود: میزان بارش 
در شرق اســتان ۸۰ درصد، در شــهر اصفهان ۵۰ درصد و 
در سرشــاخه های رودخانه زاینــده رود، ۲۵درصد کاهش 
داشته اســت. وی اضافه کرد: مدیریت استان تالش کردکه 
کشاورزان در سال آبی گذشته، کشــت کامل داشته باشند 
و باوجود این خشکســالی بی ســابقه، ۲۰درصــد افزایش 

محصول را شاهد بودیم.
 زرگرپور با تشــریح مشــکالت خشکســالی در اســتان و

نگرانی های موجود در این زمینه، گفــت: کمیت و کیفیت 

آب شرب برای مدیریت استان بســیار حیاتی است و تالش 
خواهیم کرد که با مدیریت درســت، بر خشکســالی غلبه 

کنیم.
اســتاندار اصفهان به تاخیر در بــارش های پاییزه اشــاره 
 کرد و افــزود: با توجه بــه پیش بینی های صــورت گرفته،

بارش های پاییز با تاخیر صورت می گیرد و بر همین اساس 
صرفه جویی در مصرف آب باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با ابراز نگرانی درخصوص تامین آب شرب، گفت: تالش 
خواهیم کرد که با مدیریت درست، مشکلی در این خصوص 
ایجاد نشود و تا پایان زمســتان آب شرب، کنترل و مدیریت 
شــود. زرگرپور از رییس ســازمان مدیریت بحران کشــور 
خواســت تا با حمایت حداکثری، مشــکالت موجود در این 

زمینه به حداقل برسد.

تشريح بحران خشکسالی اصفهان، از زبان زرگرپور در ديدار ريیس مديريت بحران کشور:

نگرانی در تامین آب شرب اصفهان

علی طیب نیا؛ وزير اقتصاد

علی سنگینیان؛ ريیس کمیسیون بازار 

اتاق تهران

محمد باقر نوبخت؛ سخنگوی دولت 

محمود خافانی؛ کارشناس اقتصاد انرژی

دولت پــس از توفیق در 
ایجاد گشایش، در ارتباط 
بــا بازارهــای جهانــی، 
کنترل و مهار تورم، تک 
رقمی شــدن تــورم در 
شرایط سخت اقتصادی و 
ویژه، ایجاد آرامش نسبی 
در بــازار و ثبات نســبی 
اقتصــادی،  در فضــای 
افزایش رشــد اقتصادی 
 و...، برای خروج از رکود و

فعال ســازی واحدهای 
صنعتــی  و   تولیــدی 
از  دیــده   آســیب 

تحریم هــای ظالمانه و تحقــق اقتصاد مقاومتی در راســتای 
فرمایشات مقام معظم رهبری، خیز برداشته است.

موضوع عضویــت ایران در 
اف ای تــی اف، تخصصی 
اســت؛ امــا افــرادی که 
 درخصــوص آن اظهار نظر

می کنند، در مورد محتوای 
آن اطالعی ندارند. دستگاه 
در  دولــت  تبلیغاتــی 
ارتباط با عضویــت در این 
 نهــاد ضعیف عمــل کرد و

نمی تواند از خود دفاع کند. 
اف ای تی اف توســط گروه 
جی هشت تشــکیل شد و 

االن نهاد پر قدرتی است که به اندازه سازمان ملل توان دارد و وظیفه 
آن، جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی و جریان هایی است 

که نظام مالی را تهدید می کند.

مطالبــات گنــدم کاران 
تــا هفته های آینــده به 
صفــر خواهــد رســید. 
موفــق شــدیم حــدود 
۵/١١ میلیون تن گندم 
خریداری کنیم؛ درحالی 
که در سال ٩۲، این رقم 
٤میلیون و ۲۰۰هزار تن 
بود؛ ضمــن اینکه قیمت 
را هم باالتــر برده ایم.تا 
دهه فجــر، بیش از ۵۰۰ 
پروژه عمرانــی را افتتاح 
می کنیم. بیش از ۲۰هزار 

و ۵۰۰میلیــارد تومــان از 
مطالبات پیمانکاران در آینده نزدیک تادیه خواهد شد.

مشکل صنعت نفت ایران 
از ابتدا مســایل دیگری 
بوده و ربطی به نشســت 
اوپک نداشته است. باید 
قبول کنیم که در ایران، 
کالن  گذاری  سیاســت 
برای انرژی نداریم. آقای 
صنعت  وزارتخانه  زنگنه 
نفتــی را اداره مــی کند 
که به کلی شخم خورده 
اســت. هزینه تولید نفت 
و گاز در ایــران بســیار 
باالست و پروژه ها گران 

تمام می شــوند. عربستان 
هم از این بابت دلواپسی ندارد و می گوید با این هزینه باال، ایران 

نخواهد توانست در بازار رقابتی، مشتری پیدا کند.

با مسئوالن

تولید ريل ذوب آهن آغاز شد
معاون فروش و بازاریابــی ذوب آهن اصفهــان، از آغــاز تولید ریل در 
این شرکت خبر داد.احســان دشــتیانه، با اشــاره به اینکه تولید ریل 
در ذوب آهــن از چنــدی پیش آغاز شــده و در مــاه جاری نیــز قرار 
اســت مراســم افتتاحیه برای این پروژه برگزار شــود، افزود: ظرفیت 
تولید بخش ریــل ذوب آهن درصــورت تولید صرفا ریــل، ٤۰۰هزار 
تن و درصــورت تولید ترکیبــی ریل، تیرآهــن های باال پهن و ســایز 
 باال، 7۰۰هزار تن اســت. وی در پاســخ به این ســوال که آیــا قرارداد

ذوب آهن با شــرکت راه آهن برای فروش ریل امضا شــده است، گفت: 
قرارداد در حال امضا شدن است. چون برای نخستین بار است که راه آهن 
قصد دارد با یک شرکت داخلی قرارداد امضا کند، مسائل حقوقی خاصی 
مطرح اســت که برطرف شــدن آن نیاز به زمان ندارد. او بــا بیان اینکه 
ایران تاکنون از کشــورهای مختلفی مانند چین و هنــد ریل وارد کرده 
اســت، افزود: با شــروع تولید ریل در ذوب آهن، قطعا مسئوالن شرکت 
راه آهن که دغدغه نیز دارنــد، حامی تولید داخــل خواهند بود و دیگر 
اقدام به واردات نخواهند کرد. وی درباره قیمت ریل تولیدی ذوب آهن و 
قیمت ریل وارداتی توضیح داد: قیمت محصول خود را برابر با قیمت ریل 
وارداتی قرار داده ایم. از سوی دیگر هم اکنون تمام مقاطع فوالدی دارای 

تعرفه هستند در حالی که واردات ریل مشمول هیچ تعرفه ای نیست.

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 ۳۰ و ۲۵ میلیون 
تومان، به طور عمده در اختیار سایپاســت. این شرکت دو 
خودروی پر تیــراژ پراید و تیبا را در این بــازه قیمتی تولید 
 و عرضــه می کند؛ ایــن وضعیت در حالی اســت که بخش

قابل توجهــی از مصرف کننــدگان ایرانی، قــدرت خرید 
پایینی داشته و مشــتری خودروهای با قیمت کمتر از ۳۰ و 

۲۵میلیون تومان هستند.
در این شــرایط، رنو برگ برنــده خود را در ایــران رو کرده 
که خودروی ارزان قیمتــی به نام »کوئید« اســت. کوئید 
خودرویی با قیمت اقتصادی اســت که هم اکنون توسط رنو 
در کشــورهایی همچون برزیل و هند تولید می شود. قیمت 
این خودرو در برزیل ۶۰۰۰ یورو )حدود ۲٤ میلیون تومان( 

و در هند ٤۵۰۰ یورو )حدود ١۸ میلیون تومان( است.
در صورت تولیــد این خــودرو در ایران، با توجــه به اینکه 
عوارض گمرکی آن معــادل خودروهــای وارداتی نخواهد 
بود، می توان انتظار داشــت با همین بــازه قیمتی در ایران 

نیز عرضه شود.
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، شبیه به نمونه برزیلی 

آن خواهد بود.
پیش از این و در طول یک ســال گذشــته، دو شرکت 
ایران خودرو و ســایپا، همزمان خواســتار در اختیار 
گرفتن تولید این خودروی ارزان قیمت رنو در ایران 
بوده و هر یک در مذاکره با این شــرکت فرانسوی، 
گســترش همکاری ها را در دوران پســابرجام، به 
در اختیار گرفتن تولید این خودرو مشــروط کرده 
بودند. بــا این حال بــه توجه به اقــدام اخیر رنو در 

انعقاد تفاهــم نامه همکاری بــرای تولید محصوالت 
خود به طور مســتقل در ایران، احتمال تولید مستقل 

خودروی کوئید در ایران از سوی رنو نیز افزایش یافته است. 
در این زمینه، اخیرا رنو تفاهم نامه ای را با سازمان 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 ۶۰ درصد بوده و 
این شرکت فرانسوی می تواند فرایند تولید، فروش و خدمات 
پس از فــروش محصوالت خــود را به صورت مســتقل در 
ایران ایجاد کند. در این شــرایط و در صورت تولید مستقل 
کوئید در ایران از سوی رنو، این خودرو احتماال در محدوده 
قیمتی ۲۵ میلیــون تومان وارد بازار خواهد شــد و با توجه 
بــه جذابیت های ظاهری، فنــی و کیفی آن در مقایســه با 
خودروهای پراید و تیبا، می تواند مشــتریان این خودروها را 
به ســوی خود جذب کند. به این ترتیــب از هم اکنون زنگ 
خطر برای ســایپا به صدا در آمده اســت و این خودروساز 
بزرگ ایرانی، باید به فکــر جایگزین مناســبی برای پراید 

به عنوان پر تیراژتریــن خودروی تولیدی اش باشــد تا 
 بتواند با خودرویــی مانند کوئید در ایران

رقابت کند.

محموله لندکروز ۲۰١۶ درحال عبور از ایران را ببینید! 
به دلیل قانون ممنوعیت واردات ۲۵۰۰سی سی به باال، دیگر این 

مدل را در خیابان های ایران نمی بینیم.

خداحافظ پرايد؛ سالم رنو کوئید!  تويوتا لندکروز
مدل سال 2016

خودروقاب اقتصاد 

تســنیم: رســیدگی به عدم پرداخت 7۰درصــد از مطالبات 
دامداران، تاســیس یک واحد تولید شــیر خشک در شهرضا، 
عدم مهارت نیروهای جویای کار و عدم تطابق تحصیالت آنها 
با نیاز بازارکار شــهرضا، از مهم ترین مطالبی بود که در مراسم 

افتتاح شرکت پیشگام دامپروران سپاهان در شهرضا بیان شد.
فرماندار شهرضا در مراســم افتتاح شرکت پیشگام دامپروران 
سپاهان از عرصه های تحت نظر شبکه دامپزشکی شهرستان 
شهرضا اظهار داشت: تعامل بین بخش های تولیدی و علمی، 
از بهترین دستاوردهای واحدهای تولیدی کشور است؛ چراکه 
در این زمان دوره آزمون و خطا ســپری شــده و باید براساس 

معیارهای علمی، محصوالت مختلف را تولید کنیم.
محسن گالبی افزود: شــهرضا به عنوان یکی از شهرستان های 
کشور که در مسیر شاهراه طالیی و مهم ترین محور مواصالتی 
کشور قرار گرفته، فرصت های کم نظیری را برای تولید و عرضه 

محصوالت مختلف در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد.
وی با اشــاره به تاسیس یک واحد تولید شــیر خشک در این 
شهرســتان در آینده نزدیک، گفت: با وجود خشکسالی های 
اخیر در این شهرستان، موقعیت ممتازی برای بهره برداری از 

مواد اولیه دامی و زراعی و ایجاد مراکز تولیدی وجود دارد.
فرمانــدار شــهرضا بیان کــرد: به دلیــل اســتقرار صنایع و 
کارخانجات مختلف، نرخ بیکاری در این شهرستان پایین تر از 
سایر مناطق استان اســت. عدم مهارت نیروهای جویای کار و 
عدم تطابق تحصیالت آنها با نیاز بــازارکار، از جمله معضالتی 

است که باید برای رفع آنها چاره اندیشی کرد.

وی تصریح کرد: در سراسر کشور و همچنین اصفهان، جوانان 
مســتعد زیادی حضور دارند؛ باید بســترهای مناسب را برای 
فعالیت آنها ایجاد کنیم تا با استفاده از دانش و مهارت و با تکیه 

بر توان و استعداد خود، نیازهای کشور را برطرف کنند.
مصرف شیر در ايران، يک دوم متوسط جهانی است

رییس هیئت مدیره دامداران اســتان اصفهــان، در ادامه این 
مراســم گفت: دامداری ها، واحدهای تولیــدی دام و طیور و 
مصرف کنندگان، حلقه های یک زنجیره هستند که تاثیر آنها 
بر یکدیگر مشخص است. سید موسی رهنمایی گفت: یکی از 
مشکالت کشور ما این است که مصرف شــیر در آن، یک دوم 
متوسط جهانی است و فرهنگ ســازی برای افزایش مصرف 
شیر، ارتقای سطح سالمت جامعه و بهبود وضعیت اقتصادی 

صنعت دامداری در کشور، با یکدیگر مرتبط است.
رییس هیئت مدیره دامداران اســتان اصفهان گفت: براساس 
ماده ۲۰ قانون حمایت از دامپروری کشــور، دولت موظف به 
خرید تضمینی شیر از دامداران اســت. از نمایندگان مجلس 
تقاضا داریم که وضع قوانین را متوقف کنند؛ زیرا قوانین خوب 
و جامعی در کشور وجود دارد، اما بسیاری از آنها اجرا نمی شود.

وی تصریح کرد: باید به اموری ماننــد واردات ٤۸ هزار تن کره 
و عدم پرداخت 7۰ درصد از مطالبات دامداران رسیدگی شود. 
دامداران پذیرفتند که از آذرماه ۸٩، قیمت انرژی در کشــور 
١۰برابر افزایش یابــد و مالیات بر ارزش افــزوده محصوالت 
تولیدی آنان نیز برداشت می شــود. حال نوبت دولت است که 

از آنان حمایت کند.

فارس: بازارهای مالی شهر در ســومین روزکاری هفته، روز 
متفاوتی را نســبت به روزهای قبل تجربه کردند و معامالت 
بازارها باوجود فرا رســیدن فصل پاییز و دهه اول ماه محرم، 

رونق مناسبی به خود دید.
در حالی که مهم ترین اخبار اقتصادی، به سفر هیئت بلندپایه 
سیاســی-تجاری آلمان به تهران، اجرای پله ای طرح کارت 
اعتباری، افزایش عرضه اوراق تســهیالت مسکن به منظور 
کنترل قیمت، ممنوعیــت واردات محصوالت تــرا ریخته، 
امضای تفاهم نامه همکاری بانک های ایران و آلمان و افزایش 
نرخ رســمی دالر اختصاص داشــت، بورس، روند صعودی 
پرشــتابی را آغاز کرد، دالر در جای قبلی خود ثابت ایستاد و 

قیمت طال با کاهش مواجه شد.
 تخته گاز نمادهای خودرويی

مهم ترین اتفاق این روزهای بازار ســرمایه، افزایش تقاضا و 
حجم معامالت در گروه خودرویی اســت کــه مجددا اتفاق 
روزهای مثبت دی ماه ســال گذشــته را به اذهــان متبادر 
می سازد. در معامالت روزگذشته از همان ابتدای صبح تقاضا 
در گروه خودرویی و خصوصا سایپا افزایش یافت و به تعاقب 
آن، ایران خودرو نیز به درصدهای مثبت رســید و خریداران 

در این نماد، صف خرید تشکیل دادند.
بر همین اســاس، تقاضا در کلیت گروه خودرو افزایش یافت 
و نمادهای زامیاد، پارس خــودرو، ایران خودرو دیزل و ایران 
کاوه، با صف خریــد مواجه شــدند و ارزش معامالت در این 

گروه به ١١۵میلیارد تومان رسید.

در سایر گروه ها اما روندی همانند گروه خودرو تشکیل نشد 
و نمادهای گروه بانکی، به دلیل اتفاقات روی داده در مجمع 
بانک ملت، زیان ده شــدن این بانک و افزایــش نظارت ها و 
ارتقای استانداردهای بانک مرکزی در موضوع اعمال ذخایر 
و شناسایی زیان مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، با هجوم 

فروشندگان مواجه شدند.
در حال حاضر فعاالن بــازار، منتظر برگزاری مجامع دو بانک 
نیمه دولتی تجــارت و صادرات هســتند تا پس از ســال ها 
انتظار، حســاب های مشــکوک و مبهم این بانک ها تعیین 

تکلیف شده و نماد آنها پس از ٤ ماه توقف، بازگشایی شود.
در گروه فلــزی نیز با وجود رشــد قیمت فلــزات، قیمت ها 
تغییر خاصی به خود ندیدند و قیمت ســهام فوالد مبارکه در 

محدوده ١۲۰ تومانی باقی ماند. 
 افزايش نرخ رسمی و سکون بازار آزاد ارز

اتفاق قابــل توجه در بــازار ارز طی روزهای اخیــر، افزایش 
تدریجی و پلکانی نرخ رســمی دالر بوده کــه نمایانگر عزم 
بانک مرکزی برای اجرای بدون تنش سیاست ارز تک نرخی 
اســت. این نرخ در ابتدای ســال، روی ۲ هزار و ٩٩7 تومان 
قرار داشــت و حال پس از گذشــت ۶ ماه، به ۳ هزار و ١۵۰ 
تومان رسیده است؛ اتفاقی که به گفته فعاالن بازار ارز، باید با 

جدیت و سرعت بیشتری صورت گیرد.
در معامالت بــازار آزاد اما باوجود افزایــش ۳ تومانی نرخ ارز 
رســمی، آرامش کامل حکم فرما بود و قیمت دالر آزاد، روی 

۳هزار و ۵٩۰ تومان باقی ماند.

دولت؛ موظف به خريد تضمینی شیر از دامداران

 رسیدگی به عدم پرداخت ۷۰ درصد
از مطالبات دامداران اصفهانی

خودرويی ها پیشتاز شدند؛

 اکران نوستالژی صعود دی ماه
در بورس اصفهان 

در معامالت بازار 
آزاد اما باوجود 
افزايش 3 تومانی 
نرخ ارز رسمی، 
 آرامش کامل
حکم فرما بود و 
قیمت دالر آزاد 
روی 3هزار و 
590تومان باقی 
ماند

براساس ماده 20 
قانون حمايت از 
دامپروری کشور، 
دولت موظف به 
خريد تضمینی 
شیر از دامداران 
است. از نمايندگان 
مجلس تقاضا داريم 
که وضع قوانین را 
متوقف کنند

 مشخصات کوئید
طول خودرو ۳۶۸۰ میلی متر و عرض آن ١۵۸۰ میلی متر 

و فاصله کف خودرو تا زمین ١۸۰ میلی متر می باشد.

موارد کلیدی:

اندازه چرخ ها ١۳ -١٤ اینچ

پوشش پالستیکی در دو طرف خودرو

فاصله کف خودرو تا زمین ١۸۰ میلی متر

اگزوز همرنگ بدنه

سیستم صوت و تصویر
با صفحه نمایش 7 اینچی )١۸ سانتی متری(

SUV استایل ظاهر

حداکثر سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1975 | October 05 ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1975  |  چهارشنبه 14  مهر 1395 | 3 محرم 1438

اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
مغز دوم در شکم است!

سید جواد علوی کارشناس طب ســنتی درباره روش زندگی صحیح برای 
افراد دارای مزاج ســرد و خشــک، اظهار داشــت: افراد دارای مزاج سرد و 
 خشک ) به اصطالح ســوداوی مزاج ( افرادی الغر اندام با قد کوتاه هستند 

و کال استخوان بندی کوچک و صورتی ریز نقش دارند.
به گفته وی افراد دارای مزاج ســرد و خشــک باید از پوست خود در هوای 
 خشک محافظت کنند. برای این منظور باید پوست خود را با روغن زیتون 
 یا روغن کنجد چرب کنند.10تــا 15دقیقه پیاده روی بعد از شــام مفید 
اســت. باید از مایعات به اندازه کافی اســتفاده کنند و هر روز یا یک روز در 

میان، باید آب هویج و آب سیب میل کنند.
این کارشناس طب سنتی عنوان کرد: حمام کردن با آب ولرم و ماساژ بدن با 

روغن های مناسب برای این افراد مفید است. 
هر 12ســاعت، بینی خود را با کمی روغن بادام شــیرین طبیعی مرطوب 

کنند.
علوی افزود: افراد سرد و خشک باید به ورزش های خفیف مانند پیاده روی 
بپردازند، سفرهای کوتاه به خصوص به مناطق مرطوب معتدل برای ایشان 

توصیه می شود.
وی ادامه داد: افراد سرد و خشــک باید حدود ساعت10شب به رختخواب 
بروند. حدود 6 تا 7 ساعت اســتراحت کنند ) نیم ساعت چرت، یک ساعت 

بعد از ناهار نیز اشکالی ندارد. (
 این کارشناس طب ســنتی گفت: افراد سرد و خشــک باید از هوا، محیط 
 و فعالیت های افزایش دهنده ســردی و خشکی مانند فکر کردن زیاد و فکر 
و خیال خودداری کنند همچنین باید از مصرف غذاهــای یخ زده، مانده و 

کنسرو شده خودداری کنند.
علوی افزود: افراد ســرد و خشــک باید از بی خوابی و کم خوابی خودداری 
کنند همچنین از غم، تنهایــی، تفکرات دقیق، نگرانی بیــش از اندازه که 

موجب تشدید عالیم سوداوی می شوند، بپرهیزند.
وی یادآور شد: در ضمن این افراد از هوای سرد و خشک پاییز اجتناب کنند 

چرا که بسیار به آنها آسیب وارد می کند.

دانشمندان در تحقیقات خود اثبات کرده اند » مغز دوم « در شکم عملکرد 
بخش های زیادی از بدن را به عهده دارد.

 شما یک مغز دوم در شکم خود به نام سیســتم عصبی روده دارید که بیش 
از حد تصور شما اعمال و سیستم های بدن را کنترل می کند.

بیشتر افراد با عملکرد مغز آشنا هستند. این عضو مسئولیت کنترل اعمال، 
 تفکر و واکنــش های بدن ما را به عهــده دارد، اما گــروه بزرگی ازمحققان 
در طول تحقیقات خود  موضــوع  » مغز دوم « را مطرح کــرده و به اثبات 

عملکرد ان پرداختند.
این تیم تحقیقاتی در ویدئو های اخیر منتشر شده خود نشان دادند چگونه 
 مجموعه ای از اعصاب بدن که به عنوان سیســتم عصبی روده شــناخته 

شده اند کنترل بسیار از عملکردهای بدن را به عهده دارند.
محققان اظهار کردند: سیســتم عصبی روده به دلیل آن که کل سیســتم 
گوارش از مری تا انتهای سیســتم دفعی را کنترل می کند جایگاه ویژه ای 
 در عملکرد بدن دارد و حتی زمانی که عملکرد مغــز از کار بیفتد می تواند 

به تنهایی سیستم گوارش را کنترل کند.
 سیســتم عصبی روده عالوه بر کنترل سیســتم گوارشــی دارای یک اثر 
 شــگفت آور در خلق و خو و رفتار ما نیز اســت. حدود نیمــی از دوپامین 
 و90 درصــد از ســروتونین، دو هورمون مرتبــط با احساســات خوب را 

باکتری های روده ما تولید می کنند.
  از این گذشــته باکتری های روده قادر هســتند به طور مســتقیم به مغز 

پیام ارسال کرده و درخواست نوع خاصی از مواد غذایی از مغز را می کنند.
شاید بسیاری شما این جمله را بارها شنیده اید که یک فرد می گوید هوس 
 کرده ام یک غذای خاص را بخورم. این زمانی اســت که در اثر ارســال پیام 
از سوی باکتری های روده،  مغز این احساس را به شما القا می کند که اکنون 

دوست دارید غذای خاصی را بخورید.
امران مایر، اســتاد فیزیولوژی، روانپزشــکی و علوم رفتاری در دانشــگاه 
 کالیفرنیا گفت: تحقیقات نشــان می دهد سیســتم عصبی روده به عنوان 
یک راه مســتقیم ارتباطی بین مغز و روده در طول روند رشد ما تکامل پیدا 
کرده و  به دلیل آنکه هر چه می خوریم در سالمتی بدن تاثیر گذارد عملکرد 

مهم و حیاتی دارد.
 یکی از نکات مهم در خصوص مغز دوم ما این اســت که باکتری های روده 
 نه تنها اشــتهای مــا را کنترل مــی کنند بلکــه در خلق و خــوی ما نیز 
تاثیر گذارند. در برخی از مطالعات نشــان داده شــده که  خوردن ماســت 
 پربیوتیک که باکتری های خوب به آن اضافه شــده در درمان افســردگی 
و اضطراب افراد تاثیر مثبت دارد. عالوه بر این ها  باکتری های روده ســالم 
در انعطاف پذیری باالتر فرد در برابر احساســات منفــی موثر بوده و حس 

بخشندگی شما را تقویت کرده و در روابط اجتماعی شما تاثیرگذار است.

تحقیقات نشان می دهد خرخر کردن مادران باردار، نه تنها بر روی کیفیت 
خواب آنها تاثیر می گذارد، بلکه می تواند برای سالمت نوزاد داخل شکم هم 
مضر باشد. در این زمینه محققان حدود 167۳ زن باردار را در سه ماهه سوم 
بارداری شان انتخاب کردند که ۳5 درصدشان عادت خر و پف کردن داشتند 

و سابقه پزشکی آنها را تا زمان زایمان بررسی کردند. 
آنها متوجه شدند مادرانی که سه تا چند شب طی هفته خر و پف می کردند 
خطر بروز مشکالت زایمانی از جمله احتمال انجام سزارین یا زایمان نوزادی 

با جثه کوچک در آنها بیشتر دیده می شد.
بسیاری از زنانی که در گذشــته اصال عادت به خر و پف نداشتند در دوران 
بارداری دچار این عادت شــدند و این بیشــتر به خاطــر اضافه وزن،  حفظ 

مایعات در بدن و تغییر در میزان هورمون های بدن است. 
 افرادی که به طور دائم عادت به خر و پف دارنــد ) در واقع مادرانی که قبل 
و حین باداری خرخر می کنند ( در مقایسه با مادرانی که این عادت را ندارند، 
احتمال زایمان نوزادانی با وزنی زیر10 صدی یک در آنها دو سوم و احتمال 

سزارین هم در آنها 2 برابر بیشتر بوده است.
 در افراد بزرگســالی که باردار نیســتند، خر و پف و وقفه تنفسی انسدادی 
 منجر به التهاب شــده کــه می تواند برای سیســتم قلبــی  و عروقی مضر 

باشد. 
در شــرایطی که اطالعات چندانی درباره این مسئله و ارتباط آن با بارداری 
هنوز روشن نشده است، محققان بر این باورند که خر و پف منجر به التهابی 
می شــود که می تواند عملکرد رگ های خونی  را که به جفت می رسد تغییر 
 دهد. بنابرایــن در پایان کار خــون و مواد مغذی کمتری به نوزاد رســیده 

و منجر به رشد کمتر او می شود.
همان طور که پزشــکان و متخصصان ماما توصیه می کنند عادات غذایی 
 سالم و ورزش در دوران بارداری تاثیر به ســزایی به همراه دارد و این مسئله 
به طور فزاینده ای برای همه مشهود شده که خواب سالم و مفید نه تنها برای 

سالمت مادر بلکه برای سالمت نوزاد هم حائز اهمیت است.
  به مادران باردار توصیه می شــود که بــه منظور پیشــگیری از خر و پف 
در دوران بــارداری، به پهلو خوابیده یــا با یک بالش اضافی زیر ســر خود 

بخوابند.

اگر دارای مزاج سرد و خشک هستید 
بخوانید !

مغز دوم در شکم است!

خطر عجیب خر و پف کردن 
هنگام بارداری

احساس تعهد نسبت به بیماری 
 باید به یاد داشــته باشــید که هیچ کس به اندازه خودتان 

در سالمتی و بهبود بیماری شما موثر نیست. 
 ســعی کنید هــر آنچــه الزم اســت در رابطه بــا دیابت 

بدانید.
 مصــرف غــذای ســالم را در خــود بــه عــادت تبدیل 

کنید. 
رعایت تعادل در وزن می تواند تاثیر بســزایی در سالمتی 

داشته باشد. 
به صورت منظم به قند خون خود نظارت داشــته باشــید 
و دســتورالعمل های پزشــک را در نگه داشتن قند خون 
در وضعیت طبیعی، با جدیت دنبال کنید. الزم نیســت از 

چیزی واهمه داشته باشید. 
هر کجــا که الزم باشــد می توانید از پزشــک، پرســتار، 
 متخصص تغذیه و... کمــک بگیرید. آنها کمک شــان را 

از شما دریغ نمی کنند.

اجتناب از سیگار 
مصرف ســیگار خطر ابتال به عوارض مزمن دیابت از جمله 
 حمله قلبی، ســکته، آســیب های عصبی و بیماری های

کلیــوی را افزایش می دهد. طبق گــزارش انجمن دیابت 
 آمریکا، افــراد مبتال بــه دیابت که ســیگار می کشــند 
تا ســه برابر بیشــتر از دیابتی های پاک در معرض خطر 

بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند.
کنترل کلسترول و فشار خون 

احتمال ظهور مشکالت ناشی از فشــار خون و کلسترول 
باال، در یک فرد دیابتی بســیار بیشتر اســت و درصد بروز 
حمله قلبی یا ســکته مغزی را افزایش مــی دهد. مصرف 
غذاهای سالم و ورزش منظم می تواند یک راه حل مناسب 

با بازدهی دراز مدت برای شما باشد. 
 البتــه در برخی موارد نیــاز به مصرف دارو نیز احســاس 
 می شــود، امــا زیــاده روی در اســتفاده از دارو، توصیه 

نمی شود.

چک آپ وضعیت چشم
 در چــک آپ ســالیانه، عــوارض جانبی دیابــت، مانند 
 آســیب های کلیوی یا مشــکالت قلبی و عروقی بررسی 
می شوند. همچنین چشم پزشک نیز آسیب های احتمالی 
 به شــبکیه و همچنیــن آب مرواریــد یا آب ســیاه را که 
از عوارض جانبی دیابت به شــمار می روند مورد بررســی 

قرار می دهد.
تزريق به موقع واکسن 

تزریق واکســن به یک فرد دیابتی می تواند توان فیزیکی 
بدن او را به شدت تضعیف کند. 

پس در خصوص تزریق واکســن با پزشــک خود مشورت 
کنید.

مراقبت از دندان ها 
 بــرای محافظــت از دندان ها الزم اســت حداقــل دوبار 
 در روز آنها را با اســتفاده از مســواک و نخ دنــدان، تمیز 
کنید. همچنین مراجعه مرتب به دندان پزشک را ) حداقل 

دو بار در سال ( جدی بگیرید. 
 عالوه بر این، در صورت مشــاهده هر گونــه عفونت، تورم 
 یــا خونریزی در لثــه، حتما بــه دندان پزشــک مراجعه 

کنید.
نظافت پاها 

 هر نوع تاول زدگی، بریدگی یا ســوختگی کــه به ناگاه یا 
به مرور زمان بــه وجود آید، ممکن اســت به عفونت های 
شــدید و حتی قطع پــا بینجامد. برای جلوگیــری از این 
 مشــکالت پاهای خود را روزانه در آب ولرم بشــویید، مچ 
و کف پا را با اســتفاده از کرم ها و لوسیون های مخصوص 
مرطوب و نرم نگه دارید، از پاهــای خود، در برابر بریدگی، 
 ســوختگی، تاول زدگی و انــواع زخم، قرمزی یــا تورم، 

به شدت مراقبت کنید، از جوراب نخی استفاده کنید.
مصرف آسپرين 

 با مصــرف روزانــه آســپرین، خطر بــروز حملــه قلبی 
و ســکته مغزی که مهم ترین و بدترین عارضه ی بیماران 

دیابتی است را در خود کاهش داده اید.
دوری از استرس 

اضطراب، نگرانی و اســترس، بدترین عامل برای افزایش 
عوارض دیابت در شماســت. برخی هورمــون های بدن، 
ممکن اســت در دراز مــدت از تولید انســولین در بدن 
جلوگیری کنند که این مسئله فقط همه چیز را برای یک 
فرد دیابتی بدتر خواهد کرد. ســعی کنید اســترس خود 
را کنترل کنید تا اثرات منفی آن دامن گیر شــما نشــود. 
برای پیشگیری از بروز اضطراب می توانید از تکنیک های 
خاصی جهــت تمدد اعصاب در لحظات بحرانی اســتفاده 
کنیــد. اولویت بنــدی امور و خــواب کافی نیــز عواملی 

تاثیرگذار در مهار اثرات منفی استرس هستند.

تالش ديابتی ها برای بهبود وضعیت بیماری شان بسیار ارزشمند است و به آنها کمک می کند از عوارض جانبی 
 جدی ديابت در امان باشــند. رعايت برخی پرهیزهای غذايی و مصرف به موقع دارو از مواردی هســتند که 
انجام شان برای بیماران ديابتی از ضرورت بسیار برخوردار اســت. اما در اينجا نکته های اساسی به بیماران 
ديابتی گوشزد شده که در مراقبت بهتر، پیشگیری از بروز مشکالت جدی در آينده و بهبود سريع تر کاربردی 

هستند.

زيبايی

 حیدر عظمایی پژوهشــگر طب ســنتی گفت: بســیاری 
 از عوامــل از جملــه خونمردگــی بافتی، عوارض ناشــی 
 از بیمــاری هــای کبــد و کلیــه، اختــالل در گــردش 
و تصفیه خون، مصرف غذاهای دیرهضم، اســتفاده بیش از 

حد گوشت قرمز و یبوست منجر به تیرگی پوست می شوند.
 وی ادامه داد: اســتفاده از بعضی از گیاهان دارویی، میوه ها 
و سبزیجات از راه های مختلف به دلیل تسریع جریان خون، 
 کالژن ســازی و ایجاد حجم دهندگی در ســطح پوست، 

می تواند در رفع مشکالت تیرگی پوست بسیار موثر باشد.
این پژوهشــگر طب ســنتی تصریح کرد: یکــی از بهترین 
 گیاهــان دارویی بــرای رفع تیرگــی پوســت، گل راعی 
 ) علف چای ( اســت کــه اســتفاده از این گیــاه خاصیت 
التیام بخشــی دارد، همچنین تاثیر معجزه آســایی برای 
درمان مشکالت پوســتی مانند کبودی، آفتاب سوختگی، 

سرمازدگی و سوختگی های سطحی دارد. 
 عظمایی ابراز داشــت: مصرف عصاره برگ زیتون سرشــار 
 از ویتامین ث و آنتی اکســیدان بوده و تاثیر چشــمگیری 

در حفظ لطافت پوست دارد. 
وی با تاکیــد بر مفید بــودن روغن گل مغربــی بیان کرد: 
 اســتفاده از روغن ایــن گیاه به عنــوان یــک منبع غنی 
 از ویتامیــن ب، با خاصیت ضــد التهابی و التیام بخشــی 

در ایجاد شادابی پوست بسیار موثر است. 
این پژوهشگر طب ســنتی با بیان اینکه اســتفاده از روغن 
 بابونه یکی از بهترین راه های جوانســازی پوســت اســت، 
 اظهــار کــرد: اســتفاده از روغــن گیــاه بابونه بــه دلیل 
از بین بردن ترک پوستی، شقاق و خاصیت ترمیم کنندگی 
و ضد حساسیتی آن به عنوان یک کورتون گیاهی استفاده 
می شود. عظمایی افزود: مصرف ژل گیاه آلوئه ورا به صورت 
ماســک10 الی 15 دقیقه بر روی پوســت به ایجاد کالژن 
 کمک می کند که بهترین زمان اســتفاده از آن، شــب ها 

و به دور از تابش نور است.
 این پژوهشــگر طــب ســنتی در مــورد میــوه هایی که 
 به جوانســازی پوســت کمک مــی کنند، گفــت: مصرف 
 میوه هایــی مانند به، ســیب، لیمو ترش، آناناس، شــلیل 
 و لیمو شــیرین بــه دلیل حجم بــاالی پروتئیــن موجود 
 و استفاده از ســبزیجاتی نظیر کاهو به روند پاکسازی خون 

و شفافیت پوست کمک بسیاری می کنند. 
 وی درباره استفاده از ماسک های خانگی با مواد در دسترس 
 اظهار داشــت: اســتفاده از روغن تخم کتان بر روی پوست 
به دلیل وجود حجم زیــاد پروتئین و ویتامین ب، همچنین 
داشتن رطوبت باال در ایجاد کالژن، خاصیت ترمیمی داشته 

و در رفع مشکل پوستی اگزما بسیار مفید است.

با مصرف اين گیاهان به جنگ 
مشکالت پوستی برويد

 هر نوع 
تاول زدگی، 

 بريدگی 
 يا سوختگی 

 که به ناگاه 
 يا به مرور زمان 

به وجود آيد، 
 ممکن است 

به عفونت های 
 شديد 

و حتی قطع پا 
بینجامد

9 گام موثر جهت جلوگیری از عوارض خطرناک دیابت

 یکی از نوشــیدنی های جدیدی که به ســرعت جایی میان افراد 
باز کرده و به محبوبیت خاصی رسیده آب کاکتوس است. 

مجالت اینترنتــی و مد به تازگــی ادعا کرده انــد آب کاکتوس 
جدید ترین نوشیدنی فوق العاده ای است که فواید زیادی برای ما 
دارد. از تامین آب الزم برای بدن گرفته تا داشتن پوستی مرطوب 

و سالم. اما آیا این ادعا درست است؟
آب کاکتوس یک نوشــیدنی شــیرین اســت که توســط میوه 
خاردار کاکتوس ســاخته می شــود. این مایع سرشار از ویتامین 
 c ، الکترولیت هــا، مــواد معدنــی و فالونوئیدهــا اســت کــه 
موادی ضدالتهاب هســتند . برخــی مطالعات نشــان می دهد 
کاکتوس حاوی یک ترکیب آنتی اکســیدانی خــاص ) بتاالین ( 
 است. این آنتی اکســیدان در کاهش نشــانه ها و عالیم خماری 
 مفید است. به عالوه ممکن اســت این نوشیدنی برای افراد مبتال 

به دیابت نوع 2 مفید باشد و منجر به کاهش قند خون شود.

محققان به تازگی دریافته اند داشتن بیش از هشت دندان پر شده 
در دهان می توانــد به افزایش میزان جیــوه در جریان خون بدن 
انسان منجر شود. این مطالعه روی 15 هزار نفر انجام گرفته  است 
و نتایج آن نشــان می دهد میزان جیوه در خون افرادی که دارای 
 هشــت دندان پر شده هستند، نســبت به افرادی که هیچ دندان 
 پر شــده ای ندارند،150 درصد بیشتر اســت. به گفته محققان 
جیوه نوعی سم است اما قدرت آسیب زایی آن به مقدارش بستگی 
دارد. از این رو اگر تنها یک دندان پر شــده داشته  باشید مشکلی 
ایجاد نخواهد شــد اما اگر این تعــداد به بیش از هشــت دندان 
 برســد، خطر عوارض این ماده در بدن افزایــش پیدا خواهدکرد.

زیرا وجود مقادیر زیادی جیوه در بدن انســان می تواند زمینه ساز 
بروز آســیب هایی در مغز، قلب، کلیه، ریه و سیستم ایمنی بدن 
شود، اما این نکته همواره نادیده گرفته شده  است زیرا هر دندان 

پر شده به تنهایی برای وارد کردن آسیب به بدن کافی نیست.

ســیر گیاهی فوق العاده مفید و مغذی بوده و در درمان بسیاری 
از بیماری ها و پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی موثر است.

از طرفی نوشیدنی شیرســیر از خواص درمانی شگفت  انگیزی 
برخوردار بوده و بسیار مغذی و دارای طبع گرم است.

برخي فوايد شیر سیر عبارت اند از:
- مصرف ســه حبه ســیر هر شــب بدن را در برابر آسم مقاوم 

می کند.
- خوردن این شیر سه بار در روز برای درمان ذات الریه موثر است.

- این شیر با کاهش چربی بد خون و جلوگیری از تشکیل لخته 
به سالمت و درمان مشکالت قلبی کمک می کند.

- سیر برای دفع ســموم از بدن مفید بوده و آنزیم های کبدی را 
فعال می کند. همچنین با افزایش تولیــد صفرا، موجب کاهش 
چربی در کبد می شود. خوردن شــیر سیر چهار تا پنج بار در روز 

برای درمان یرقان بسیار تاثیرگذار است.
 - مصرف روزانه شــیر ســیر در کاهــش عالیم آرتریــت، درد 

و التهاب ناشی از آرتروز و کاهش درد سیاتیک موثر است.
- ســیر در درمان بی خوابی، خلط زدایی و تســکین سرفه نیز 
 نقش ایفا می کند و همچنین با ترکیب زردچوبه به دلیل خواص 

ضد باکتریایی آن در درمان سرفه مداوم تاثیرگذار است.
- سیر تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و ضدعفونی کننده قوی 
برای سالمت دســتگاه گوارش بوده و با تسهیل حذف مواد زاید 

کشنده بر عملکرد غدد لنفاوی تاثیر می گذارد. 

مواد مورد نیاز برای آماده سازی اين شیر به شرح زير 
است:

10 حبه سیر پوست کنده و خرد شده.
500 میلی لیتر شیر. 
250 میلی لیتر آب. 

2 یا ۳ قاشق چای خوری شکر. 
دستور تهیه نوشیدنی شیر سیر:

شیر و آب را در یک قابلمه ریخته و سیر را به آن اضافه کنید. 
 آن را بر روی حرارت متوســط قرار دهید، صبر کنید تا مخلوط 
به جوش آید. در این زمان باید به طور مداوم مواد ترکیب شده را 
هم بزنید تا به نصف حجم اولیه برسد. سپس شیر و شکر را به آن 

اضافه کنید. حال شیر سیر آماده مصرف است.

5- خواص حنا برای تسکین درد
 حنا می تواند التهابی که منجر به درد می شود را کاهش بخشد، 
 شــما می توانید در مناطق آســیب دیده پوســت تــان، از حنا 

به عنوان مسکن ضعیف استفاده کنید.
اگر شــما آلرژی یا تمایــل به اســتفاده از انــواع دارو را ندارید، 
 حتما از حنــا و خواص حنا اســتفاده کنید و عالوه بــر آنها حنا 

یک ماده طبیعی است که مزیت خاص آن محسوب می شود.
6- رفع جوش های دهان

  یکی از خواص حنــا رفع جوش هــای دهان اســت. برای رفع 
جوش های دهان، جوشــانده حنا را مزمزه کنید و نتیجه خوبی 

بگیرید.
7- جلوگیری از بید زدگی

یکی از خواص حنا این است که با گذاشــتن گل یا برگ حنا در 
البه الی لباس های خود از بید زدگی لباس جلو گیری می کنید.

8- حنا ضد سردرد
یکی از خواص حنا این است که با گذاشــتن ضماد حنا با سرکه 

روی پیشانی سر دردتان خوب می شود.
9- خواص مختلف حنا 

از جوشانده برگ های حنا به صورت غرغره برای رفع پیله دندان 
استفاده می شود.

در مصرف داخلی برای کاهش درد معده بعد از زایمان و همچنین 

 برای رفع خشــونت صدا تجویز می شــود. از دیگــر خواص حنا 
این است که برای رفع عرق بدبوی پا بسیار موثر است. غرغره آن 
با آب دم کرده برگ آن برای زخم های دهان مفید است. خوردن 
دو گرم آن یا خــوردن آب خیس کرده50 گــرم آن برای یرقان، 
طحال، سنگ کلیه، مثانه و ســختی ادرار نافع است. خواص حنا 

برای رویانیدن ناخن اصلی به جای ناخن کج اثر خوب دارد.
10- خنک کننده پوست 

حنا و خواص حنا تاثیر زیادی در خنک کردن پوســت شما دارد 
که با اثر گذاشتن در گردش خون بدن ســبب این امر می شود. 
 اگر شما از نقاط داغ یا گرفتگی در مناطق خاصی از بدن تان رنج 
 می برید، بــا اســتفاده از این خاصیت حنــا می توانیــد آن را 

بهبود بخشید.

از خواص گیاه حنا چه می دانید؟ ) 2 ( شیر سیر؛ پادتن جادويی بدن

 بیشتر از هشت دندان خود را 
پر نکنید!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

شیردهی به نوزاد، 
محافظ سالمتی
 مادر است

 مطالعات زیادی فواید شــیردهی مادران بــه نوزادان را نشــان داده اند، 
 اما براســاس یک تحقیق جدید، کاهش خطر ابتال به سرطان های خاص 
و حمله قلبی در مادران به واسطه شیردهی نیز از جمله تاثیرات شیردهی 
است. تغذیه نوزادان با شــیر مادر برای رشــد مطلوب، تکامل و سالمتی 
 آنها ضروری است، شــیر مادر حاوی آنتی بادی است که می تواند نوزاد را 
در مقابل عفونت های ویروســی و بیماری ها محافظت کند و شــیردهی 
 مادر به نوزاد همچنین ســبب پیشــگیری از سرطان ســینه و تخمدان 

و سایر بیماری های مادران می شود.

 اما بررســی جدید محققان دانشگاه کارولینای شــمالی در آمریکا نشان 
می دهد شیر دادن مادر به نوزاد ســبب کاهش خطر سرطان های خاص، 

حمله قلبی و نجات جان مادر می شود.
به عقیده دکتر الیسون نویسنده ارشد این تحقیق، یافته های این مطالعه 
 موید سیاســت هایی اســت که شــیردهی مادران به نوزادان را تسهیل 

می کند.
پژوهشــگران به عنوان بخشــی از تحقیق، خطر ابتال به ســرطان سینه، 
ســرطان تخمدان قبل از یائسگی و نیز دیابت، فشــار خون باال یا افزایش 

فشار خون و حمله قلبی شرکت کنندگان در این مطالعه را بررسی کردند.
در این مطالعه، دو گروه از مادران شیرده بررسی شدند، یک گروه مطلوب 
که شیردهی را براساس توصیه های ارایه شده انجام دادند و گروه دوم که 

میزان شیردهی کمتری داشتند.
محققان متوجه شــدند که در امریکا، تغذیه نوزاد با شــیر مادر به میزان 
 کمتر از توصیه های ارایه شده، هر سال با مرگ زودهنگام بیش از سه هزار 
 و۳40 مــادر بر اثــر بیماری های ســرطان ســینه، ســرطان تخمدان 

و حمله قلبی ارتباط دارد.

آب کاکتوس بنوشید!
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با گذشــت زمان و افزایش روز به روز تعداد 
نمایشــگرها کــه از تکنولوژی های مختلفی 
اســتفاده می کننــد و برندهــای تولیــدی 
متفاوتی دارنــد تولیدکننده ها هم با افزودن 
قابلیت هــا و ویژگی هــای متفــاوت به این 
نمایشــگرها ســعی کردند در بازار رقابتی 
حرف بیشــتری برای گفتن داشته باشند. به 
 HP گزارش کلیک، شاید محصوالت شرکت
برای نشــان دادن این موضــوع نمونه واقعا 

خوبی باشد. 
 EliteDisplay این شــرکت، نمایشــگر
S240UJ را در نمایشــگاه ایفای ۲۰۱۶ که 
در شهر برلین برگزار می شود رونمایی کرده 
اســت. آنچه این نمایشــگر را ویژه می کند 
و باعث می شــود با نمایشــگر های معمولی 
متفاوت باشــد وجود یک شــارژر وایرلس 
در بخش پایه آن اســت. وجود این شارژر به 
این معناســت که اگر یک گوشی هوشمند 
یا تبلت داشــته باشید که از شــارژ وایرلس 
پشتیبانی کند می توانید دســتگاهتان را بر 
روی پایه نمایشگر قرار دهید و از این طریق 
گوشــی یا تبلت  خــود را شــارژ کنید.یکی 
 ،HP دیگر از ویژگی های محصــول جدید
وجود USB-C اســت که امــکان می دهد 
کامپیوتر، نوت بوک، گوشــی هوشــمند یا 
تبلت را به نمایشگر وصل کنید. در عین حال 
یک بلندگو هم در این سیســتم به کار رفته 

 Bang & Olufsen که ساخت شــرکت
است. اندازه این نمایشــگر ۲3/8 اینچ است 
و رزولوشــن QHD دارد. زمان پاسخگویی 
این نمایشــگر ۵ میلی ثانیه و نسبت تصویر 
آن هم ۱۶:۹ اســت. از دیگر ویژگی های این 
3۰۰cd/ شــدت روشــنایی ،HP محصول

m² و زاویه دید ۱۷8 درجه است. درگاه های 
 Displayport 1.2 ، HDMl/MHL،
 3/۰  USB و   Video/Audio/HDCP
در این دســتگاه وجود دارند. به هرحال این 
محصول جدید یک نمایشگر با طراحی زیبا 
و امکانات قابل توجه اســت که هنوز درباره 

میزان قیمتش چیزی نمی دانیم.

محققــان ایرانی با همــکاری محققان خارجی 
درصدد هســتند تا با تولید الکتریسیته ساکن، 

انرژی مورد نیاز نانوماشین ها را فراهم کنند.
مهدی نیک عمل، از دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی و محققانی از دانشــگاه هــای ارکانزاس 
آمریکا و آنتورپ بلژیک، امکان تولید الکتریسیته 
پایدار برای تامین انرژی مورد نیاز نانو ماشین ها 
را بررسی کردند. ۲۰۰ ســال بعد از رابرت براون 
که برای اولین بار حرکت براونی ذرات محلول در 
آب را مورد بررسی قرار داد، فیزیکدانان همچنان 
در حال رمز گشــایی از حرکات براونی هستند. 
مهدی نیک عمل به همراه همکارانش دریافتند 
که گرافن آزاد مانند ذرات براونی به طور مداوم 

در حال ارتعاش است.
هنگامی که تداخل های متناوب منجر به لرزش 
 و انحنای غشــا می شــود، این ارتعاشات اتفاق 
می افتد. شــاید از این ارتعاشــات که در دمای 
اتاق اتفاق می افتــد بتوان بــرای تولید انرژی 
مورد نیاز برای نانو ماشــین ها اســتفاده کرد. 
حرکات عمــودی در گرافن معلــق در مقیاس 
اتمی به وسیله میکروســکوپ الکترونی روبشی 
توســط این تیم پژوهشــی مورد بررســی قرار 
گرفت. پژوهشگران از ابزاری استفاده کردند که 
می تواند برای ۱۰ هزار ثانیــه به طور متناوب از 
حرکات عکســبرداری کند.همان طور که برای 
حرکات براونــی انتظار می رود، پژوهشــگران 
متوجه شدند که غشاها به صورت تصادفی دچار 

لرزش می شــوند و در طول آزمایش بیشترین 
تغییرات ارتفاع ۱۰ نانومتر اندازه گیری شــد. به 
عالوه، در زمان هایی انحنای غشــاها به سمت 
درون با ســرعت باالتر و گام هــای طوالنی تر و 
جهش های بلندتر از لــرزش های پس زمینه به 
وقوع پیوست.انرژی جنبشــی این جهش ها به 
اندازه کافی بزرگ اســت و می توان با تبدیل آن 
به انرژی الکتریکی یک منبع انرژی در ابعاد نانو 
به دست آورد.  با اینکه پژوهشــگران، غشاها را 
به مدت نیم ســاعت تا ۴۵ دقیقه بررسی کردند 
انتظار دارند که این ارتعاشات و جهش ها به طور 
نامحدود ادامه یابد و به ایــن ترتیب انرژی برای 

نانوماشین ها به طور پیوسته تولید شود.

کامپیوتر، نوت بوک، گوشی هوشمند یا تبلت را به نمایشگر وصل کنید؛

نمایشگر جدید HP شارژر وایرلس دارد
با فناوری نانو فراهم شد؛

تولید الکتریسیته پایدار برای تامین انرژی نانو ماشین ها

پیشنهاد سردبیر: 
ماهواره »شریف ست« امسال پرتاب می شود

تالش فیس بوک برای نفوذ به 
دستگاه های اندرویدی

امکانات جدید واتس اپ به تقلید 
از پیام رسان های موبایلی دیگر

اخبار
نخســتین مرکز نوآوری های کاربردی در ایران با هــدف تمرکز بر ارائه 
راهکارهای تلفن همراه در خاورمیانه و ایجاد فرصت های بومی اشــتغال 
ایجاد شــد. این مرکز در ابتدای راه اندازی، در ســه محــور راهکارهای 
پرداخت از طریق تلفن همراه ، مدیریت ارزشــمندی مشتریان و توسعه 
نرم افزارها و راهکارهای کاربردی تلفن همراه فعالیت می کند و قرار است 

فعالیت های بعدی مرکز، طبق نیازسنجی از بازار دیجیتال گسترش یابد.
مرکــز نوآوری های کاربــردی )Center Of excellence( توســط 
شرکت هندی کامویوا ایجاد شده و نخســتین قرارداد آن با اپراتور دوم 
تلفن همراه ایران و متمرکز بر فناوری های حــوزه مخابرات و بانکداری 

برای بازار ایران امضا شده است. 
به گفته مدیر ارشد خاورمیانه این شرکت هندی، ظرفیت ۵۰۰ میلیون 
دالری برای بازار دیجیتال ایران پیش بینی می شود که انتظار می رود پس 

از برداشته شدن تحریم ها این
 بازار رشد چشمگیری داشــته باشد؛ زیرا ســرعت تحوالت فناوری در 
دنیای دیجیتال بسیار باالســت و حضور گجت های هوشمند هر روز در 
زندگی افراد پررنگ تر  می شــود. وی گفت: انتقال فنــاوری به ایران و به 

کارگیری استعداد های ایرانیان از جمله راهبردهای این مرکز است.

فیس بوک نسخه ای ســبک از برنامه پیام رسان خود 
را برای جلب نظر کاربران گوشــی های اندرویدی در 
کشورهایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی خوبی 

ندارند عرضه کرده است.
این برنامه که Messenger Lite نامیده می شــود 
به کاربران این امــکان را می دهد کــه پیام، عکس، 

لینک و غیره را برای دیگران ارسال کنند.
این برنامه فعال در دســترس کاربران کشــورهایی 
مانند کنیــا، تونس، مالزی، ســریالنکا و ونزوئال قرار 
گرفته و تازه ترین تالش این شــبکه اجتماعی برای 
گسترش دامنه نفوذ خود به کشورهای کمتر توسعه 
 یافته محسوب می شود. استفاده از پیام رسان اصلی 
فیس بوک به علت تبادل داده زیاد، مســتلزم صرف 
هزینه باالیی اســت و لذا اســتفاده از آن در صورت 
اتصال به اینترنت کم سرعت مقرون به صرفه نیست. 
تعداد کاربران این پیام رســان حــدود یک میلیارد 
نفر برآورد می شــود. حجم برنامه این پیام رسان ۱۰ 
مگابایت اســت و در جریان اســتفاده های آزمایشی 
ســرعت نصب و راه اندازی مناســبی داشــته است. 
کاربران می توانند از این طریق با ســرعت مناسبی 
 با هم پیام و برچســب رد و بدل کننــد و عکس ها و 
لینک های خود را ارســال کنند. اما هنوز مشــخص 
نیســت دیگر قابلیت هــای این پیام رســان هم به 
 نسخه سبک تر آن اضافه می شود یا خیر. فیس بوک 
برنامه هــای جاه طلبانــه ای برای دسترســی به ۵ 
میلیارد ساکن زمین که به اینترنت دسترسی ندارند 

یا سرعت اتصال آنها به این شبکه کند است، دارد.

واتس اپ در تــالش برای رقابت با پیام رســان های 
موبایلی دیگر مانند اینســتاگرام، اسنپ چت، تلگرام 
و غیره، امکانات جدیــدی را در دســترس کاربران 
قرار داده که شخصی ســازی عکس ها و ویدیوهای 

کاربران را ممکن می کند.
فارس، کاربــران واتــس اپ از این پس مــی توانند 
به عکس ها و ویدیوهای خود متن، نقاشــی و حتی 
شــکلک اضافه کنند. همچنین زوم کــردن بر روی 
ویدیوها برای افزودن قابلیت های چندرســانه ای به 

آنها ممکن است.
خدمات یاد شده فعال به نســخه اندرویدی واتس اپ 
اضافه شــده و بزودی برای گوشــی های آیفون هم 
 در دســترس خواهد بود. واتس اپ اگــر چه از جمله 
برنامه های محبوب پیام رســان اســت، اما در ارائه 
امکانات جانبی تا حــدی از رقبای خود عقب افتاده و 

حاال قصد دارد این عقب ماندگی را جبران کند.
مهم ترین کارکرد واتس اپ بــرای کاربران، برقراری 
 تماس هــای صوتی رایــگان با اســتفاده از اینترنت 
بی سیم است و تعداد تماس های روزانه از این طریق 

به ۱۰۰ میلیون مورد می رسد.

آیا تا به حال تجربه صحبت با شــخصی  را که با زبان شــما آشنا نیست 
داشته اید؟ در چنین مواقعی، استفاده از اپلیکیشن های موبایل در زمینه 
ترجمه امری رایج اســت، اما تایپ کردن تمام صحبت های طرف مقابل 
کاری طاقت فرساست و انتظار برای تایپ و دریافت ترجمه هر جمله در 
نهایت بسیار زمان بر خواهد شد. در چنین شــرایطی، احتماال دو طرف 
ترجیح می دهند صحبت با یکدیگر را فراموش کنند! با این حال، دنیای 
فناوری هیچ حد و مرزی را نمی شناســد و با شــتاب رو به جلو حرکت 
می کند. پس عجیب نیســت که هر روز راه های آسان تری برای ترجمه 
معرفی شود. شــرکت ژاپنی فوجیتســو به تازگی از فناوری جدید خود 
با نام LiveTalk رونمایی کرده اســت. یکی از قابلیت های جالبی که 
این فناوری در اختیار کاربرانش می گذارد این است که می تواند ترجمه 
لحظه ای چند زبان را ارائه کند. به این ترتیب، این فناوری برای مواقعی 
همچون دیدار با میهمان های خارجی و یا در مدارس و به هنگام تدریس 
زبانی جدید، یا ســخنرانی در جمع هایی که با زبان شما آشنایی ندارند 

بسیار راهگشاست.
آن طور که از موارد ذکر شده در مراسم رونمایی از این فناوری پیداست، 
LiveTalk عملکرد سریع و مناسبی دارد. ترجمه ارائه شده از سوی آن 
نیز دقیق و صحیح است. در بخشــی از این مراسم ،ترجمه لحظه ای بین 
زبان های انگلیسی و فرانسوی انجام شد و دقت آن تشویق حاضرین را در 
پی داشت. البته فوجیتسو، نخستین شــرکتی نیست که چنین فناوری 
 را ارائه می کند. پیش از این، مایکروســافت نیز ترجمــه لحظه ای را در

  نرم افــزار چــت ویدیویی اســکایپ ارائه کــرده و همچنیــن گوگل 
Translate نیز می تواند جمله شما را بشنود و آن را ترجمه کند.

یکی از طراحان شــرکت اینتل بــه تازگی عینک هوشــمند جدیدی 
ابداع کرده اســت که بــا ارزیابی امواج مغــزی و نحوه تنفــس، میزان 
استرس افراد را نشــان می دهد. یکی از ســه ابداع جدید او ، یک دست 
لباس بــا تکنولوژی باالســت که می توانــد فیلم هــای علمی تخیلی 
را نمایش دهــد، یک عینــک جدید ضد اســترس و همــان گونه که 
ازنامش پیداســت برای ســنجش میزان اضطراب افراد به کار می رود و 
همچنین یک کمربند هوشــمند که اطالعات و تصاویــر زنده را بر روی 
 دیوار نمایش می دهــد. زندگی امروز  به گونه ای شــده اســت  که در 
موقعیت های مختلف مثال در جلســه امتحان یا هنگام ســخنرانی و ... 
ممکن است  اســترس و اضطراب شــدیدی برای افراد ایجاد شود اما در 

برخی، میزان این استرس ها بیش از حد معمول است.
در واقع عینک هوشــمند اینتل برای ارزیابی میزان اســترس کاربران 
از امواج مغزی، ضربان قلب و نحوه تنفس آنها اســتفاده می کند. این در 
حالی است که عینک هوشمند با ارزیابی داده های بیومتریک که توسط 
الکترودهای داخلی » EEG « صورت می گیرد و همچنین حسگر نوری 
اندازه گیری ضربان قلب و میکروفون ارزیابی تنفس، میزان استرس افراد 

را  نشان می دهد.
حــال داده ها توســط بلوتــوث LE به دســتگاه هایی نظیر گوشــی 
 هوشمند و یا کمربند ابداعی  ارسال شــده و میزان استرس افراد توسط

 »pico projector« بر روی دیوار نمایش داده می شود.
در این هنگام افراد پر اســترس مــی توانند یک برنامــه عملیاتی برای 
 مدیریت اســترس خود در پیش بگیرند. بــرای مثال با انجــام یکی از 
روش هــای کاهش اســترس مانند ورزش کــردن، پیــاده روی، یوگا، 
ریلکسیشــن و ... ازمیزان اضطراب خود بکاهند. ابداعات جدید شرکت 

اینتل به تازگی در مراسم »هفته مد« پاریس رونمایی شد.

دکتر محســن مراندی دالوند موفق به ساخت روبات انتقال دهنده حس 
المسه به جراح شد.

دکتر محسن مراندی دالوند محقق دانشــگاه هاروارد آمریکا با همکاری 
محققان دانشگاه  »دیکین«  استرالیا، روبات HeroSurg را ابداع کرده 
که در زمان جراحی قادر به انتقال حس المسه به جراح از طریق یک رایانه 
است. به کارگیری این شیوه در انجام جراحی الپاراسکوپی )ایجاد سوراخ 

در بدن بیمار برای قرار دادن روبات جراح( کارآمد است.
به طور کلی در شرایط معمولی جراح در عمل هایی که از روبات استفاده 
 نمی کند از انگشــتان خود برای حس کردن بافت ها استفاده می کند تا 

به گونه ای بافت هایی را  که سرطانی شده اند تشخیص دهد.  
در همین حال به کارگیری این روبات جدیــد از این حیث حائز اهمیت 
اســت که جراح می تواند بافت هایی را که توسط عفونت و آماس ضعیف 
شده اند و نیازمند جدا ســازی به شــیوه ای ظرافتمندانه هستند را به 

راحتی انجام دهد.
HeroSurg توسط یک سری حسگر پوشیده شــده که قادر به انتقال 
کوچک ترین ارتعاشــات به دســتان جراح اســت تا جراح بتواند فشار 

متناسب با آن قسمت را به بافت بدن بیمار وارد کند.
دالوند گفت: ســامانه خودکار بازدارنده برخورد بازوی روباتیک به اطراف 

بدن بیمار به هنگام عمل جراحی از ویژگی های این روبات است.
همچنین ایجاد تصاویر سه بعدی با وضوح باال، قدرت مانور باالی جراح و 

ارگانیک تر شدن میز جراحی از ویژگی های دیگر آن است.
در حال حاضر HeroSurg مراحل توسعه خود را پشت سر می گذارد و 

بزودی آزمایشات کلینیکی خود را آغاز خواهد کرد.

افتتاح نخستین مرکز نوآوری های 
کاربردی در ایران

فوجیتسو از فناوری جدیدی برای 
ترجمه همزمان، رونمایی کرد

عینک ضد استرس اینتل
رونمایی شد

روبات انتقال دهنده حس المسه توسط 
محقق ایرانی ساخته شد

دنیای فناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

با رشد بازی های تلفن های هوشــمند، عناوین چند نفره 
هم توانســتند طرفداران خود را پیدا کننــد. این عناوین 
 WiFi بازی هایی هســتند که یا به صورت مجزا از طریق
و یا بلوتوث و یا به صورت مشــترک روی یک گوشی قابل 

پیگیری هستند. 
اگر می خواهید با این گونه عناوین آشنا شده و به جمع های 
دوســتانه رنگ و بوی متفاوتی ببخشــید آنها را از دست 
ندهید. خیلی از افراد، آســفالت  یا نووا را می شناســند و 
تاکنون آنهــا را تجربــه کرده اند؛ عناوینی که خودشــان 
  Local Multiplayer از بخش چند نفــره محلی  یــا

پشتیبانی می کنند. 
امــا اینهــا تنهــا عناویــن در حــوزه چند نفــره محلی 
نیســتند. یکــی از عناویــن دســته چند نفــره محلی 
  bit bit blocks نــام دارد. بــازی bit bit blocks
را می تــوان در یــک مقالــه بلند بررســی کــرد اما در 
 اینجا قصــد داریم بــه معرفــی کوتاهی از این شــاهکار

 Gregory Batha بپردازیم و تجربــه آن را به خودتان 

بسپاریم. این بازی یکی از مهم ترین اپلیکیشن های امسال 
است که توانســت با کنار زدن رقبای قدرتمندی همانند 
Parallyzed یکی از سه عنوان برتر فستیوال گوگل پلی 
لقب بگیرد. تمام تعریف ها پیرامــون bit bit blocks از 
مکانیزم هــای گیم پلی آن نشــئت می گیرد. شــاید اگر 
بگوییم با متفاوت ترین اپلیکیشــن چند نفــره تلفن های 

هوشمند مواجه هستید، خیلی بیراه نباشد. 
گیم پلــی ســاخته Gregory Batha، خیلــی ســاده 
اســت. دو بازیکن روی یک گوشــی باید بازی کنند. باید 
تا می توانید رنگ های مشــابه را به یکدیگــر متصل کرده 
و هنگامی که اجســام هندســی به وجود آمدند، آنها را به 

سمت حریف خود پرتاب کنید. 
همچنین بیــن زمیــن دو بازیکن، یک خط قرمز اســت 
که بــا هر پرتــاب به رقیــب نزدیــک می شــود. اگر این 
خط به قســمت پایانی زمین رقیب شــما برســد، شــما 
پیــروز خواهید شــد. بدانید کــه از دســت دادن تجربه 
bit bit blocks اشــتباه بزرگــی اســت؛ بــا عنوانــی 
مواجه هســتید که تاکنون مشــابهش را ندیده اید. شــما 
 می توانیــد این بــازی را با مراجعــه به نشــانی اینترنتی

 goo.gl/hjIx۱L دریافت کرده و آن را نصب کنید.

معمای 1975
یک ســاختمان اداری چند طبقــه را در نظر بگیرید. 
شــخصی در طبقه وســط آن کار می کند. وی برای 
انجام کاری، ســه طبقه بــاال رفته و ســپس ۵ طبقه 
پایین می آید. در ادامه، ۶ طبقه بــاال رفته و در نهایت 
۱۰ طبقه پایین می آید تــا از در خروجی که در طبقه 
همکف اســت، از ساختمان خارج شــود. بگویید این 

ساختمان چند طبقه دارد؟
 جواب معمای 1974

را  شــده  طــرح  معماهــای  جــواب  لطفــا   
 به همراه نــام و شــهر محل زندگــی خود به نشــانی 
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

در مبارزه ای تن به تن رقابت کنید؛

کلید پیروزی در یکی کردن رنگ هاست

رییس ســازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره دانشگاهی 
شریف ست )دوســتی( با پرتابگر داخلی خبر داد و گفت: 
ماهواره دانشــگاهی شریف ســت یک ماهواره سنجشی 

است.
به گزارش مهر، محســن بهرامی همزمان بــا آغاز هفته 
جهانی فضا در نشســت خبری اظهارداشت: این ماهواره 
آماده پرتاب اســت و در حــال بازنگری فنی اســت که با 
همکاری پرتابگــر داخلی از وزارت دفاع تا پایان ســال به 

فضا پرتاب می شود.
وی گفت: ماهواره دانشــگاهی شریف ســت یک ماهواره 
سنجشی است که مشــکلی برای پرتاب آن وجود ندارد و 

در اولویت پرتاب قرار دارد.
بهرامی با بیان اینکــه عالوه بر این ماهــواره، دو ماهواره 
سنجشــی امیرکبیر و ماهواره مخابراتــی ناهید ۱ نیز در 
مرحله نهایی ســاخت قرار دارد ابراز امیدواری کرد که تا 

پایان سال آینده هر 3 ماهواره را در مدار داشته باشیم.
وی افزود: ماهواره سنجشــی دوستی و امیرکبیر، ماهواره 
مخابراتی ناهید ۱ و ۲، ماهواره ظفر و ماهواره سنجشــی 
پارس ۱ از جمله برنامه های سازمان فضایی ایران هستند 

که هم اکنون در حــال کار بوده و امید مــی رود تا پایان 
برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور محقق شود.

وی با بیان اینکه بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده 
تا پایان ســال آینده ســه پرتاب ماهواره دانشــگاهی را 
خواهیم داشت، اضافه کرد: اولین پرتاب مربوط به ماهواره 
سنجشی دوستی متعلق به دانشگاه شــریف خواهد بود 
که هم اکنــون بازنگری فنی آن در حال انجام اســت و با 
مذاکرات انجام شده با پرتاب کننده داخلی تا پایان امسال 

به فضا پرتاب می شود.
رییس سازمان فضایی ایران افزود: دومین ماهواره ای که 
عمر بیشتری خواهد داشــت و قرار است حدود ۲ سال در 
مدار باقی بماند ماهواره سنجشــی امیرکبیر است که در 
حال گذراندن مراحل فنی نهایی اســت و در صورتی که 
کارهای آن تمام شود ممکن اســت امسال و یا اوایل سال 
آینده به فضا پرتاب شود. بهرامی ادامه داد: در همین حال 
ماهواره ناهید ۱ که پژوهشــگاه فضایی ایران عهده دار آن 
بوده، ماهواره مخابراتی است که در مرحله نهایی ساخت 
قرار دارد و امید می رود تا پایان ســال آینده این ماهواره 

نیز به فضا پرتاب شود.

وی با تاکید بــر اینکه این گونه ماهواره های دانشــگاهی 
در جهت توســعه توانمندی های فضایی کشور ساخته و 
پرتاب می شــوند، خاطرنشــان کرد: با ســاخت این نوع 
ماهواره ها روز به روز نســبت به گذشــته شــاهد توسعه 
فناوری فضایــی خواهیم بود و در نهایــت قصد داریم که 

ماهواره حرفه ای را در مدار داشته باشیم.
نخستین ماهواره حرفه ای ایرانی ساخته می شود

رییس سازمان فضایی ایران از بازنگری در قرارداد ماهواره 
ظفر با توجه به تغییر تکنولوژی هــا خبر داد و گفت: این 
ماهواره مربوط به دانشگاه علم و صنعت است و با قرارداد 

جدید ادامه کار انجام خواهد شد.
بهرامی تصریح کرد: در همین حال قرارداد ماهواره ناهید 
۲ با پژوهشــگاه فضایی ایران در حال نهایی شدن است تا 

وارد بخش عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه انعقاد قرارداد نیازمند امور حقوقی است 
که زمان می برد، افزود: در همین حال ماهواره سنجشــی 
پارس ۱ به عنوان نخســتین ماهواره حرفه ای ایرانی که 
طول عمری بیش از چهار سال خواهد داشت، تعریف شده 
که قرار است این ماهواره را با استفاده از توان داخلی تولید 
کنیم. در این زمینه مقرر شده است که این ماهواره به یک 

کنسرسیوم ماهواره ای برای ساخت و پرتاب واگذار شود.
پروژه اعزام فضانورد متوقف نشده است

رییس ســازمان فضایی ایران در مــورد آخرین وضعیت 
پروژه اعزام موجود زنده به فضا که در دولت قبل بســیار 
بر آن تاکید شــده بود، اما هم اکنون مسکوت مانده است، 
گفت: پروژه انســان به فضا در شــورای عالی عتف مطرح 
شده بود و در اسناد باالدستی نیز بر آن تاکید شده است، 

به همین دلیل این پروژه خط خوردنی نیست.
بهرامی با بیان اینکه اعزام فضانــورد به فضا نیازمند زمان 
طوالنی و توســعه فناوری فضایی است، خاطرنشان کرد: 
بردن انسان به فضا و برگشــت آن کار ساده ای نیست و ما 
آن را متوقف نکرده ایم اما رسیدن به این پروژه به همین 

راحتی ها نیست.
وی با بیان اینکه هم اکنون در کشــور درگیر پرتاب های 
زیر مداری هستیم، اضافه کرد: اینکه بخواهیم یک انسان 
را به فضا بفرســتیم، گامی فضایی اســت و در این زمینه 

نیازمند نقشه راه توسعه فناوری فضایی هستیم.
رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه این پروژه اشکال 
بودجه ای ندارد، ادامه داد: اشکال اساسی آن تعریف پروژه 
اســت و باید این پروژه را مجددا با توجه بــه اولویت ها، 

نیازها و بودجه ها تعریف کنیم.
بهرامی با بیان اینکــه این موضوع را مطــرح کرده ایم و 
این طرح را کنار نمی گذاریم، ادامه داد: از ســوی دیگر با 
خارجی ها نیز وارد مذاکره شــده ایم تا در راستای پرتاب 

فضانورد آموزش های الزم را داشته باشیم.
وی افزود: اولویت این پروژه کم شــده است اما به هر حال 
توسعه فناوری های داخلی در ایران در همین راستا انجام 
می شــود و بحث اعزام انســان به فضا از اولویت فنی ما 

خارج نشده و بخشی از برنامه های مربوط به آینده است.

رییس سازمان فضایی :

ماهواره »شریف ست« امسال پرتاب می شود

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
بنیاد ملی تعزیه، به نام اصفهان تصویب شد

به همت ســازمان بسیج رســانه، جشــنواره رســانه ای »ابوذر« ویژه 
مطبوعــات، خبرگزاری ها و خبرگزاری های اســتان اصفهــان برگزار 

می شود.
محورهای این جشــنواره، شــامل امر به معروف و نهی از منکر، ترویج 
فرهنگ نماز، حجاب و عفاف، گفتمان انقالب اسالمی، ایثار و شهادت، 
نقش رسانه ها و فضای مجازی )آسیب شناسی، فرصت ها و چالش ها(، 

استکبارستیزی، دشمن شناسی و اقتصاد مقاومتی است.
خبرنگاران استانی که آثار آنها بعد از تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۵ در یکی 
از رسانه های مکتوب یا مجازی استان انتشــار یافته، می توانند در این 
جشنواره شرکت کنند و آخرین مهلت ارسال آثار نیز ۱۵آبان۹۵ است. 
برگزیدگان جشــنواره رســانه ای ابوذر همزمان با هفته بسیج، معرفی 
شــده و به تمامی شرکت کنندگان، لوح ســپاس و هدیه عمومی تعلق 
می گیرد. گفتنی اســت ارســال آثار در قالب یادداشــت های تحلیل، 
گزارش خبری تحلیلی، عکــس، تیتر و مصاحبه امکان پذیر اســت و 
اهالی رسانه باید آثار خود را یا به شکل حضوری به دبیرخانه جشنواره 
به آدرس خیابان شــهدای صفه، ســپاه صاحــب الزمان)عج( تحویل 
 دهنــد، یــا بــه آدرس الکترونیکــی b.resaneh@chmail.ir و یا

 j.abozar@chmail.com  ارسال کنند.

دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه حســنات، ضمن اعالم اینکه تاکنون 
۹۰۰ اثر در ســایت این جشنواره به ثبت رسیده اســت، از عالقه مندان 
درخواســت کرد در بخش جدید »هر شــهروند، یک فیلــم کوتاه« نیز 
شــرکت کنند. به گزارش ایمنا، دبیرخانه جشــنواره ملــی فیلم کوتاه 
حســنات، آمار آثار دریافتی خود، تا ۱۳ مهر ماه را ۹۰۰ اثر اعالم کرد که 

در قالب فیلم کوتاه و فیلمنامه، درسایت جشنواره به ثبت رسیده است.
این دبیرخانه تصریح کرد: از این تعداد، 6۱۵ اثر درقالب فیلم های کوتاه 
داستانی، مســتند و پویانمایی و 28۵ فیلمنامه، بیشترین آثار را به خود 
اختصاص داده اند. دبیر خانه جشنواره ملی حسنات، با بیان اینکه شورای 
سیاست گذاری جشنواره به منظور ترویج فرهنگ نیکوکاری درجامعه و 
بیان آن ازمنظر هموطنان، بخش هرشهروند یک فیلم کوتاه را به عنوان 
بخش ویژه مسابقه ششمین دوره از جشنواره معرفی کرده است، از عموم 
عالقه مندان درخواست کرد نســبت به تهیه فیلم یا گزارش با محوریت 
موضوعات جشنواره نظیر نیکوکاری، شادابـی و نشـاط اجتمـاعی، خـانه 
و خـانواده و سبک زنـدگی ایـرانی- اسالمـی، آیین و حقوق شهرونـدی 
)قانون مداری-انضبـاط شهری-ترافیـک-حقوق فرهنگی و اجتمـاعی 
شهـروندان-حقـــوق همســایگان و...( فرهنــگ پذیری و آمـــوزش 
فرهنگـی به کودکـان و نوجوانان، تسهیل گری وکارآفرینی اجتمـاعی، 
شهر پاک، محیط زیست، حفظ منابع ارزشمنـــد آن و روش های بهینه 
مصرف انرژی و انســـان- امـید- آینـــده، با تلفن همراه یا دوربین های 
 خانگی خود اقدام کنند و اثر خود را ازطریق ســایت جشنواره، به آدرس

http://hasanatfilm.ir به دبیرخانه ارســال نمایند. گفتنی اســت 
آخرین مهلت ارســال آثار به این جشــنواره، فردا )۱۵ مهر ماه( اســت 
و ششــمین دوره از این جشنواره، ۱۱ الی ۱4 اســفندماه ۹۵ دراصفهان 

برگزار می شود.

پاتــوق فیلم کوتــاه اصفهــان، از ســوی دفتــر تخصصی ســینمای 
 ســازمان فرهنگی تفریحی و انجمن سینمای جوان اســتان اصفهان،

چهارشنبه های هر هفته میزبان شهروندان است.
 رییس دفتر تخصصی ســینما با بیان این مطلب گفت: پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان در راســتای برنامه های ســینمایی، از ســوی دفتر تخصصی 
سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و انجمن سینمای 

جوان استان اصفهان، با عنوان »سینما آینده« برنامه ریزی شده است.
مصطفی حیدری اظهار داشــت: این برنامه چهارشــنبه های هر هفته 
 از ســاعت ۱7 در محل سالن ســینما تک مجتمع فرشــچیان، میزبان

عالقه مندان به فیلم کوتاه است. وی افزود: پاتوق فیلم کوتاه اصفهان در 
 نظر دارد در فضایی همدالنه، فیلمســازان و عالقه مندان را به تماشــای

فیلم های کوتاه برگزیده ایران و جهان دعوت کند که در این پاتوق، بعد از 
پخش فیلم ها، در فضایی کامال دوستانه نقد و بررسی آثار انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: این پاتوق در اولین برنامه خود، به اکران فیلم های کوتاه 
انضباط، نوســان، آب یخ، تنازع، یکی بود یکی نبود و خاطرات مخدوش 
یک دریاچه پرداخت. رییس دفتر تخصصی ســینمای سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان ادامه داد: دومین هفتــه از برگزاری برنامه 
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان، به اکران آثار کودکان ابری، دورتر، مترسک ها 

هم می میرند، شام چند نفره و سایه های یک شهر اختصاص دارد.
حیدری خاطرنشــان کرد: عالقه منــدان برای شــرکت در پاتوق فیلم 
کوتاه اصفهان، می توانند امروز ســاعت ۱7، به سالن سینما تک مجتمع 

فرشچیان مراجعه کنند.

به همت سازمان بسیج رسانه ؛

جشنواره رسانه ای »ابوذر«
 در اصفهان برگزار می شود

ثبت 900 اثر، در سامانه جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حسنات

چهارشنبه ها با »پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان« همراه شوید

تاکنون 14 نقطه جغرافیایی برای احداث شهر 
هنر پیشنهاد شده است

وی افزود: گام بعدی ما، در رابطه بــا پیگیری درخصوص 
مشــخص شــدن زمین برای احداث شــهر هنر است که 
امیدواریم تا پایان ســال جاری تکلیف زمین آن مشخص 
شود. تاکنون ۱4 نقطه جغرافیایی برای آن پیشنهاد شده 
که براساس اولویت، در حال بررســی است که مالکان آن، 
از اداره منابــع طبیعی و جهاد کشــاورزی گرفته تا بخش 

خصوصی، متغیر است.
مدیر پروژه شهر هنر اصفهان گفت: پیشنهاد ما اختصاص 
هزار هکتار زمین برای ایجاد شــهر هنر است که مذاکرات 
در این رابطه 7۰ درصد پیشــرفت داشــته. اگر در ســال 
جاری موفق به تملک زمین شــهر هنر شویم، در سال ۹6 
به دنبال طراحی ها، جذب مشــارکت  و ســرمایه گذاری 

خواهیم رفت.
وی با اشاره به مشخص شدن سرمایه گذار اولیه پروژه شهر 
هنر تصریح کرد: در حال حاضر مشغول مذاکرات و بستن 

قراردادها برای نوع ســرمایه گذاری هستیم که امیدواریم 
تا سال آینده فرآیند طراحی و معماری آن صورت گیرد.

ساخت شهر هنر 10 ســال طول می کشد و به 
بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

ســیدین نیا خاطرنشــان کرد: انجام عملیــات کل پروژه 
شهر هنر ۱۰ سال پیش بینی شــده؛ اما امیدوارم بتوانیم 
برای افــق ۱4۰4، طی 8 ســال آینده همــه بخش ها و 
فازهای این پــروژه را به اتمام برســانیم که بــرای انجام 
 این پــروژه، حدود 4 تــا ۵ هــزار میلیارد تومــان اعتبار 

نیاز است.
وی عنوان داشت: چشــم اندازی که برای این شهر تعیین 
شــده، دو هدف اصلی را دنبــال می کند که یکی، شــهر 
رویــدادی و دیگری شــهر تولیــدی اســت. در ذیل این 
دو بخش کــه اهداف، سیاســت ها و راهبردها مشــخص 
شــده، چنین پیش بینی شده اســت که در افقی ۵۰ ساله 
 این دو هدف محقق شــود تا در عرصه هنر، شهری کامال

تولیدی باشد.

ایجاد 30 هزار موقعیت شغلی در شهر هنر
مدیر پروژه شــهر هنر اصفهان اذعان کرد: در این شــهر 
حدود ۳۰ هــزار موقعیت شــغلی ایجاد خواهد شــد که 
بخشی از آن در حوزه های تخصصی و بخشی در حوزه های 
خدماتی و پشتیبانی است. اساس این پروژه، کار جمعی و 

حمایت همه جانبه مردم و هنرمندان را می طلبد.
وی بیان داشــت: به دلیل هدف ایجاد تمدن و پیشرفت، 
در این پروژه نیاز به حضور اندیشــمندان اســت که البته 
همزمان این کار اتفاق افتاده و گــروه  ۳۰ نفره ای در حوزه 
نرم افزاری این پروژه مشــغول به فعالیت و هم اندیشــی 
هســتند؛ چراکه بخشی از اهداف، ســخت افزاری و بخش 

عمده آن نرم افزاری است.
کالبد فیزیکی در ساخت یک شهر، تنها هدف 

غایی نیست
ســیدین نیا اضافه کرد: کالبد فیزیکی در ساخت یک شهر 
تنها هدف غایی نیست؛ بلکه محتوا و اتفاقاتی مهم است که 
در یک قالب قرار است ایجاد شــود. در پروپوزال هر رشته، 
چندین نفر از اساتید خبره و نخبگان فعالیت دارند که این 

رشته ها شامل انواع رشته های هنری و ادبی است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از نظرات کارشناسان و اهالی 
هنر برای شروع پروژه شهر هنر ادامه داد: از آغاز مذاکرات 
با متخصصان حوزه هنر تاکنون، بیش از دو هفته می گذرد 
و انســان های باتجربه در این حوزه شناســایی می شوند؛ 
همچنین در حوزه های معماری، نشســت های متعددی با 

گروه های معماری برگزار شده است.
شهر هنر، بستر مناسبی برای به میدان آمدن 

صاحبان هنراندیش است
مدیر پروژه شــهر هنر اصفهان با اشاره به بخش سینمایی 
این شهر یادآور شد: در این حوزه جلســات بسیار زیادی 
برگزار شــده و در بخش کودک نیز تیمــی ۵ نفره حدود 
2سال مشغول به هم اندیشی و همفکری بودند که اهداف 

این بخش مشخص شده است.
وی متذکر شــد: نشســت های مطلوبی درخصوص ایجاد 
شهر هنر با میراث فرهنگی، اداره کل ارشاد و مجموعه های 
دیگر فعال در این حوزه داشــته ایم و این تعامل، همراهی 
و همدلی همچنــان ادامه خواهد داشــت و هر بخشــی 

نقش آفرینی خود را دارد. 
شهر هنر بســتر مناســبی برای به میدان آمدن صاحبان 
هنراندیــش اســت تــا بــا همــکاری همه دســتگاه ها 
نقش آفرینی کنیم و اتفــاق خوبی را بــرای اصفهان رقم 

بزنیم.

یادداشت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، از تصویب 
بنیاد ملی تعزیه به نام اصفهان خبر داد و گفت: سوگواره ملی 

تعزیه خوانی در ماه صفر، با میزبانی اصفهان برگزار می شود.
حجت االســالم حبیب رضــا ارزانی، با اشــاره بــه فعالیت  
گروه های تعزیه در ماه محرم اظهار داشت: همزمان با شروع 
ماه محرم، گرو ه های تعزیه در سراســر استان اصفهان فعال 
بوده و آماده برپایی تعزیه و سوگواری برای امام حسین)ع( 
هستند. وی با اشاره به فعالیت یک هزار و 2۰۰ گروه تعزیه 
در اســتان اصفهان افزود: اســتان اصفهان در زمینه اجرای 
تعزیه بســیار فعال بوده و حدود ۱2هــزار عضو و جمعیت 
قابل توجهی از اساتید کشــوری را شامل می شود. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان، از تصویب بنیاد 
ملی تعزیه به نــام اصفهان خبر داد و بیان کــرد: با توجه به 
فعالیت گســترده اســتان اصفهان در زمینه تعزیه خوانی، 
پیشــنهاد ثبت بنیاد ملی تعزیه به نام اصفهان از ســوی ما 
ارائه شد و پس از طی مراحل و کارهای اداری آن، بنیاد ملی 
 تعزیه به نام اصفهان به تصویب رســید. وی گفت: آموزش

تعزیه خوانی برای عالقه مندان آن توسط اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اصفهان برگزار شد که تا کنون ۱۰ شهرستان 
از جمله برخوار، لنجان، مبارکه، فالورجان و خمینی شهر را 
پوشش داده ایم و سایر شهرستان ها در دستور کار قرار دارند 
تا از آموزش الزم برخوردار شــوند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: اعطای مجوز موسسات 
و آموزشگاه های تعزیه، با اهداف شناسایی ضعف های تعزیه 
خوانی و شناخت کامل نســبت به این عرصه در دستور کار 
قرار دارد که بــا دریافت مجوز از ســوی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، آموزش های تخصصی در زمینه تعزیه صورت 
می گیرد. وی گفت: در اســتان اصفهــان از ابتدای محرم تا 
اواخر ماه صفر تعزیه خوانی وجــود دارد و گروه هایی هم به 
سایر استان ها اعزام می شوند. حجت االسالم ارزانی با اشاره به 
ضرورت  شبهه شناسی در تعزیه افزود: شبهه شناسی، امری 
ضروری بوده که باید این شــبهات در مجالس تعزیه خوانی 
مرتفع شود؛ در این راستا نســخه هایی اصالح شده و آماده 

چاپ است تا در دسترسی تعزیه خوانان قرار گیرد.
 وی از برگــزاری ســوگواره ملی تعزیه خوانــی در اصفهان 
خبر داد و  اظهار داشت: برای نخســتین بار در دهه اول ماه 
صفر، ســوگواره ملی تعزیه خوانی با میزبانــی اصفهان و در 
خمینی شهر برگزار می شــود که گروه های تعزیه خوان، از 

سراسر کشور در این سوگواره شرکت دارند.

مدیرکل ارشاد اصفهان:

بنیاد ملی تعزیه، به نام اصفهان 
تصویب شد

حرف اصلی تازه ترین اثر بهرام صادقی، »ســوادآموزی« اســت؛ 
مقوله ای که به رشد موقعیت اجتماعی آدم ها در هر جایی کمک 
خواهد کرد. بهرام صادقی، تهیه کننده سینما و تلویزیون که این 
روزها در حال انجام مراحل فنی جدیدترین ســریال تلویزیونی 
خود با نام »تابستان جدید« است، از محتوای این مجموعه گفت: 
حرف اصلی این مجموعه درباره ســوادآموزی اســت؛ مقوله ای 
که به رشــد موقعیت اجتماعی آدم ها در هر جایی کمک خواهد 
کرد.  وی افزود: هدف ما جذب هرچه بیشتر مخاطبان بی سواد و 
ترغیب این افراد در جهت گرایش به  نهضت سوادآموزی است که 
امیدوارم به خوبی اثر خود را بگذارد. وی با اشاره به جذابیت های 
»تابستان جدید« عنوان کرد: به جز محتوا و عملکرد خوب عوامل 
این مجموعه، موضوع و لوکیشن خاص آن که در روستای بدرانلو 
از توابع خراسان شــمالی و ۳۰ کیلومتری شــهر بجنورد است، 

برای مخاطب جذاب خواهد بــود. صادقی درباره آخرین وضعیت 
سریال »تابستان جدید« گفت: این مجموعه، همزمان در مرحله 
موسیقی و صداگذاری قرار دارد و فکر می کنم موسیقی آن اواخر 
مهر به پایان برســد. در خالصه داستان این ســریال آمده است: 
»محبوبه ناصری که به تازگی از دانشــگاه فارغ التحصیل شده، 
برنامه دارد که برای تابستان، به بجنورد رفته و با اداره سوادآموزی 

همکاری کند. 
او در تابستان سال قبل، به سکینه، یکی از خیرین شهر بجنورد، 
کمک کرده و دوره اول ســوادآموزی را گذرانده اســت. امســال 
برای تشکیل کالس ســوادآموزی با مشــکالت عدیده ای روبه 
روســت که با همکاری ســکینه آنها را رفع می کند و سکینه نیز 
 برای ســر و ســامان دادن به زندگی محبوبه، به اقداماتی دست

می زند که در این راه با مسایل و مشکالتی روبه رو خواهد شد...«

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، با اشاره به برگزاری 
جشنواره رضوی اظهار داشت: در حوزه تئاتر رضوی فعالیت های 
بســیاری صورت گرفته که در راســتای ترویج فرهنگ رضوی از 
حضور هنرمندان اســتفاده شــده و درصدد ارائه آثار برگزیده به 

جشنواره هستند.
مهدی شــفیعی، از برگــزاری ۳ جشــنواره خبــر داد و افزود: 
در حوزه تئاتر برگزاری ۳ جشــنواره در دســت اقــدام بوده که 
اصلی ترین آنها، تئاتر رضوی و نمایش نامه نویســی اســت که 
در اســتان خراسان شــمالی برگزار می شــود. مدیرکل مرکز 
هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی بیان کرد: 
نمایش هــای شــاخصی در حال اجــرا  روی صحنه هســتند. 
نمایش ســردار نیز با موضوع دفاع مقدس، یکی از نمایش های 

شــاخص  اســت که در مجموعه تئاتر کشور در ســالن اصلی 
تهران به مدت 4۰ شــب  روی صحنــه رفت و مورد اســتقبال 
همه اقشار واقع شــد. وی با اشاره به ســایر فعالیت های صورت 
گرفتــه در این زمینه، خاطرنشــان کرد: نمایــش صحنه ای به 
کارگردانی علی فرهمند، یکــی از آثار این جشــنواره بوده که 
در ســالن تئاتر حافظ تهران در حال اجراست. شفیعی نمایش 
»شــراره« را از جمله آثار جشنواره دانســت و گفت: همچنین 
نمایش »شــراره« از هنرمندان مشهد در تماشــاخانه ایرانشهر 

تهران در جــدول برنامه ها قرار گرفته و نمایــش »منظومه« به 
کارگردانی مهدی خاتمی در حال اجراســت. وی تصریح کرد: 
همه این فعالیت ها، کار مشارکتی بین بنیاد امام رضا)ع(، وزارت 
 فرهنگ و ارشــاد اســالمی و بنیاد هنرهای نمایشی محسوب

می شود و هدف ما این است که در حوزه تئاتر دینی و معنوی به 
مخاطب نزدیک شــویم. مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اشــاره به اجرای تئاتر محیطی بیان 
کرد: پرداختن به تئاتر باز و محیطی در جشــنواره رضوی، یک 

نیاز بوده که از سوی ما پیشــنهاد شــده تا در یکی از استان ها 
برگزار شود.

وی با اشاره به اجرای عمومی آثار در شــهرهای مختلف کشور 
افزود: این آثار ارزشمند باید در شهرهای مختلف به اجرا درآید 
تا ترویج فرهنگ رضوی صــورت گیرد. عشــق و عالقه به امام 
رضا)ع( با برگزاری جشنواره رضوی و ارائه آثار فاخر هنرمندان، 
حرکتی در راستای ترویج فرهنگ دینی، مذهبی و اهل بیت)ع( 

است.
شــفیعی با اشــاره به اهمیت آشــنایی جوانان با آثار جشنواره 
رضوی گفت: جشــنواره کــودک و نوجوان به منظور آشــنایی 
 این رده ســنی با آثار معنوی رضوی در هرمزگان و جشــنواره

آئینی-سنتی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

فیلم نیمه بلند »یک شب تنهایی« ساخته داود اسدالهی، 
ماه آینده در بخش ســینمای هنر و تجربه اکران خواهد 
شــد. این فیلم که طی یــک هفته در شــهران و چیتگر 

فیلمبرداری شد، داستان زوج جوانی را روایت می کند که 
کم توجهی و حتی بی توجهی مرد به همســرش اتفاقاتی 

را رقم می زند.
عوامل ایــن فیلم عبارتنــد از:  تهیه کننده، نویســنده و 
کارگردان: داود اســدالهی؛ مدیر فیلمبرداری: یاســین 
مقدس نژاد؛  مدیــر صدابرداری: محمد حســین بیامند؛ 
مدیر تولید: علیرضا اســدالهی؛ طراح لباس: ســایه آذر؛ 
دســتیار برنامه ریز: ماهــرخ امینی؛ منشــی صحنه: تارا 
کشــوادی؛ تدوین: یاسین و یاســمین مقدس نژاد؛ مدیر 

تدارکات: مرتضی غیاثوند.
 بازیگــران: سوســن پلنــگ ابرغــان، داود اســدالهی، 
 نازنین صبــری، متیــن گودرزونــد، ماهــرخ امینی و 

شهرام حیاتی.

سوادآموزی؛ موضوع اصلی »تابستان جدید«

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد:

برگزاری جشنواره کودک و نوجوان رضوی در استان هرمزگان 

اکران »یک شب تنهایی« در هنر و تجربه

گفت و گو

ویژه

در شهر

مدیر پروژه شهر هنر اصفهان:

ساخت شهـر هنر 10 ســال طــول می کشد 

مدیر پروژه شهر هنر اصفهان گفت: انجام عملیات کل پروژه »شــهر هنر« 10 سال پیش بینی شده و حدود 
4 تا 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. سید مهدی سیدین نیا با اشاره به احداث پروژه شهر هنر در کنار 
اصفهان اظهارکرد: گام نخست این پروژه، بحث مطالعات در حوزه امکان سنجی و نظری است که تا حد زیادی 

پیش رفته است.

تحدید حدود اختصاصی
7/198 شــماره: 1395/14/278924-95/7/6 تحدید حدود ششدانگ دو باب 
طویله تحت پالک 390 اصلی واقع در بخش 2 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام بانو خاور سلطان علوی فرزند مرحوم سید محمود در جریان ثبت بوده و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه 1395/08/08 ساعت 9 صبح 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 ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می 
تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/14  م الف:192 شیخ 

سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)216 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/196 شــماره: 1395/14/279050-95/7/7 تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
کاهدان تحت پالک 385  اصلی واقع در بخش 2 ثبت خوانســار که طبق پرونده 
ثبتی به نام بانو خاور ســلطان علوی فرزند مرحوم ســید محمود در جریان 

ثبت بوده و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضــای نامبرده 
تحدید حــدود ملک مرقــوم در روز شــنبه 1395/08/08 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بــه موجب این  آگهی بــه کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 
86 آئیــن نامه قانون ثبــت معترض باید ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض به مرجــع ثبتی با تقدیم دادخواســت بــه مرجع ذیصــالح قضائی 
 مبادرت نمایــد و در غیر این صــورت متقاضی ثبــت یا نماینــده قانونی وی

 می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/14  
م الف:191 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)217 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/197 شماره: 1395/14/256000-95/5/12 تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ 
تحت پالک 5/863 واقع در بخش 3 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام 
ورثه سید حسن میر صانع در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 

1395/08/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/14  م الف:133 شیخ سلیمانی 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)212 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/201 شماره: 1395/14/256017-95/5/12 تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ 
منتخب و مشجع تحت پالک 5/862 اصلی واقع در بخش 3 ثبت خوانسار که طبق 
پرونده ثبتی به نام ورثه سید حســن میر صانع در جریان ثبت بوده و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1395/08/12 ساعت 8 صبح 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 و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می 
تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/14  
م الف:137 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)216 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/84 شماره صادره : 1395/43/277195 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 3005 فرعی از 5/398/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق  
رای قانون تعیین تکلیف  اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهــان به نام ابراهیم 
نصری نصرآبادی فرزند نصراله و شــریک مفروز و در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
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 شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/07/14 م الف: 20063 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(

چشم اندازی که 
برای این شهر 

تعیین شده، دو 
هدف اصلی را 
دنبال می کند 
که یکی، شهر 

رویدادی و 
دیگری شهر 
تولیدی است
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يادداشت خبر

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری 
اظهارداشت: 300 وقف منفعتی شــامل مغازه، ملک مسکونی، 
کشــاورزی و درخت که درآمدی از آنها حاصل می شود تاکنون 

در سامانه اوقاف و امور خیریه استان به ثبت رسیده است.
حجت االسالم والمســلمین مرتضی عزیزی با بیان اینکه در 6 
ماهه نخست امسال 16 وقف در ســامانه ثبت شده است، افزود: 
از مجموع این موقوفات، 9 وقف مســجد و حســینیه و 7 وقف 
منفعتی بوده است و مجموعا 1500 وقف در سامانه استان ثبت 

شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحــال و بختیاری بیان کرد: 
مقرر شد با مشارکت دانشگاه شهرکرد موقوفات جدید در استان 
برای امرار معاش و ساخت خوابگاه دانشجویان بی بضاعت هزینه 

شود. 
کارشناســان اوقاف و امورخیریه، آنچه را که نیاز روز مردم است 
به خیران مشــاوره می دهند تــا بتوانند آنــان را در عرصه های 
مختلف مطلع کنند تا وقــف را به بهترین شــکل ممکن انجام 
دهنــد، تاکنون 8 واحد مســکونی در اســتان احــداث و برای 

زوج های متاهل دانشجو تحویل دانشگاه شده است.
عزیزی با اشــاره به ویژه برنامه هــای اوقاف در مــاه محرم که 
با عنوان »ســوگواره بصیــرت عاشــورایی« در 40 بقعه از بقاع 
متبرکه برگزار می شود، خاطرنشــان کرد: تجمع بزرگ »لبیک 
یا حســین« همزمان با دومین روز از ماه محــرم در امامزادگان 
شاخص اســتان به ویژه در امامزادگان دو معصوم)س( شهرکرد 

ساعت 16 بعدازظهر برگزار می شود.
وی با اشــاره به برگزاری همایش» شــیرخوارگان حســینی« 
گفت: ایــن همایــش در روز جمعه مصادف بــا پنجمین روز از 
ماه محرم در بقاع متبرکه اســتان برگزار می شــود، همچنین 
همایش » اهلی من العســل« با مشــارکت آمــوزش و پرورش 
 ویژه نوجوانان در امامزادگان اســتان و مصالی بزرگ شهرکرد 

برگزار می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اجرای ویژه برنامه هایی در تاسوعا و عاشــورای حسینی و شام 
غریبان تصریح کرد: در آســتان امامزادگان اســتان خیمه های 
معرفت با حضور 43 مبلغ دینی خانم و آقا که از قم دعوت شدند 
و 20 مبلغ بومی برپا می شــود، این خیمه هــا در 6 بقعه از بقاع 
متبرکه برپا می شود که شــامل خیمه عفاف و حجاب، مشاوره 
خانواده، پاسخ به مسائل شرعی و احکام، مشاوره کودک و غرفه 

»همه واقف باشیم« است.
عزیزی از برگزاری همایش» لبیک یا زینب« در استان خبر داد 
و گفت: این همایش همزمان با دوازدهمین روز از ماه محرم ویژه 
بانوان در بقاع متبرکه استان با شعار »لبیک یا زینب« برگزار  و  

همچنین از خانواده شهدای مدافع حرم تجلیل می شود.
وی با اشــاره به برگزاری ویژه برنامه هایی در اربعین حســینی 
بیان کرد: با مشــارکت اســتان های اصفهان، خراسان شمالی و 
چهارمحال و بختیاری عالوه بر موکبی که در عراق برپا می شود 

در مرز مهران نیز چند موکب دیگر برپا خواهد شد.

مديرکل اوقاف چهارمحال و بختیاری خبر داد:

  برگزاری تجمع بزرگ 
»لبیک يا حسین« 

پیشنهاد سردبیر: 
جنگ به نام دين، دشوارترين نوع جنگ است

مســئول هیئت یا زهرا)س( چهارمحــال و بختیاری گفت: 
همزمان با سراسر کشور همایش شــیرخوارگان حسینی در 

شهرستان های 9گانه استان برگزار می شود.
طهماسب سلیمی اظهار داشــت: همزمان با سراسر کشور در 
نخستین جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی در 
مساجد، حســینیه ها، بقاع متبرکه و مصالهای استان برگزار 

می شود. 
وی با بیان اینکه ایــن همایش به صورت زنده و مســتقیم از 
سیمای استان پخش می شــود، افزود: همایش شیرخوارگان 
حسینی در مصالی شهرکرد و در مساجد، حسینیه ها و بقاع 
متبرکه سایر شهرستان ها از ساعت 9 صبح آغاز می شود و تا 

قبل از اذان ظهر به پایان می رسد.
مســئول هیئت یا زهرا)س( چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
همایش شــیرخوارگان حســینی یکی از مناســک مذهبی 
بزرگداشت عاشوراســت که به یاد کودکان کشته شده در روز 
عاشورا از سوی مسلمانان در ایران و کشورهای دیگری مانند 
هند، پاکستان، بحرین، عراق، عربســتان، ترکیه و افغانستان 

همه  ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می  شود.
ســلیمی خاطرنشــان کرد: این همایش از ســال 82 برای 

نشان دادن مظلومیت حضرت علی اصغر)ع( برگزار می شود.

 رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی شهرســتان 
بروجن گفت: در آینده نزدیک یکی از مجهزترین و به روزترین 
سالن های سنگ نوردی کشور با مشارکت خیرین ورزشیار در 

مجموعه  ورزشی تختی بروجن احداث می شود.
مصطفی احســان پور با اعالم این خبر، اظهار کرد: در ابتدای 
هفته جاری طی نشستی که با رییس فدراسیون کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی کشور برگزار شــد، روند ساخت سالن 
 اختصاصی ســنگ نوردی بروجن که یکــی از مجهزترین و 
مرتفع ترین دیواره های مسقف در کشــور خواهد بود، مورد 
بررسی قرار گرفت. وی افزود: سالن ســنگ نوردی بروجن با 
مشارکت و کمک های خیرین ورزشــیار در مساحتی حدود 
1500 متر مربع و با ارتفاع دیواره 21 متر در استادیوم تختی 
بروجن ساخته خواهد شد .احسان پور تصریح کرد: این سالن 
ورزشــی دارای امکاناتی چون انواع دیواره های سنگ نوردی، 
سالن بدنسازی، فضای آموزش امداد و نجات در ارتفاع و آتش 

نشانی در ساختمان های بلند و ... است.

مسئول هیئت يا زهرا)س( چهارمحال و بختیاری:

همايش شیرخوارگان حسینی 
برگزار می شود

  احداث مجهزترين سالن 
سنگ نوردی کشور در بروجن

اخبار

رضا محمدسلیمانی با اشــاره به اینکه حمله انواع مختلفی 
دارد، تصریح کرد: حمله نظامی، فرهنگی، سیاســی و ... از 
انواع مختلف حمله اســت که در حمله نظامی سروصدا و 
ابزار جنگی مانند توپ و تانک و... اســتفاده می شود و همه 
مطلع می شــوند و آمادگی ذهنی و روانی تا حدی به وجود 
می آید و همه خود را به صورت اتوماتیــک علیه آن آماده 

می کنند.
وی بیان داشــت: حمله عراق بــه ایران اســالمی در 31 
شهریورماه 59 از نوع حمله نظامی بود که با حمله عراق به 
فرودگاه های کشور مردم متوجه آن شدند و سازوکارهای 
الزم برای این جنگ آماده شد که هشت سال دفاع مقدس 
رزمندگان در مقابل ائتالف نانوشته جهانی از شاخصه های 

اصلی این جنگ بود.

سردار محمدسلیمانی افزود: جنگ فرهنگی مظاهری دارد 
که افراد خاص و شکل  خاص از نمادهای آن است و جنگ 
نرم نامیده می شود و رهبر عظیم الشأن انقالب در این مورد 
فرمودند این یک تهاجم، شبیخون و ناتوی فرهنگی است 
که متاسفانه گوش شنوا برای این موضوع وجود نداشت و 
امروز آســیب های اجتماعی فراوان و ولنگاری فرهنگی در 
جامعه مشاهده می شــود که اگر به این هشدار مقام معظم 

رهبری عمل می شد امروز این مشکالت وجود نداشت.
 فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: جنگ سیاســی معموال از طرف نیروهای 
دشمن متخاصم آغاز می شــود که در طول 37 سالی که از 
 انقالب اسالمی می گذرد شــاهد انواع قطعنامه ها، بیانیه ها 
و ... در حوزه های مختلف از ســوی ســازمان های مختلف 

مانند شورای امنیت و ... بوده ایم و به عنوان نمونه در مورد 
تنب بزرگ و ابوموســی، هر چند ماه کشــورهای مختلف 

مواضعی نشان می دهند.
وی تشریح کرد: حمله ای که واقعیت ها در آن انکار شود و 
تحریف ایجاد  کند )که شــاید یک نوع از جنگ نرم باشد(، 
تشخیص آن بسیار دشوار است و ســخت ترین نوع جنگ 

بوده و در آن نقش رهبر مهم ترین نقش است.
 ســردار محمدســلیمانی اظهــار داشــت: نقشــی کــه 
امام حسین)ع( داشــتند این بود که باید در مقابل افرادی 
می ایســتادند که با نام دیــن در مقابل دین قــرار گرفته 
بودنــد، افرادی که نمــاز می خواندند و نمــاز جمعه اقامه 
کرده و بسیاری از شــعائر دین را رعایت می کردند اما پس 
از گذشت 50 ســال از حکومت پیامبر اســالم، به گونه ای 
جامعه بــه انحطاط رفته بود کــه  با فرزند ایشــان مقابله 

 کردند.
وی بــا تاکید بــر اهمیت بصیــرت ادامــه داد: بصیرت و 
دشمن شناســی از موارد مهم در قیام عاشورا بود و افرادی 
که در مقابل امام حســین)ع( قرار گرفتند یا دیر به ایشان 
پیوستند، از بصیرت برخوردار نبودند و باید زمان شناسی، 

مکان شناسی و بصیرت در جبهه حق وجود داشته باشد.
فرمانده ســپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری 
 با بیــان اینکه اگــر برای خــود به این ســوال کــه چرا

 امام حســین)ع( به شــهادت رسیدند پاســخ دهیم همه 
حرکات، رفتار، گفتار و ســکنات ما حســینی خواهد شد، 
گفت: پاسخ به این سوال در طول تاریخ مغفول مانده و اگر 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مقابل شرق و غرب 
ایســتادند به این دلیل بود که به این سوال در درون خود 

پاسخ داده بودند.
وی با اشــاره به اینکه احیای امر به معروف و نهی از منکر، 
)این واجب فراموش شده الهی( از اهداف مهم قیام عاشورا 
بود، تبیین کرد: حفظ و تقویــت ارزش های دفاع مقدس 
وظیفه همه ما بــوده و مدافعان حرم افرادی هســتند که 
چرایی شهادت امام حسین)ع( را به درستی درک کرده اند. 
این مســئول تاکید کرد: ایام محرم و صفر فرصت مناسبی  
برای آموختن درس های عاشوراست و باید شهدا را الگوی 

خود قرار دهیم.

ايام محرم و صفر 
فرصت مناسبی  

برای آموختن 
درس های 

عاشوراست و 
بايد شهدا را 

الگوی خود قرار 
دهیم

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری در يادواره شهدای دانشجوی استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: جنگ با دين و به نام دين، دشوارترين نوع جنگ است و اين همان کاری است که خوارج کردند.

فرمانده انتظامي شهرســتان ســامان از توقیف یک دســتگاه 
موتورسیکلت قاچاق که مخل نظم و آسایش شهروندان شده بود 

خبر داد.
 سرهنگ احمد مطلبي اظهار کرد: ماموران از طریق گزارش هاي 
مردمي از ایجاد مزاحمت توســط یک دســتگاه موتورسیکلت 
سنگین که با سرعت و سر و صداي زیاد در سطح شهر باعث سلب 

آسایش شهروندان شده بود، مطلع شدند.
وي افزود: موضوع در دســتور کار ماموران قــرار گرفت و آنان با 
اجراي طرح برخورد با موتورسواران متخلف و مزاحم، موفق شدند 
یک دستگاه موتورسیکلت سنگین250سي سي را در سطح شهر 

متوقف کنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان ســامان با اشــاره بــه انتقال این 

 موتورســیکلت قاچاق بــه پارکینــگ و دســتگیري راکب آن، 
تصریح کرد: ارزش ریالي این وســیله نقلیــه250 میلیون ریال 
برآورد شده است. سرهنگ مطلبي از شهروندان درخواست کرد 
در صورت مشــاهده  هرگونه موردي که موجب برهم زدن نظم 
عمومي جامعه مي شود، موضوع را سریعا از طریق تماس با تلفن 

110 به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامي شهرستان سامان:

موتورسیكلت قاچاق مخل آرامش شهروندان در سامان، متوقف شد 

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری:

جنگ  به نام دین، دشوارترین نوع جنگ است

وی خاطرنشان
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مفاد آراء
7/259 آگهی موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهــان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
 که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 6576-1395/03/13 هیأت سوم آقاي محمدداعی به شناسنامه 
شماره 671 کدملي 1285610717 صادره اصفهان فرزند میرزااحمد نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 261/87 مترمربع از پالک 
شــماره190فرعی35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 307 دفتر 360
2-رای شــماره 6579-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي اکبر پوریای ولی به 
شناسنامه شــماره 1038 کدملي 1284594025 صادره اصفهان فرزند کاظم 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 261/87 مترمربع 
از پالک شماره190فرعی35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 307 دفتر 360
3-رای شــماره 6510-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي امیرســلطانی رنانی 
به شناسنامه شــماره 893 کدملي 1290592624 صادره خمینی شهر فرزند 
مرتضی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 121 
مترمربع از پالک شماره473فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مقدار شش سهم از یازده سهم پالک 18/473 تقاضای 
ثبت گردیده و مقدار 5 ســهم دیگر مجهول می باشــد و تصرفات متقاضی در 

قسمت مجهولی می باشد
4-رای شــماره 6511-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي حبیب سلطانی رنانی 
به شناســنامه شــماره 12253 کدملي 1283234599 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 121 
مترمربع از پالک شماره473فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مقدار شش سهم از یازده سهم پالک 18/473 تقاضای 
ثبت گردیده و مقدار 5 ســهم دیگر مجهول می باشــد و تصرفات متقاضی در 

قسمت مجهولی می باشد
5-رای شــماره 6507-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي امیرســلطانی رنانی 
به شناسنامه شــماره 893 کدملي 1290592624 صادره خمینی شهر فرزند 
مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 215/71 مترمربع 
از پالک شماره863فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سندثبت شده در صفحات 489 و 98 و 104 و 101 و 113 دفاتر 

951 و 81
6-رای شــماره 6426-1395/03/13 هیــأت دوم خانــم عصمــت دهقانی به 
شناسنامه شماره 2395  کدملي 1283592967  صادره اصفهان  فرزند نعمت 
اله ششدانگ ساختمان به مســاحت 149  مترمربع از پالک شماره 15 فرعی از 
24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت 

صفحه 588و574و594 دفتر 415و456و415 امالک
7-رای شــماره 12094-1395/05/23 هیأت دوم اقای علی رحیمی ســبدانی 
به شناسنامه شــماره  48  کدملي  1290165459  صادره خمینی شهر فرزند 
فتح اله ششدانگ ساختمان  به مساحت  291/37  مترمربع از پالک شماره 32  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

فاطمه قانعیان
8-رای شــماره 30944-1394/04/31 هیأت ســوم آقاي محمود رضایی  به 
شناسنامه شــماره 1695 کدملي 1283455099 صادره اصفهان  فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 205 

مترمربع از پالک شماره  28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی زبیده واعظی

9-رای شماره 30943-1394/04/31 هیأت سوم آقاي محمد رضائی کوجانی 
به شناسنامه شــماره 3037 کدملي 1293156760 صادره خمینی شهر فرزند 
رحیم نسبت به سه دانگ مشاع  ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205 
مترمربع از پالک شماره  28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی زبیده واعظی
10-رای شــماره 12433-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي رحیم سعیدي به 
شناســنامه شــماره 506 کدملي 1841356417 صادره فرزند یاور ششدانگ 
خانه به مساحت 201مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اسماعیل حسین زاده
11-رای شــماره 12111-1395/05/23 هیأت دوم خانم شهربانو تمیجی به 
شناسنامه شماره  176  کدملي  4171993466  صادره الیگودرز  فرزند حاجی 
خان ششدانگ ســاختمان  به مســاحت  76/96  مترمربع از پالک شماره 626 
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 152 دفتر 493 امالک
12-رای شــماره 6468-1395/03/13 هیأت دوم آقای ناصــر ابراهیمیان  به 
شناسنامه شــماره 286  کدملي  1755653239  صادره اهواز  فرزند قدرت اله  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 120/44  مترمربع از پالک شماره 68/7 واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین 

حسینی عاشق ابادی
13-رای شــماره 6466-1395/03/13 هیأت دوم آقای شــکراله خســرویان 
بروجن  به شناسنامه شــماره 31  کدملي  1841513180  صادره ایذه  فرزند 
سیف اله  ششدانگ ساختمان  به مساحت 129/50  مترمربع از پالک شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

تقی شفیعیان ازموردثبت صفحه 482 دفتر 1127 امالک
14-رای شــماره 6479-1395/03/13 هیأت دوم  آقای عروجعلی طاهری  به 
شناسنامه شــماره 20  کدملي  5759640534  صادره چادگان فرزند قدمعلی 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 107/70  مترمربع از پالک شماره 67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سلمان 

شفیعی عاشق ابادی
15-رای شــماره 12106-1395/05/23 هیــأت دوم خانــم مریــم فاضل به 
شناسنامه شماره  55467  کدملي  1280979021  صادره اصفهان  فرزند باقر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  115  مترمربع از 
پالک شماره 1965 فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 474و483 دفتر 719 امالک
16-رای شــماره 12104-1395/05/23 هیــأت دوم  آقــای امیرهراتیان اول 
 به شناســنامه شــماره  465  کدملي  5649232474  صــادره اصفهان  فرزند 
جواد نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان  به مســاحت  115  
 مترمربع از پالک شــماره 1965 فرعی از 4  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 480و368 دفتر 719و758 

امالک
17-رای شــماره 9154-1395/04/27 هیأت اول خانم فاطمه جان اسماعیلی 
به شناسنامه شــماره 15 کدملي 1199471852  صادره شهرضا  فرزند اکبر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 120/50 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی 

شاه علی ازموردثبت صفحه 358 دفتر 467 امالک
18-رای شــماره 11781-1395/05/20 هیــأت دوم خانم فرخ لقــا آقائی   به 
شناسنامه شــماره 7924 کدملي 1209069504  صادره سمیرم  فرزند عباس  
ششدانگ ساختمان به مساحت  293/35  مترمربع از پالک شماره 85  فرعی از 
4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 465و588 دفتر 358و482  امالک
19-رای شــماره 9287-1395/04/28 هیــأت اول آقای ذبیــح اله جهانگیری 
به شناســنامه شــماره  14 کدملي 6219841204  صادره فریدن فرزند جواد  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 124/40 مترمربع از پالک شماره 67  اصلي 

واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 
محمدشاه عالئی 

20-رای شماره 50205-1394/11/06 هیأت اول خانم اشرف ذوالفقاری عاشق 
ابادی  به شناســنامه شــماره  2749  کدملي 1283323990  صادره اصفهان  
فرزند  حاجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 475 مترمربع از پالک شماره  66  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
احمد ذوالفقاری عاشق ابادی ازســند 6046-50/6/7 دفترخانه 103 اصفهان  

ازموردثبت صفحه 480 دفتر 149 امالک
21-رای شــماره 12123-1395/05/23 هیأت دوم  آقای حسین صحرائی   به 
شناسنامه شــماره  29  کدملي  4172623018  صادره الیگودرز فرزند حمزه  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  99  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی اســداله 

روح االمین
22-رای شــماره 4836-1395/02/28 هیــأت دوم  آقــاي اکبــر ابوطالبي به 
شناســنامه شــماره 28215 کدملي 1280278587 صــادره اصفهان فرزند 
اسماعیل نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 284/62 
مترمربع پالک شــماره 354 فرعي از6  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 582 دفتر 546 امالک
23-رای شــماره 4835-1395/02/28 هیــأت دوم خانم زهرا اســماعیلي به 
شناسنامه شماره 1317 کدملي 1288832222 صادره اصفهان فرزند اسمعیل 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مســاحت 284/62 مترمربع 
پالک شــماره 354 فرعي از6  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 582 دفتر 546 امالک
24-رای شــماره 10230-1395/05/10 هیــأت دوم آقای منصــور ازادانی 
نژاد   به شناســنامه شــماره 66  کدملــي  1290170916  صــادره  اصفهان  
فرزند  حســینعلی ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت  333/90  مترمربع از 
پــالک شــماره  334و261  فرعــی از 7 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان کــه ازپالک 261 فرعــی ازموردثبت صفحات 
441و334و168و266و269و260و263 دفاتــر 482و484و17و780 امــالک  
وازپالک 334 فرعی ازموردثبت صفحــات 501و59و62و196و65و68 دفاتر 

17و709و313 امالک
25-رای شــماره 12310-1395/05/23 هیأت چهارم خانم  شهناز طهماسبی 
کهیانی به شناسنامه شماره 253کدملي 5279473936 صادره آغاجاری فرزند 
حیاتقلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90 مترمربع از پالک 68 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عزت سلطان 

زاده ازسند موردثبت صفحه93  دفتر 48  امالک
26-رای شــماره 12409-1395/05/24 هیــأت ســوم خانم عــزت رنجکش 
آدرمنابادي به شناســنامه شــماره 5 کدملي 6609578001 صــادره دولت 
 آباد فرزند حســن ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 176 مترمربع از پالک

 شــماره 471 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالک رسمي خانم بدري زرگراز سند ثبت شده در صفحه 91 

دفتر 25
27-رای شماره 54734-1394/12/26 هیأت سوم آقاي محسن معصوم زاده 
به شناسنامه شماره  1802  کدملي 1284858820 صادره اصفهان فرزند  رحیم  
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  47/96  مترمربع از پالک شماره 
608 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره ی 12754 – 92/11/7 دفترخانه 160 اصفهان
28-رای شماره 5143-1395/02/30 هیأت چهارم خانم فاطمه کیا صادقی به 
شناسنامه شماره 563 کدملي 1198803142 صادره شهرضا فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/14 مترمربع از پالک شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک 

رسمی شکراله اکبری
29-رای شــماره 5162-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي حسین ترک الدانی 
به شناســنامه شــماره 25 کدملــي 1290231729 صادره اصفهــان فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/12 مترمربع از پالک 

شــماره90/2 فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که از ابراهیم ترک الدانی که به موجب سند شماره ی 6869 – 51/2/30 
دفتر 91 از مالکین 180 سهم مشــاع می باشد خریداری نموده است در صفحه 

526 دفتر 152
30-رای شــماره 4631-1395/02/27  هیأت اول خانم اعظم صادقي برزاني 
به شناسنامه شماره 183 کدملي 1293109886 صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/61 مترمربع پالک شماره 830 فرعي از16  
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

علی فدائی ازموردثبت صفحه 342 دفتر 769 امالک
31-رای شماره 52388-1394/11/30 هیأت سوم  خانم زهره حالجی رنانی 
به شناسنامه شــماره 102 کدملي 1290466394 صادره خمینی شهر فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175/70 مترمربع از 
پالک شماره 1344 فرعی 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان در سند ثبت شده در صفحه 202 دفتر380
32-رای شــماره 39349-1394/07/28 هیــأت چهارم خانــم فاطمه کاظمی 
جروکانی به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290236259 صادره اصفهان فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 299/44  مترمربع از پالک 
شــماره  5 فرعی از 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند شماره 41004 مورخ 1362/2/25 دفتر 95 اصفهان
33-رای شماره 12301-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي حسین فقیهی رنانی  
به شناسنامه شماره 63 کدملي 1290114382صادره اصفهان فرزند محمود 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/67 مترمربع از پالک شماره 3079 فرعی 
از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه212 دفتر 739 امالک
34-رای شماره 4661-1395/02/27 هیأت اول آقاي  مهدي مظاهري تهراني 
به شناســنامه شــماره 60837 کدملي 1281035610 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125 مترمربع پالک شماره 289 فرعي 
از 11 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 460 دفتر 409 امالک
35-رای شماره 12460-1395/05/24 هیأت سوم آقاي غالمرضا پوالدي قلعه 
تکي به شناسنامه شماره 1060 کدملي 1816721204 صادره آبادان فرزند علي 
داد در ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 308/56 مترمربع پالک شماره 
فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی نادعلی مزروعی سبدانی مورد ثبت ص 254 دفتر 199
36-رای شماره 4403-1395/02/26 هیأت اول آقاي مرتضي خاکزاد رناني به 
شناسنامه شماره 9916 کدملي 1283208504 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/79 مترمربع پالک شماره 760  فرعي از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

قدیرعلی خاک زاد رنانی ازموردثبت صفحه 300 دفتر 20 امالک
37-رای شــماره 9289-1395/04/28 هیأت اول آقای محمدتقی رضایت به 
شناسنامه شماره  62 کدملي 1218968443  صادره گلپایگان فرزند عباسعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی صدیقه

 نهاوندی
38-رای شــماره 8636-1395/04/20 هیأت دوم آقای ســیدتقی موسوی  به 
شناسنامه شــماره 247 کدملي 4171662303  صادره الیگودرز فرزند حمزه 
ششدانگ ساختمان به مساحت 123/70 مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی شفیعیان

39-رای شــماره 5218-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي سعید شیرزادی به 
شناسنامه شماره 83 کدملي 1287873626 صادره اصفهان فرزند احمدرضا 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه یک طبقه به مساحت 470/21 مترمربع از پالک 
شــماره 114 فرعی 38 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که به موجب سند شماره ی 77088 – 81/5/8 دفتر 95 اصفهان 6 2/8  

سهم به نام وی ثبت گردیده است.
 ادامه در صفحه 8
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ویژه

فرمانده انتظامــي شهرســتان اصفهان گفــت: خدمات مركز 
مشــاوره و مددكاري كالنتري ها توانسته است تاثير قابل تاملي 

برپيشگيري از بروز و شيوع اين آسيب ها داشته باشد .
حســن ياردوســتی گفت: با تالش كارشناســان مشــاوره و 
مــددكاري كالنتري هــاي كالن شــهر اصفهــان، 71درصد 
 پرونــده هــاي ارجاعي بــه دواير مشــاوره بــه مصالحه ختم 

شده است.
وی اظهار كرد: با تالش موثر كارشناسان مشاوره كالنتري هاي 
اصفهان ، طي شــهريور ماه امســال، تعداد 854 فقره پرونده به 
دواير مشــاوره و مددكاري كالنتري هاي اين كالن شهر ارجاع 
شد كه تعداد 607 پرونده از پرونده هاي ارجاع شده به مصالحه 
ختم شــد و 383 نفر به صورت حضوري از خدمات مشاوره اي 

كارشناسان بهره بردند.
ياردوســتی بــا اشــاره به نقــش مشــاوران فعــال پليس در 
 كاهش آســيب هاي اجتماعي بيان كــرد: با توجه بــه تنوع و 
همه گيري آســيب هــا خصوصا در قشــر جــوان و نوجوان، 
خدمات مركز مشــاوره و مددكاري كالنتري ها توانســته است 
 تاثير قابل تاملي برپيشــگيري از بروز و شــيوع اين آســيب ها

 داشته باشد .
فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان در ادامه با اشاره به نقش 
مراكز مشاوره در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي افزود: يك 
 واحد مشــاوره قوي و توانمند مي تواند نقش بســيار ارزنده اي

  در پيشــگيري از آســيب هاي اجتماعي و كاهــش بار قضايي 
داشته باشد. سرهنگ ياردوســتي در پايان با اشاره به مصالحه 
 71درصدي پرونده هاي ارجاعي به واحدهاي مشاوره مستقر در 
كالنتــري ها گفت: نــزاع و درگيــري و مشــكالت خانوادگي 

بيشترين حجم پرونده ها را به خود اختصاص داده است.
رييــس پليــس مركــز اســتان در پايــان اظهــار داشــت: 
مركــز مشــاوره و دوايــر مــددكاري اجتماعــي مســتقر 
در كالنتــري هــا در راســتای حفــظ و تاميــن بهداشــت 
روانــي و ايجــاد زمينــه هــاي رشــد همــه جانبــه اعضاي 
 خانــواده و در راســتاي نگــرش جامعــه محوري پليــس، با 
به كارگيري كارشناســان مجرب و متخصص توانسته است در 
 جهت پيشــگيري و كاهش آســيب هاي اجتماعي خانواده ها
  و ارتقای ســطح بهداشــت وســالمت رواني افراد بسيار موفق

 عمل كند.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:

71 درصد پرونده هاي مشاوره 
ختم به خیر شد

پیشنهاد  سردبیر:
ایرانی ها چقدر احساس آرامش می کنند؟

 زورگيــری، ســرقت، تجــاوز، آدم ربايــی، قتل، اسيدپاشــی،
 بمب گذاری و به تطور كلی اقدامات تروريســتی از جمله موارد 
امنيتی هســتند كه نيروهای انتظامی و نظامی وظيفه كنترل و 
كاهش آن را در يك جامعه به عهده دارند. در اين بين احســاس 
امنيت تنها به جامعه معطوف نمی شــود و وجود احساس امنيت 
در خانه و خانــواده و محــل كار و در بســترهای كوچك تر نيز 
اهميت دارد. به گفته پليس، در حال حاضر امنيت كشــور به 90 
درصد رسيده است. حال بايد ديد آيا احســاس امنيت در ميان 
مردم نيز به اندازه امنيت موجود در جامعه نمره قابل قبولی دارد 

يا خير؟
احساس امنیت در ایران مطلوب نیست

به طور كلی زمانی كه حرف از امنيت به ميان می آيد چشــم ها به 
سمت نيروی انتظامی معطوف می شود؛ چرا كه به عقيده بسياری 
از افراد، پليس وظيفه برقراری امنيت را در كشــور بر عهده دارد. 
اما در اين ميان توجه به افزايش »احساس امنيت« در يك جامعه 

بسيار مهم تر از امنيت در جامعه است.
 ســردار محمديــان، رييس پليــس تهــران بــزرگ در برنامه

 »تيتر امشــب« كه از شــبكه خبر صدا و ســيما پخش شــد، 
گفته بود: »در ســال 94 و 95 بيش از 90 درصد قتل ها كشــف 
شده اســت كه ميزان كشــفيات قتل مربوط به اين دو سال 80 
درصد و حدود 12 درصد مربوط به سال های پيش از آن است«. 
وی در ادامه در مقايســه ای، كشف قتل در كشــورهای اروپايی 
 را حــدود 50 درصد عنوان كــرد. رييس پليــس آگاهی تهران 

گفته بود: »احســاس امنيت در ايران مطلوب نيست و دليل آن 
نشــان ندادن توانمندی واقعــی پليس و اطالع رســانی ناكافی 
است.« وی يكی از راهكارهای افزايش احســاس امنيت در بين 

مردم  را كوتاه كردن فاصله زمانی وقوع جرم با كشف آن دانست.
اين در حالی اســت كه به گفتــه پليس رضايتمنــدی مردم از 
عملكرد پليس در ســال 94 از 63 درصد به 80 درصد در ســال 

95 رسيده است.
آیا احساس امنیت می کنید؟

اين تنها بخشی از امنيت كشور است كه پليس توان برقراری آن 
را دارد و براساس شواهد و آمارها توانســته رضايت هموطنان را 
جلب كند. با اين حال بســياری از موارد وجود دارد كه اشخاص 
در آنها احساس امنيت نمی كنند. در نظرسنجی كه درمنصفانه 
مجازی انجام داده ايم، ميزان احســاس امنيت افراد را در جامعه 
جويای شديم.  در اين نظرســنجی كه بيش از 250 كاربر فضای 
مجازی در آن شــركت كرده اند، تعداد زيادی از افراد در پاســخ 
به اين سوال كه ميزان »احســاس امنيت« شما در كشور چقدر 
اســت، از ميان گزينه های زياد، متوســط، كم و اصــال به گزينه 
كم، رأی داده اند. براســاس اين نظرســنجی، 13درصد شركت 
كنندگان احســاس امنيت خود در كشــور را زيــاد، 29درصد 
متوسط و بالغ بر 40درصد نيز احســاس امنيت را كم می دانند. 
اين در حالی اســت كــه 18 درصد شــركت كننــدگان در اين 
 نظر ســنجی گزينه اصال)هيچ احســاس امنيتــی نمی كنم( را

 انتخاب كردند.

تعداد زيادی از اين بابت كه می توانند با آرامش و خيال راحت در 
خيابان های كشــور عبور و مرور كنند و اتفاق تروريستی در كنار 
آنها رخ نمی دهد، ابراز خرســندی كردند. تعدادی از افراد نيز به 
امن نبودن برخی از مناطق پايتخت در ساعتی از شب اشاره و از 

زورگيری و سرقت در برخی مناطق ابرازنگرانی كردند.
وجود رسانه های نوظهور تشدیدگر نا امنی

مصطفی آب روشن، جامعه شــناس می گويد: »نياز به امنيت و 
احساس امنيت يكی از پيش نيازهای اصلی در زندگی بشر است. 
در واقع اين دو مفهوم، دو روی يك سكه اند و عوامل مختلفی در 
اين پديده دخيل است. بديهی است كه هيچ عاملی برای توسعه 
اجتماعی و پيشــرفت يك جامعه مهم تــر از امنيت و آرامش در 
جامعه نيست زيرا در بستر اجتماعی است كه استعدادهای فردی 
و اجتماعی شكوفا می شود.« وی می افزايد: »جامعه ما به ويژه در 
كالن شهرها از گروه ها، اقوام و طبقات مختلف اجتماعی تشكيل 
شده است كه اين ناهمگونی فرهنگی به طور آشكاری به بی ثباتی 
و ناامنی و بروز انواع كجروی و يا آسيب های اجتماعی دامن زده 
است.« آب روشــن امنيت را مفهومی عينی و احساس امنيت را 
امری ذهنی و احساســی می داند و می گويد: »بــه عبارتی، اين 
امكان وجود دارد كه در يك جامعه امنيت وجود داشــته باشــد 
اما با بازنمايی نادرســت از وضعيت جامعه، مشــاهده می كنيم 
 كه احســاس امنيت در مردم وجود ندارد كه اين وضعيت ذهنی

  به طــور بالقوه مــی توانــد جامعه را به ســوی هــرج و مرج و 
نابســامانی های اجتماعی ســوق دهد.« عضو كار گروه مسائل 
و آســيب های اجتماعی ايران مــی افزايد: »امنيــت اجتماعی 
مفهومی چند بعدی اســت كه بايســتی در كليتی تام و در كنار 
ســاير واقعيت های اجتماعی تعريف شــود؛ به طور كلی امنيت 
اجتماعی يعنی مصون ماندن شــهروندان از هر گونه فشــارهای 
ناشی از ترس ، تهديد، اخراج كه مال، جان، اعتبار و ناموس افراد 

را تهديد می كند.«
چرا از پلیس می ترسیم؟

با توجه به برخی نظرات كاربران فضای مجــازی مبنی بر وجود 
ترس افــراد از تعداد بــاالی نيروهای پليــس در خيابان ها، اين 
جامعه شناس در پاســخ، اين موضوع را در فرهنگسازی ضعيف 
خانواده می داند و می گويد: »نگاه بــه پليس در مناطق مختلف 
 متفاوت است به عبارتی در فرهنگ افراد، اين نگاه به بخش های
  مختلفی تقســيم می شــود. مــا در معرفی پليس بــه جامعه

 ســرمايه گذاری فرهنگی زيادی نكرده ايم. بــه طور مثال برای 
خواباندن يك كودک او را از آمدن پليس می ترســانيم تا كودک 
را مجبور به خوابيدن كنيم. اين نگاه تهديدی در كودک می ماند 
و در آينده باعث ترس او از نيروی انتظامی می شــود. در صورتی 
كه پليس بايد موجب آرامش و تجلی آرامش در افراد يك جامعه 
 شــود.«محمدی می افزايد: »حتی اجرای نادرســت قوانين نيز 
می تواند در جامعه عدم احساس امنيت را به وجود آورد. بسياری 
از قوانين در كشــور،عليه كارگران و كارمندان است به اين معنی 
كه كارفرما با پرداخت كمی جريمه می تواند كارمندش را بيكار 
 كند. بســياری از كارفرمايان با دور زدن بيمــه و ماليات راهی را 
می پيمايند كه موجب برهم زدن آرامش زيردستانشان می شود 

و متاسفانه قانون پيچيده نيز عليه كارگران و كارمندان است.

روانشناسی

قدرت تصميم گيــری و ميزان موفقيت هر انســان 
بســتگی به ميزان عزت نفــس او دارد بنابراين نقش 
عزت نفس در زندگی انســان بسيار مهم و چشمگير 

است.
محمد تكلو، كارشــناس روانشناســی، با اشــاره به 
تعريف عزت نفس يا حرمت نفس و تاثير آن بر زندگی 
فرد، اظهار داشــت: عزت نفــس در واقع يك حس 
درونی اســت كه در ضمير ناخودآگاه فــرد از همان 
ابتدای كودكی شكل می گيرد و كسی كه عزت نفس 
نداشــته باشــد نمی تواند خواســته های خود را در 

زندگی عملی كند.
وی با تاكيــد براينكه عزت نفس به معنای شــناخت 
توانايی هــا، اســتعداد، بــاور و اعتقادی اســت كه 
فرد نســبت به خود دارد، تصريح كــرد: افرادی كه 
عزت نفس يا حرمت نفــس ندارنــد از لحاظ روحی 
بســيار حســاس و شــكننده اند و چون در زندگی 
احســاس خأل می كنند به ديگران وابسته هستند و 
هميشه احساس بدی نســبت به خود دارند و وجود 

خود را بی ارزش می دانند.
اين كارشــناس در ادامه گفت: اين افراد توانايی های 
خود را باور نداشــته و هميشــه خود را بــا ديگران 
مقايسه می كنند و با كوچك ترين نظر منفی از جانب 

ديگران دچار آشفتگی روحی می شوند.
تكلو افــزود: افــراد بايد ســعی كنند با شــناخت 
توانايی های خــود حرمت نفس يا عزت نفسشــان را 
افزايش دهند و به خود اعتماد داشــته باشند و سعی 
كنند شــرايط زندگی خــود را آن گونه كه هســت 
بپذيرند و هيچ وقت خود را باديگران مقايسه نكنند.  

وی در پايان گفــت: در خانواده، والدين نقش موثری 
در تربيت فرزندان و داشتن حرمت نفس افراد دارند، 
آنها بايد بكوشــند فرزندشان را تشــويق كنند و از 

شرطی كردن آنها بپرهيزند.

عزت نفس؛ کلید طالیی 
موفقیت و سالمت انسان است

از امنیت تا احساس امنیت؛

ایرانی ها چقدر احساس آرامش می کنند؟

امنیت اجتماعی 
 مفهومی 

چند بعدی است 
که بایستی در 

کلیتی تام و 
در کنار سایر 
واقعیت های 

اجتماعی تعریف 
شود

»احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است.« این جمله یکی از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری است. احساس 
امنیت در کشــور به امنیت در محل کار، امنیت جانی )که معطوف به کوچه و خیابان های شهر می شود( و امنیت 

روانی که  ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است بازمی گردد.

40-رای شماره 12306-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي  محمدرضا کريمي 
به شناسنامه شماره 851 کدملي 1285792890 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 151/70 مترمربع پالك شماره 32 فرعي 
از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی اقای علی ايروانی مورد ثبت ص 196 دفتر 167
41-رای شــماره 54243-1394/12/19 هیــأت دوم آقای کمــال عربه  به 
شناســنامه شــماره 6764  کدملي 1293290297  صادره اصفهان  فرزند 
عبدالرسول  ششدانگ ساختمان به مساحت 279/53  مترمربع از پالك شماره 
31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی ربابه ابراهیمی بابوکانی
42-رای شماره 1899-1395/01/31 هیأت سوم آقاي حسین مالئی رنانی 
به شناسنامه شماره 9571 کدملي 1283205033 صادره خمینی شهر فرزند 
مهدی نسبت به ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 330 مترمربع از 
 پالك شــماره3492 فرعی 18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 120 دفتر 473 و صفحه 156 

دفتر 480
43-رای شــماره 2834-1395/02/12 هیــأت دوم خانم مهیــن کاظمي به 
شناسنامه شــماره 332 کدملي 1290179700 صادره اصفهان فرزند يداله 
ششدانگ ساختمان به مساحت 222 مترمربع پالك شماره 758 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رمضان شريفی رنانی از مورد ثبت صفحه37دفتر72 امالك
44-رای شــماره 9267-1395/04/28 هیأت اول خانم فاطمه حاجی رستم 
هندی به شناسنامه شماره  27 کدملي 1290018707  صادره اصفهان  فرزند 
غالمحسین ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 168 مترمربع از پالك شماره 400  
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 148948-81/4/4 دفترخانه 7 اصفهان
45-رای شماره 5215-1395/02/31 هیأت سوم آقاي عبدالمحمد حیدری به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 6619910270 صادره بندرماهشهر فرزند سبحان 
نسبت به ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 103/15 مترمربع از پالك 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حسن شفیعی
46-رای شــماره 4419-1395/02/26 هیأت اول آقاي  عبــاس جان نثاري 
الداني به شناسنامه شماره 1050 کدملي 1283449773 صادره خمیني شهر 
فرزند علي ششدانگ يکبابخانه به مساحت 202/94 مترمربع پالك شماره 290 
 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 ازمالک رســمی حســنعلی جان نثاری الدانی ازموردثبت صفحه 393 دفتر 
159 امالك

47-رای شــماره 12299-1395/05/23 هیأت چهارم آقــاي مهدی باقريان 
خوزان به شناسنامه شماره 223 کدملي 1159554811 صادره فريدن فرزند 
سبزعلی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 90 مترمربع از پالك 45  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حسین 

بابايی خرزايی
48-رای شماره 4252-1395/02/25 هیأت ســوم آقاي ساالر عیدي وندي 
به شناسنامه شــماره 1012 کدملي 6639745313 صادره انديکا فرزند امیر 
حسین ششدانگ ســاختمان به مســاحت 104/06 مترمربع پالك شماره42 
فرعي از27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالک رسمی عصمت عابدی از سند ثبت شده در صفحه 563دفتر 460
49-رای شــماره 11714-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي حسین عزيزي 
کوهانستاني به شناســنامه شــماره 43040 کدملي 1280319127 صادره 
اصفهان فرزند عباســعلي در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 144/57 مترمربع پالك شــماره 319 فرعي از 14 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
50-رای شــماره 11713-1395/05/19 هیأت ســوم خانم طاهره خیرالهي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 1575 کدملي 1283402531 صادره خمیني 

شهر فرزند اصغر  سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
144/57 مترمربــع پالك شــماره 319 فرعي از 14 اصلي واقــع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
51-رای شماره 5117-1395/02/30 هیأت ســوم خانم زينت نصرآزادانی 
به شناســنامه شــماره 115 کدملي 1290123470 صادره اصفهان فرزند 
صفر نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك 
شــماره223فرعی9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 403 دفتر 330
52-رای شــماره 4788-1395/02/28 هیــأت دوم آقــاي رســول نصري 
نصرابادي به شناسنامه شــماره 163 کدملي 1290220573 صادره خمینی 
شهر فرزند رمضان ششدانگ ســاختمان به مســاحت 160 مترمربع پالك 
شماره 26 فرعي از 8 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 451 دفتر اول امالك
53-رای شــماره 12300-1395/05/23 هیأت چهارم خانم ژيال محمدي به 
شناسنامه شماره 395 کدملي 1971348831 صادره مسجد سلیمان فرزند 
فتح اله ششــدانگ يکباب خانه 2 طبقه به مساحت 108 مترمربع پالك شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رضا باقرصاد
54-رای شماره 54650-1394/12/25 هیأت سوم آقاي اکبر مظفری وانانی 
به شناسنامه شــماره  2370  کدملي 4620455075 صادره شهرکرد فرزند  
محمدتقی  نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  122/60  مترمربع 
از پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی قنبرعلی برجی عاشق آبادی
55-رای شــماره 7440-1395/03/30 هیأت اول اقای رضاعلی هاشمی  به 
شناســنامه شــماره 2 کدملي  6219844823  صادره فريدن  فرزند حســن  
ششدانگ يکبابخانه به مساحت  90  مترمربع از پالك شماره 760  فرعی از  26  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهین پورشیرودی ازموردثبت صفحه 176 دفتر 520 امالك
56-رای شــماره 7239-1395/03/29 هیــأت دوم اقای جــواد طغرائی  به 
شناسنامه شماره 156 کدملي 1209651221  صادره سمیرم  فرزند شکراله 
ششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 110  مترمربع از 
پالك شــماره 882  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 392 دفتر 891 امالك
57-رای شماره 7211-1395/03/29 هیأت دوم اقای علیرضا شريفی ولدانی  
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290261865  صادره اصفهان  فرزند يداله 
ششدانگ ساختمان به مساحت 187/90  مترمربع از پالك شماره 426 فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی يداله شريفی
58-رای شــماره 5126-1395/02/30 هیأت ســوم آقاي علیرضا احمديان 
واژنانی به شناسنامه شــماره 2726 کدملي 1292180080 صادره اصفهان 
فرزند رحمت اله نسبت به ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 103/51 
مترمربع از پالك شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی حسن جوادی
59-رای شــماره 9150-1395/04/27 هیــأت اول اقای ناصر باباشــاهی 
به شناســنامه شــماره 993 کدملي 1283398303  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 186/56 
مترمربع از پالك شماره 471/1  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 44788-75/9/3 دفترخانه 91 اصفهان

60-رای شــماره 9151-1395/04/27 هیــأت اول خانم زينــب محمدی به 
 شناســنامه شــماره 2215 کدملي 1290605785  صــادره اصفهان  فرزند

 رجبعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 186/56 
مترمربع از پالك شــماره 471/1  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازســند 140165-77/9/22 دفترخانه 7 

اصفهان

61-رای شماره 9172-1395/04/27 هیأت اول اقای علیرضا ماليک صفت 
به شناسنامه شماره 1625 کدملي 0048152382  صادره تهران  فرزند عباس 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 128 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی اسداله 

ذوالفقاری عاشق ابادی
62-رای شــماره 54037-1394/12/15 هیأت ســوم آقــاي محمد جردا  به 
شناسنامه شماره  35805  کدملي 3251156160 صادره کرمان فرزند  خسرو  
نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  112/45  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی ابوالحسن ثانی
بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاريخ انتشار نوبت اول 1395/07/10

تاريخ انتشار نوبت دوم  1395/07/25
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
7/204 شماره صادره: 1395/42/275636 نظر به اينکه سند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتی شماره 4071 فرعی 4858 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذيل ثبت 
243704 در صفحه 89 دفتر امالك جلد 1311 به نام حســین طاهری تهرانی 
فرزند غالمرضا تحت شماره چاپی مسلسل 063707 ثبت و صادر و تسلیم 
گرديده است، سپس بالواسطه به موجب ســند انتقال شماره 16074 مورخ 
1390/2/20 دفترخانه شــماره 146 اصفهان به آقای مرتضی طاهری فرزند 
حسنعلی انتقال يافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
2002412728 مورخ 1395/6/29 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شماره 33847 مورخ 1395/6/16 به گواهی دفترخانه 12 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجايی مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيین نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند 
معامله به اين اداره تسلیم و رســید اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه 
نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

20827 اداره ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان )249 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

7/205 کالســه پرونــده: 462/95 شــماره دادنامــه:644-95/7/5 مرجــع 
رسیدگی: شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کريمی 
به نشــانی اصفهان دارك کوی طالب پالك 22، خوانده: حمیدرضا قدســی 
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک شماره های 
844410-88/5/5 و 844409-88/4/30 جمعــًا به مبلــغ 22/600/000 ريال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی و خســارت های تاخیر تاديه و هزينه های 
نشر آگهی،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای اصغــر کريمی به طرفیت 
حمیدرضا قدســی به خواســته مطالبه مبلغ 22/600/000 ريال وجه چک به 
شــماره های 844410-88/5/5 و 844409-88/4/30  به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتويات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اين که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه اليحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقــام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 22/600/000 ريال بابت اصل خواســته و 1/405/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تاديه از تاريخ 
سررسید چک موصوف )88/5/5 و 88/4/30(  تا تاريخ اجرای حکم و هزينه 
های نشر آگهی و 120/000 ريال تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر 
 و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل

 واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:20439 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )324 

کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/206 کالســه پرونــده:60/95 شــماره دادنامــه:1077-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا غالمعلی 
رودسری به نشانی بهارســتان بلوار ارديبهشــت غربی خ محتشم کاشانی 
کوچه شــهید شــیرازی 9 پالك 1012، خوانده: اســماعیل بديعی گورنی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوای علیرضا 
غالمعلی رودســری به طرفیت اســماعیل بديعی گورنی به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شــماره  95/1/15-493882 
به عهده بانک رفاه کارگــران  به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  به 
محتويات پرونده و بقای اصول مســتندات در يد خواهــان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه اليحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 
و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت 
خوانده بــه پرداخت مبلــغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/150/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خســارت تاخیر در تاديه از تاريخ 
سررسید چک های موصوف )95/1/15(  تا تاريخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20442 شعبه 32 شورای حل 

اختالف اصفهان )277 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

7/213 شــماره: 912/94 به موجب رای شــماره 137 تاريخ 95/2/6 حوزه 
26 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت يافته است محکوم 
علیه معصومه شــفیعی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ ســی میلیون ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 435/000 ريال 
به عنوان خســارت دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تاديــه از تاريخ 
93/10/30 لغايت زمان وصول خواســته طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی 
و پرداخت يک میلیــون ريال بابــت حق الوکالــه در حق محکــوم له رامین 
ملکوتی خواه به وکالت محمد علی شــمس به نشــانی چهار بــاغ باال مجتمع 
پــارك ورودی 2 ط ســوم واحــد 606 و پرداخت نیم عشــر حــق االجرا. 
ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا بگذارد 
 يا ترتیبی بــرای پرداخت محکــوم به بدهد يــا مالی معرفی کنــد که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:20502 
شعبه 26 مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 

کلمه،2 کادر(  
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پیشنهاد سردبیر: 
هیئات مذهبی در تحقق فرهنگ حسینی بکوشند

با مسئوالنيادداشت

امام جمعه چادگان با بیان اینکــه ماه محرم برای همگان حامل 
درس های بزرگی است، اظهار کرد: اهداف قیام امام حسین) ع (  

بسیار ارزشمند و الهی است.
حجت االسالم ابوالفضل سلیمانی افزود: باید در زندگی و جامعه 
امروزی، این اهداف ارزشــمند گنجانده شــود. حجت االسالم 
 ســلیمانی با بیان اینکه یکی از ابعــاد قیام امام حســین ) ع ( 
بعد انقالبی آن اســت، افزود: تشــکیل حکومت اسالمی مسئله 
مهمی اســت که باید مــورد توجه قــرار گیرد. وی بــا تاکید 
 بر اهمیت فریضه امر بــه معروف و نهی از منکــر، تصریح کرد: 

باالترین معروف، تشکیل و حفظ حکومت اسالمی است.
 حجت الســالم ســلیمانی با بیان اینکــه جوانان کشــور باید 
 از این نعمت به خوبی نگهــداری کنند، عنوان داشــت: مقابله 
 با اســتکبار نیز به عنــوان نهــی از منکر باید در تمام ســطوح 

و ابعاد خاص خود صورت بگیرد.
امام جمعــه چادگان با بیــان اینکه عزاداری هــای ماه محرم و 
 صفر باید خروجی داشــته باشــد، افزود: هیئات مذهبی صرفا 
 به هزینه های مادی تکیــه نکنند بلکه باید وارد میدان شــوند 

و در ایجاد منش، فرهنگ و تفکرات حسینی بکوشند.

امام جمعه چادگان:

هیئات مذهبی در تحقق 
فرهنگ حسینی بکوشند

 امام جمعه شاهین شــهر از افتتــاح و بهره برداری مســجد حضرت 
امام صادق ) ع ( و حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل ) ع ( شاهین شهر 
 خبر داد و اظهار کرد: از زمان شــروع ســاخت تا افتتاح این مسجد 
و حسینیه در 3 طبقه با هزینه ای بالغ بر700 میلیون تومان 128 روز 
طول کشید که در نوع خود در اســتان اصفهان و حتی در کل کشور 

کم نظیر است.
حجت السالم مرتضی ملکیان افزود: ســاخت این مسجد و حسینیه 
توسط خیرین شاهین شهر به ویژه خیرین آذری مقیم شاهین شهر، 
دفتر امام جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد، شهرداری و شورای 
اسالمی شاهین شهر، فرماندار شهرســتان، بنیاد مستضعفین و سایر 
خیرین مسجد ساز جهت ارتقا ســطح فرهنگی و مذهبی شهروندان 

شاهین شهری صورت پذیرفت.
امام جمعه شاهین شهر در ادامه با تســلیت فرارسیدن ایام سوگواری 
ساالر و ســرور شــهیدان تصریح کرد: مراسم ســوگواری دهه اول 
محرم با سخنرانی حجت الســالم ماندگاری و رفیعی به مدت ده روز 
از ســاعت 6 صبح در مصالی بزرگ نماز جمعه شاهین شــهر برگزار 
می شــود. وی همچنین ادامــه داد: چهاردهمیــن همایش بزرگ 
شــیرخوارگان حســینی ) ع ( با هدف آشــنایی کودکان با فرهنگ 
حسینی و تربیت عاشــورایی نســل آینده صبح روز جمعه 16 مهر 
 همین هفته همزمان بــا بیش از 3 هــزار نقطه در کشــور و جهان 
با حضور عزاداران و ســوگواران اباعبدا... ) ع ( در مصالی نماز جمعه 

شاهین شهر برگزار می شود.

امام جمعه شاهین شهر خبر داد:

ساخت مسجد و حسینیه سه 
طبقه ای شاهین شهر در 128 روز

فرمانده سپاه خمینی شهرخبر داد:

برگزاری 10 اجتماع بزرگ 
مردمی در خمینی شهر

شهردار سمیرم با بیان اینکه با این نگاه به اصفهان و سمیرم 
آمدم که اینجا استانی برخوردار است و کار شهرداری راحت 
تر اســت، گفت: با ورود به این شهرســتان متوجه شدم که 
فقط خداوند به واســطه طبیعت زیبایش در این شهرستان 
کار کرده است. محمد لطفی افزود: شهرستان سمیرم یکی 
 از مناطق بکر و دیدنی کشور اســت که می توانیم با فعالیت 
و هماهنگی بیشــتر در جذب گردشــگر موفقیت بیشتری 

کسب کنیم.
شــهردار ســمیرم به بحث المان های شــهری در شــهر 
ســمیرم اشــاره کرد و گفت: متاســفانه هنوز در سمیرم 
مبلمان و المان شــهری وضعیت مناســبی ندارد با توجه 
به فعالیت هــای خوب گذشــته نیاز به فعالیت بیشــتری 
وجود دارد. لطفی به وضعیت کشــتارگاه ســمیرم اشــاره 
کرد و تصریح کرد: از نخســتین روزی که این مســئولیت 
را بر عهــده گرفتم به تمــام زیر مجموعه های شــهرداری 
 ســر زده ام و با مشــکالت آن از نزدیک آشنا شــده ام که 
در بین این مجموعه ها کشتارگاه ســمیرم وضعیت بسیار 

بدی دارد.  
 وی گفت: کشتارگاه ســمیرم در وضعیت نامطلوبی به سر 
می برد که  اگر کشــتار دام به صورت ســنتی انجام شــود 
وضعیت بهتری داریم تا در کشــتارگاه ســمیرم. شــهردار 
 ســمیرم ادامه داد: با هماهنگی های به عمل آمده با شــورا 
و دامپزشــکی مقرر شــد مقداری اصالحات در این قسمت 
 انجام شــود و این کشــتارگاه به بخش خصوصــی واگذار 
 و توزیع گوشــت از حالت ســنتی لغو و به وســیله خودرو 

حمل گوشت انجام شود.

مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی 
نطنز اظهار داشــت: عملیات کاشــت کلزا در سطح 

10هکتار در مزارع طرق رود نطنز آغاز شد.
بهروز کیانــوش اظهار کرد: این عملیات شــامل تهیه 
بستر با تراکتور، استفاده از کودهای دامی و شیمیایی 
و تهیه و کشــت بذر گواهی شــده و نیز توصیه های 
فنی جهت کاشــت و آبیاری کلزا اســت که زیر نظر 

کارشناسان این مدیریت انجام شد.
مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی 
 نطنز افزود: کلزا از محصوالت اساســی و استراتژیک 
و از خانواده دانه های روغنی است که جهت استحصال 

روغن خوراکی در مزارع شهرستان کاشت می شود.

شهردار سمیرم:

کشتارگاه سمیرم 
دچار بحران است

آغاز کاشت کلزا در نطنز

اخبار

ولــی ا... توکلی بااشــاره به اینکــه تاکنــون کارهایــی همانند 
 توزیع رایــگان روزنامــه در ادارات، فروش باتخفیــف و برگزاری 
نمایشــگاه های مطبوعاتــی در دهاقــان صورت گرفتــه، اذعان 
داشــت: تاکنون این برنامــه ها تاثیــری در مطالعــه مطبوعات 
نداشــته اســت. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان 

دهاقان، باتوجه به اینکه این شهرســتان هفته نامــه یا مطبوعات 
محلی نــدارد، تصریح کــرد: در این مــورد افرادی بــرای ایجاد 
 مطبوعات محلــی اقدام کــرده اند، اما عزم راســخی نداشــتند 

و همچنین حامی و پشتیبان فرهنگی نیز پیدا نشده است.
فرهنگ می توانــد زيرمجموعه اقتصاد ومســائل 

اجتماعی باشد
ولی ا... توکلی در ادامه با بیان اینکه اگر فرهنگ شــهری پویا نشود 
 تمام زیر مجموعه ها نیــز دچار اختالل می شــود، گفت: فرهنگ 

می تواند زیر مجموعه ای از اقتصاد و مسائل اجتماعی شود.  
 وی افزود: عزم راســخ بــرای ایجــاد فرهنگ می توانــد جامعه را 

از بروز آسیب ها و تهدیدها واکسینه کند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان دهاقان در ادامه 
بااشاره به فعالیت یک ســاله کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
 در این شهرســتان اذعان داشــت: در حال حاضر تعداد30 کانون 
با عضویت بیش از 2 هزار نفر در حال فعالیت هســتند که این اداره 
 برای قدردانی از فعالیت یک ساله مســئوالن کانون های فرهنگی 
 و هنری مســاجد اقدام به برگزاری اردوی 4 روزه زیارتی و تفریحی 

به مشهد مقدس کرد.
برگزاری جلسات تحلیلی شعر عاشورايی در گلشن

علیرضا خادم الفقرا مسئول انجمن ادبی اندیشه شهر گلشن نیز در 
این آیین از برگزاری جلسات تحلیلی شعر عاشورایی خبرداد و اظهار 
داشــت: این انجمن ادبی در مهرماه سال 89 به همت اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان و جمعی از شاعران و فرهنگیان 
 دایر شــد و با هدف آموزشــی و تحلیل اشعار شــاعران معاصر در 
قالب های مختلف بوده است. وی با اشاره به اینکه دوره های تحلیل 
اشعار حافظ و سعدی، مولوی، نیما یوشیج و گنجیبنه االسرار عمان 
سامانی نیز تمام شده است، اذعان داشت: در حال حاضر این انجمن 

با موضوع بررسی و تحلیل اشعار عاشورایی فعالیت می کند.
 مسئول انجمن ادبی اندیشــه  گلشــن دهاقان، خاطرنشان کرد: 
به زودی جلسات نقد داســتان های کوتاه و نثر ادبی نیز بعد از ماه 

های محرم و صفر انجام می شود.

فرمانده ســپاه خمینی شهر در جمع مســئوالن و گروه های قرآنی 
این شهرستان از برپایی10 اجتماع بزرگ مردمی در زمان برگزاری 
کنگره در خمینی شــهر خبــر داد و اظهار داشــت: این تجمعات 
 شامل مراســمات افتتاحیه و اختتامیه، تجمع بزرگ دانش آموزی 
و دانشــجویی، تجمع خواهــران و مادران ایثارگــران، هیئت های 
 مذهبی و دعای ندبه همــراه با پخش سراســری و دو برنامه مجزا 

در شهرهای کوشک و درچه می شود.     

حمید مرادی با اشاره به اینکه در آستانه بزرگ ترین رویداد فرهنگی 
شهرستان هستیم، افزود: خوشبختانه برنامه های فرهنگی و هنری 
متعددی به  عنــوان پیش  زمینــه برگزاری کنگره ملی شــهدای 

شهرستان خمینی شهر در حال برگزاری و اجرا است.
فرمانده سپاه خمینی شــهر اضافه کرد: برگزاری برنامه های متنوع 
 فرهنگی، ورزشــی، هنری و قرآنی در راســتای جشنواره فرهنگی 
 و ورزشی راســت قامتان و جام شــهدای مدافع حرم  برنامه ریزی  

شده است.
مرادی ادامه داد: اجالسیه ملی شهدای شهرستان خمینی شهر برای 
اولین و آخرین بار برگزار می شــود. برگــزاری این گونه رخدادهای 
فرهنگی در عرصه ایثار و شــهادت الزم است تا چهره خمینی شهر 
 را متحول تر از گذشــته کند. وی بیان داشت: جایگاه خمینی شهر 
 در عرصه ایثار و شــهادت در استان و کشــور بی نظیر و نمونه است 

ولی متاسفانه این جایگاه مورد غفلت رسانه ها واقع شده است.
فرمانده سپاه خمینی شهر اذعان کرد: متاسفانه در سال های گذشته 
کوچک ترین موضوعات منفی خمینی شــهر رســانه ای و پررنگ 
می شــد ولی ظرفیت های مهم و مثبت خمینی شهر در بخش های 

مختلف در رسانه های استان و کشور مغفول مانده است.  
مرادی با مقایســه جمعیت دهه شــصت خمینی شــهر با تعداد 
رزمندگان عازم شــده به جبهه ها، گفت: در دهه شصت همه مردم 
 واجد شرایط خمینی شهر عازم جبهه شــدند و در آن زمان قریب 

به30 هزار رزمنده از این شهر در جبهه ها حضور داشتند.  
وی تصریح کرد: کارنامه جهادی شهرســتان خمینی شهر با تقدیم 
2300 شــهید از بسیاری از اســتان های کشــور باالتر و پررنگ تر 
 است،.کارنامه جهادی شهرستان خمینی شهر باید در رسانه کشور 

و استان جهت اطالع مردم موردتوجه رسانه ها قرار گیرد.  

 عزم راسخ 
 برای ايجاد فرهنگ 
 می تواند جامعه را  

 از بروز آسیب ها 
 و تهديدها 

واکسینه  کند

ريیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرســتان دهاقان در آيین گرامیداشت پنجمین سالگرد تاسیس 
انجمن ادبی انديشه شهر گلشن، اظهار داشــت: باوجود مطبوعاتی در دهاقان و گلشن، متاسفانه استقبال 

خوبی از آنها نشده و روزنامه و مطبوعات استانی و کشوری در اين شهرستان فروش خوبی ندارد.

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان:

سرانه مطالعه مطبوعات در دهاقان پایین است

ابالغ رای
7/207 کالسه پرونده 950154 شماره دادنامه: 881-95/6/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بهادر بختیاروند به نشانی 
اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوی جنت کوچه یاس شرقی روبروی صدف 
5 پالک 83، خوانده: مهران جوادی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 36/500/000 ریال بابت خســارات وارده ناشــی از تصادف به انضمام 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان 
آقای بهادر بختیاروند به طرفیت خوانده مهران جوادی به خواسته مطالبه مبلغ 
36/500/000 ریال بابت خسارات وارده ناشــی از تصادف به انضمام هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواســته بدواً در خصوص قرار 
تامین خواسته نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی را تودیع ننموده است لذا 
به استناد ماده 115 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر 
و اعالم می گردد و در خصوص مطالبه خسارت با توجه به محتویات پرونده 
و مدارک پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی به شرح دادخواست 
تقدیمی و نظــر به نظریه کارشناســی فنی  وقوع تصادف بیــن 118/53 ل 34 
متعلق به خواهان و اتومبیل ســواری پژو پارس به شــماره 457/41 ج 45 به 
رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه 
کارشناس دادگســتری در پرونده تامین دلیل انجام شده در شعبه 27 شورای 
حل اختالف خســارات وارده بر اتومبیــل خواهان در اثر وقــوع این تصادف 
36/500/000 ریال )بابت افت خودرو  خسارات وارده( تعیین گردیده و خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل 
نیاورده است لذا شورا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته به 
استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/500/000 
ریال بابت اصل خواسته ) خسارت دادرسی طبق نظریه کارشناسی( و پرداخت 
مبلغ 1/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/2/5 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20453 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )411 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/208 کالسه پرونده: 62/95 شماره دادنامه:477-95/5/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد به مدیریت احمد صابریان به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی جنب کوچه 
33، خوانده: محمد تقی کریمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه بخشی 
از وجه چک شماره 234350-94/12/15 به مبلغ 36/900/000 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 اختالف: در خصوص دعوای 
صندوق قرض الحســنه حضرت محمد به مدیریت احمــد صابریان به طرفیت 
محمد تقی کریمی به خواســته مطالبــه مبلغ 36/900/000 ریــال وجه چک به 
شماره های 234350-94/12/15  به عهده بانک رفاه کارگران  به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در 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 رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 36/900/000 بابت اصل 

خواسته و 1/098/500 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/15(  تا تاریخ اجرای 
حکم و هزینه های نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال 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 باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:20455 شعبه 27 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )324 

کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/209 کالســه پرونــده: 950448 شــماره دادنامــه:1038-95/6/16 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود غفرانی 
به نشــانی اصفهان اتوبان چمران خ آل محمد کوچه 25 کوچه نیلوفر پالک 8، 
خواندگان: 1- ایمان سلطانی عالسوند به نشانی مجهول المکان 2- حمید نفری به 
نشانی اصفهان خیابان معراج هفتون فجر 3 خ سمت چپ بوستان اول پالک 235 
واحد 2 نفری، خواسته: مطالبه ، شورا 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 مسعود 
غفرانی به طرفیت 1- حمید نفری 2- ایمان سلطانی عالسوند به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شــماره  9407/898309 به عهده بانک 
ملی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در  اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحــو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال  بابت اصل خواسته و 2/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/1/17(  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 و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:20461 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )326 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/210 کالسه پرونده: 176/95 شماره دادنامه:368-95/6/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســعید ابراهیمی فرزند علی 
به نشــانی خ 22 بهمن خ کوثر مجتمع گلستان بوســتان 3 پالک 114 با وکالت 
محمد علی شــریفیان به نشانی خ ســید علیخان ســاختمان اندیشه طبقه دوم 
واحد 4، خوانده: حمید حلبیان به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
180/000/000 ریال وجه سه فقره چک به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سعید ابراهیمی با وکالت محمد 
علی شریفیان به طرفیت حمید حلبیان   به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 
ریال وجه چک به  شــماره هــای 743843 و 743842 و 743844  عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با  توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد 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 مستنداً به مواد    310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519و522 قانون 

آ.د.م حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ  180/000/000 بابت اصل 
خواسته و 2/760/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و  هزینه نشر آگهی به میزان 
120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصــوف 87/1/30 و 87/5/20 و 87/3/20 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:20459 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

)340 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/211 کالســه پرونــده 950498 شــماره دادنامــه: 1127-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی قدسی منش 
به نشانی اصفهان خ رباط دوم کوی گل محمدی کوچه شاهد 3 پالک 5 به وکالت 
محمدرضا خاکی به نشانی اصفهان چهار راه شیخ صدوق جنوبی روبه روی 
دبیرستان دخترانه ســمیه طبقه فوقانی آژانس هواپیمایی شــفق، خواندگان: 
1- علیرضــا پاکروان لنبانی به نشــانی مجهول المــکان 2- ابراهیم یاریان به 
نشانی اصفهان رهنان خ ســجاد جنب نانوایی پیرایش میالد پالک 1، خواسته: 
مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: 
در خصوص دعوی مهدی قدســی منش با وکالت محمدرضا خاکی به طرفیت 
علیرضا پاکروانی لنبانــی  و ابراهیم یاریان به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و 
چهل و دو میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 948886 به عهده بانک سپه 
به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 95/6/8 و دفاعیات غیر موثر خوانده 
ردیف دوم در جلسه رسیدگی و حضور نیافتن خوانده ردیف اول علی رغم ابالغ 
وفق ماده 73 در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان دارد 
و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی کــه حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخ 95/6/20 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ صد و چهل و دو میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/635/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 94/5/24 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره نســبت به 
خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و نســبت به خوانده ردیف دوم 
حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:20458 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )472 

کلمه،5 کادر(  
اخطار اجرایی

7/212 شماره: 910/94 به موجب رای شــماره 127 تاریخ 95/2/4 حوزه 26 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
معصومه شــفیعی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 455/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرســی و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها ) 25/000/000 ریال 

93/11/17 و 25/000/000 ریال 93/11/27( لغایت زمان وصول خواســته بر 
اســاس نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له رامین ملکوتی خواه به 
وکالت محمد علی شمس به نشانی چهار باغ باال مجتمع پارک ورودی 2 ط سوم 
واحد 606 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:20503 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )208 کلمه،2 کادر(  
ابالغ نظریه کارشناسی

7 شــماره ابالغیــه: 9510100350606985 شــماره پرونــده:  /126
9409980350600643 شماره بایگانی شعبه: 940722  خواهان الهام نور افکن 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان مسعود نوربخش و ناصر نوربخش و منصور 
نوربخش و شرکت فراز صفه آپادانا و ســعید نوربخش و رضا مانیان و نصر 
نوربخش و محمد مردانی قلعه تکی و مرتضی صدری کرمی و حســن ناظمی 
هرندی به خواسته مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به 
اخذ پایان کار و الزام به تفکیک ملک و مطالبه خســارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  
ارجاع و به کالسه 9409980350600643 ثبت گردیده به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان آقایان )رضا مانیــان فرزند عباس و محمد مردانی فرزند علی 
مردان و حسن ناظمی فرزند عباس  و درخواست 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود یک برگ رونوشــت از نظریه کارشناسی را تحویل گرفته و چنانچه 
اعتراضی دارند ظرف مهلت 7 روز به این شعبه اعالم نمایند. م الف:20556 شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7 شــماره دادنامــه: 9409970350900406 شــماره پرونــده:  /200
9309980350901178 شــماره بایگانــی شــعبه: 931316 خواهــان: آقای 
احمدرضا زارع مهر فرزند خدا رحم به نشــانی خیابان مســجد سید- کوچه 
لگزیها- بن بســت عارفان- پالک 21، خوانده: آقای لیال نصیری فرزند فتح ا... 
به نشانی شهرستان اصفهان)مجهول المکان(، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
دعوی خواهان آقای احمدرضا زارع مهر به طرفیت خوانده خانم لیال مصیری به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 
چک شماره 989845/33-93/4/30 عهده بانک ملت و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی 
مطرح شــده و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک 
در ید خواهان که دلیل بر اشــتغال ذمه صادر کننده می باشد دادگاه دعوی را 
وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 4/240/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهی است. م الف: 20545 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
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اخطار اجرایی
7/215 شماره: 114/94 به موجب رای شماره 21 تاریخ 95/1/31 حوزه 47 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبدالحسین کبیری سدهی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 305/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک 84/8/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له شــرکت بهسامان 
ســنگ نقش جهان به مدیریت عامل آقای مهدی کرمانی اصفهانی به نشانی 
اصفهان میدان امام حسین)ع( ارگ عظیم جهان نما طبقه هفتم و نیم عشر حق 
االجرا، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20514 شعبه 47 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )191 کلمه،2 کادر(  

اخطار اجرایی
7/216 شماره: 941552 به موجب رای شــماره 337 تاریخ 95/3/5 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد سعید عربزاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 270/500 ریال هزینه 
دادرسی و نشــر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از سررسید چک موصوف 
)94/11/17( لغایت اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له 
منصور سلمانی تهرانی به نشانی بهارستان خ ایثار الوند الوند 3 پ 746، ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
 م الف:20517 شــعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )178 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

7/217 شــماره: 358/93 به موجب رای شماره 1307 تاریخ 93/7/30 حوزه 
13 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ابوالقاسم صالحی فرزند سید حسن شغل طلبه به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 2/400/000 تومان )بیست و چهار میلیون ریال( 
بابت اصل خواسته و مبلغ 245/000 ریال هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 1393/2/21 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له زهره 
ابراهیمیان فرزند هادی شغل کارمند به نشانی اصفهان خ غرضی خ نخل کوی 
بهار 2 بن بست آخر منزل سمت چپ طبقه دوم همراه با نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20523 شعبه 13 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )192 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

7/218 شماره: 697/94 به موجب رای شماره 281 تاریخ 95/3/22 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین گندم کار فرزند حسن به نشــانی اصفهان ملک شهر خ مطهری کوچه 

امیر کبیر پ 5 محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 160/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
120/000 ریال هزینه نشر آگهی و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 
94/7/1 لغایت وصول و ایصال و پرداخــت مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان فاطمه یزدانی فرزند حســن به وکالت ســعید 
صالحی به نشانی اصفهان خ نیکبخت کوچه 16 پ 9 و نیم عشر در حق صندوق 
دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20524 شعبه 28  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )203 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

7/219 شــماره: 1106/94 به موجب رای شماره 285 تاریخ 95/3/22 حوزه 
28 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محســن ادهم فرزنــد عبداله به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت 
به پرداخت مبلــغ 35/000/000 ریال بــه عنوان اصل خواســته و پرداخت 
330/000 ریال هزینه دادرســی هزینه نشــر آگهی طبق تعرفــه حق الوکاله 
وکیل به مبلغ 1/200/000 ریال و پرداخت خســارات تاخیــر تادیه از تاریخ 
سررســید چکها به شــرح چک شــماره 264902 به مبلغ 5/000/000 ریال 
مورخ 92/11/20 چک شــماره 264901 به مبلــغ 10/000/000 ریال مورخ 
92/8/15 چک شــماره 264904 به مبلغ 5/000/000 ریال مورخ 92/12/15 
چک شماره 264903 به مبلغ 5/000/000 ریال مورخ 92/11/30 چک شماره 
264906 به مبلغ 5/000/000 ریال مورخ 92/12/30 چک شــماره 264905 
به مبلغ 5/000/000 ریال مورخ 92/12/25 لغایــت وصول و ایصال در حق 
خواهان مجیــد باقری فرزند رمضان شــغل آزاد به وکالت ســعید صالحی 
به نشــانی اصفهان خ نیکبخت کوچــه 16 پ 9 و نیم عشــر در حق صندوق 
دولت. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم 
 و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به

 اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20525 
شعبه 28 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )250 

کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

7/220 شــماره: 1107/94 به موجب رای شماره 286 تاریخ 95/3/22 حوزه 
28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محسن ادهم فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 36/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 200/000 ریال 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت حق الوکاله وکیل به 
مبلغ 200/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها به شرح 
چک شماره 402549 به مبلغ 12/000/000 ریال مورخ 93/1/25 چک شماره 
402548 به مبلغ 12/000/000 ریال مورخ 93/1/20 چک شــماره 402550 
به مبلغ 12/000/000 ریال مورخ 93/1/30 لغایــت وصول و ایصال در حق 
خواهان مجید باقری فرزند رمضان شــغل آزاد به وکالت سعید صالحی به 
نشــانی اصفهان خ نیکبخت کوچه 16 پ 9 و نیم عشر در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 

باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.

 م الف:20526 شعبه 28 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )225 کلمه،3 کادر(  

اجرایيه
پرونــده:  شــماره    9410420352400151 اجراییــه: شــماره 
9209980352401262 شماره بایگانی شعبه:921361 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9410090352401848 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9309970352401233 محکوم علیهم 1- آرزو جهانگیری به نشانی 
شاهین شهر هشت بهشت خ عالمه طباطبایی ف 7 پ 55 و 2- عادل جروهی به 
نشانی چهار باغ عباسی ک کازرونیها پاساژ هجرت فروشگاه 64 و 3-  سید 
حمید امیر شاهکرمی به نشانی اصفهان خ امام خمینی عاشق آباد 16 دستگاه 
پ 2 متضامنًا  محکوم هســتند به پرداخت 1- مبلغ 240/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته وجه چک شــماره0 92/9/2075779 و 2- مبلغ 4/800/000 
ریال بابت خســارات دادرســی 3- مبلغ 6/920/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل 4- تاخیر در تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له موسسه مالی اعتباری کوثر به نشانی خ بزرگمهر پایین تر از مسجد الکریم 
با وکالت حجت اله ســلیمی فرزند نعمت اله به نشــانی اصفهان سپاهانشهر 
چهار راه شــاهد مجتمع پویا طبقه دوم و همچنین محکــوم به پرداخت مبلغ 
12/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حــق صندوق دولت، ضمنًا 
رعایت تبصره 2 ماده 306 ریال ق.آ.د.م الزامی است. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(. 
م الف: 3382 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)486 کلمه،5 

کادر(  
ابالغ رای

7/199 شــماره دادنامــه: 9509970353701095 شــماره پرونــده: 
9309987511000669 شماره بایگانی شعبه: 950008 شاکی: خانم پریسا 
اکبری فرزند محمد حسین به نشــانی اصفهان بلوار کشــاورزی ک 26 ش 
اســماعیلیان پ 8، متهم: آقای علی محمدی ده چشــمه به نشــانی اصفهان 
خیابان سروش- کوچه شهید احمدیان پالک 39، اتهام: سرقت گوشی همراه، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی 
محمدی ده چشمه مالک خط تلفن همراه به شــماره 09338006469 دایر بر 
سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه به سریال 03518170057965486- 
سونی ارکسون، موضوع شــکایت خانم پریســا اکبری، با توجه به جوابیه 
استعالم از مخابرات به شماره 93 د ح / 6651990- 93/8/14 خطاب به دادیار 
محترم شعبه یک دادســرای عمومی و انقالب آباده، دال بر اعالم مشخصات 
استفاده کننده از گوشی مذکور به شرح فوق که در آن کلمه مفقودی قید شده 
است و نظر به اینکه شــاکیه در تاریخ 93/8/22 بعد از اعالم جواب مخابرات 
در دادسرای آباده شکایت نموده است و در مورخ 94/7/19 در شعبه معنونه 
اظهار نموده که گوشی وی را در اصفهان سرقت کرده اند و با التفات به قرار 
عدم صالحیت صادره به شایستگی دادســرای اصفهان و اظهارات وی نزد 
بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای اصفهان 61-60 پرونده که اذعان نموده 
اند که دقیقًا نمی دانم که این گوشــی در اتوبوس واحد)شهری( در اصفهان- 
سمت خیابان شهدا سرقت شده است یا مفقود شــده است و با امعان نظر به 
عدم گزارش سرقت از طرف وی در تاریخ 93/5/2 به مامورین انتظامی و نظر 
به اعالم مفقودی گوشی در دادسرای آباده )حسب جوابیه مخابرات( و نظر به 
فقد ادله کافی عدم احراز وقوع بزه موصوف، دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون 
آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و استظهار از اصل 37 قانون اساسی رای 
برائت متهم را صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 20544 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 111 جزایی 

سابق( )339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/202 کالســه پرونده 950182 شــماره دادنامــه: 1093-95/7/6 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هومن کیوانی 
بروجنی به نشانی اصفهان خ کاشانی شــمالی کوچه پارس پالک 8، خوانده: 
منصور غالمی به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خوانده به حضور 
در یکی از دفاتر رســمی در خصوص نقل و انتقال سند یک دستگاه سواری 
پراید هاچبک به شــماره انتظامــی53/ 685 د 38 به پالک جدیــد 542/13 ن 
45 به انضمام هزینه های دادرسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقای هومن 
کیوانی بروجنی به طرفیــت خوانده آقای منصور غالمی به خواســته الزام 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی در خصوص نقل و انتقال سند یک 
دستگاه سواری پراید هاچبک به شــماره انتظامی 53/ 685 د 38   به انضمام 
هزینه های دادرســی با توجه به محتویات پرونده و استعالم به عمل آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو وصول پاســخ به شماره 
ثبت 73 مــورخ 95/2/11 مالک پالک فــوق را آ قای هومــن کیوانی بروجنی 
)خواهان( اعالم نموده و مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و 
نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی به نحو نشرآگهی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات محکمه پسندی در مقام اعتراض 
به خواســته خواهان ابراز و ارائه ننموده لذا شــورا دعوی مطروحه را وارد 
دانسته و به اســتناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 
220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در 
یکی از دفاتر رسمی و انتقال رسمی سند خودروی سواری هاچبک به شماره 
انتظامی 685/53 د 38 به نام خواهان و پرداخت مبلــغ 760/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می 
باشد.م الف:20438 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)358 کلمه،4 کادر(  

پیشنهاد  سردبیر:
داماد خانواده،  انتقام گرفت

حوادث ایران

یک حادثه دیگر در مترو 

سقوط باالبر در سلف دانشگاه شریف؛

 ۵ نفر مصدوم شدند

دختر پادشاه عربستان فراری شد

 ســاعت 15 روز دوشــنبه مــردی 65 ســاله در ایســتگاه مترو 
 میــدان شــهدا در خط ۴ متــرو بر اثــر برخــورد با قطــار جان 

باخت.
احسان مقدم، مدیر روابط عمومی مترو گفت: همزمان با ورود قطار 
 مترو، مرد 65 ســاله، ورود به حریم ریلی داشــته و پس از برخورد 

با قطار جان خود را از دست می دهد.
وی افزود: علت این حادثه در دســت بررسی بوده و هنوز مشخص 
نیست که این فرد قصد خودکشــی داشته یا تعادل خود را از دست 

داده است.

5 نفر در حادثه سقوط باالبر غذا در ســلف دانشگاه شریف مجروح 
شدند. حسن عباسی با اشــاره به ســقوط باالبر در سلف دانشگاه 
 صنعتی شــریف گفت: ظهر دوشنبه حادثه ســقوط باالبر در یکی 

از سلف های دانشگاه شریف به اورژانس تهران اعالم شد.
وی ادامه داد: با اعزام ســه دســتگاه آمبوالنس و نیروهای امدادی 

مشخص شد به علت سقوط باالبر 5 نفر مجروح شدند. 
 به گفته عباسی مجروحان این حادثه به بیمارستان حضرت رسول 

)ص( اعزام شدند.

دختر پادشاه عربستان در اقدامی عجیب دستور قتل مرد فرانسوی 
را صادر کرد و پس از قتل پا به فرار گذاشت.

روزنامه انگلیسی، در گزارشی نام شاهزاده زن سعودی را فاش کرد 
که دستور قتل یک طراح داخلی فرانسوی را داده بود.

به گزارش روزنامه » دیلی میل «، گفته شــده این طراح فرانسوی 
زمانی که به اتاق شــاهزاده رفته بود تا مکان قرار گرفتن اشــیا را 

مشخص کند، ازسوی مامور امنیتی شاهزاده کشته شد.
  دیلی میل در گــزارش خود آورده: این شــاهزاده ۴2 ســاله که 

» حصه « نام دارد، تنها دختر ملک سلمان است. 
وی پس ازصدوردســتورقتل با سو اســتفاده از مصونیت سیاسی 
 اش، از این شهر گریخته اســت، اما مامور محافظ وی هفته گذشته 

در پایتخت فرانسه بازداشت شد. 
نگهبان شخصی » حصه « متهم اســت که با حمله به طراح داخلی 
فرانســوی داخل یک آپارتمان بزرگ، مرد 53 ساله را به بوسیدن 

پاهای شاهزاده سعودی وادار کرده است. 
او همچنین به کاربرد زور با توسل به سالح و آدم ربایی متهم است، 
اما او مدعی شــده که این کارها را برای جلوگیری از عکسبرداری 

اتاق توسط طراح انجام داده است!
دیلی میل خاطرنشان می کند که ملک سلمان- پادشاه عربستان- 
 5 پســر دارد و حصه تنها دختر اوســت که به ســفرهای متعدد 

به پاریس و عشق به زندگی تجملی شهرت دارد.

17 ساله اســت و پس از فرار در ترمینال بود که دستگیر 
شد و به مشاوره پلیس معرفی شد.

دختر نوجوان که فقط گریه می کــرد، گفت: اصال حاضر 
نیســتم به خانه مان برگردم حتی اگر بمیرم. وی افزود: 
 از وقتی خودم را شــناختم پدرو مادر مهربانی داشــتم 
و یک برادر که 3 ســال از من بزرگ تر بود و خیلی باهم 
جور بودیم او در درس هایم کمک مــی کرد و من هم در 

نظافت اتاقش و شستن لباس هایش کمکش می کردم.
 ســاغر گفت: همه بســتگان مادرم در جنــوب زندگی 
 می کردند و پــدر و مادرم هــر وقت به آنجــا می رفتند 
 مــن و بــرادرم را در تهــران نــزد یکــی از عمــه هایم 
 می گذاشــتند و ادعا مــی کردنــد راه دور اســت و ما 
از بچگی به هوای آنجا آلرژی داریم. گاهی هم مادربزرگم 
و عموهایم به شــهرمان مــی آمدند و رفتــار خوبی با ما 
داشــتند، اما خانواده پدرم که در اینجا زندگی می کردند 
رابطه خوبی با من داشــتند تا اینکه از آنها شنیدم فریبرز 
برادرناتنی من اســت و فرزند هووی مادرم از شوهر اولش 
اســت و هیچ نســبتی خونی با ما ندارد و پدر و مادرش 
در تصادفی جانباختــه و مادرم درواقع پســر هوویش را 
سرپرســتی کرده و پدرم نیز در ازدواج با مادرم شرط او 
را پذیرفته تا برای فریبرز پدری کند. راستش را بخواهید 
از آن روز به بعد حسم نسبت به برادرم تغییر کرد و ناتنی 
بودن او را به دوستم گفتم و متاســفانه او به برادرش که 

دوست فریبرز بود گفت و این به گوش برادرم رسید.
 د ختر گریان گفت: فریبــرز خیلی به هم ریخت، اما همه 
دلداری اش دادیم حتی پدرم که ناتنی بود او را با خود به 

جنوب برد تا با بستگان واقعی اش آشنا شود. 
 یک ســال نگذشــته بود که پدرو مادرم بــه خاطر مرگ 
یکی از بســتگان به جنــوب رفتند و مــن و فریبرز تنها 
ماندیم و چون بزرگ شــده بودیم دیگر به خانه بستگان 
 مان نرفتیم. شــب دوم بود که من رفتارهــای عجیبی را 
از برادرم دیدم. او مرتب به پروپایم می پیچید و شــوخی 
می کرد. ســاغر ادامــه داد: برای خواب بــه اتاقم رفتم و 
چون خسته بودم ســریع خوابم برد. هنوز زیاد نگذشته 
بود که صــدای نفس هــای کســی را در نزدیکی خودم 
احساس کردم تا چشم باز کردم، فریبرز را دیدم نگاهش 
فرق داشت ترســیدم و پرســیدم اینجا چه می کنی که 
خندید و گفت حــاال که خواهر و برادر نیســتیم بهتره با 
هم دوست دختر و دوست پسر باشیم. گفتم خفه شو برو 
 بیرون که ناگهان به من حمله کرد و آن شــب بدون اعتنا 
به التماس هایم به من تجاوز کرد. از فردای آن روز خودم 
را بدبخت ترین دختــر روی زمین می دانســتم. جرات 
نداشتم به کسی بگویم چه بالیی به سرم آمده است. وقتی 
پدرو مادرم برگشتند، من چند شــبی خانه عمه ام مانده 
بودم، نتوانســتم رازم را فاش کنم و یک ماهی نشده بود 
که کم آوردم واز خانه فرار کردم و می خواســتم به تهران 
بروم که پلیس در ترمینال دســتگیرم کرد. با این ادعاها 
ماموران پس از دســتور قضایی فریبرز را دستگیر کردند 
و او در بازجویی ها تجاوز را نپذیرفــت و ادعا کرد خواهر 
ناتنی اش را آزار داده است. بنا بر این گزارش، برادرناتنی 
متجاوز با وجود ابراز پشــیمانی روانه زندان شد تا پرونده 

در دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار گیرد.

قتــل هولنــاک مــادر و دختر 16 ســاله اش توســط 
 داماد ســابق، پرونده پیچیــده ای را روبــه روی پلیس 
گذاشته اســت. قاتل پس از طالق همسرش در جنایتی 

هولناک اعضای خانواده وی را در جهرم گلوله باران کرد.
 چنــد روز قبــل فریــاد کمک خواهــی دختــر جوانی 
 در منطقــه خفــر شهرســتان جهــرم، همســایه ها را 
از خانه هایشان بیرون کشــید. دختر جوان با لباس هایی 
غرق در خون از همسایه ها کمک می خواست و می گفت 
 که داماد ســابق شــان اعضای خانواده شــان را به گلوله 

بسته است.
همزمان با کمک خواهــي دختر جوان صدای شــلیک 
چند گلوله شنیده شد و مردم، داماد سابق این خانواده را 

دیدند که با سالحی در دست، از خانه خارج شد.
این مرد در جریان تیراندازی هولناک خود، همسر سابق 

و مادرزنش را به گلوله بست. 
 تنها شــاهد این جنایــت هولناک دختر جوانــی بود که 

از شلیک های پیاپی داماد جان سالم به در برد.
دقایقی از این خبر می گذشــت که گروهــی از ماموران 
راهــی محــل حادثــه در منطقه شــدند. آنهــا پس از 
 حضور در محل، جســد زنی 16 ســاله و مــادرش را که 

غرق در خون روی زمین افتاده بود، مشاهده کردند. 
در بررســی هــای صــورت گرفتــه فــاش شــد کــه 
 متهــم به قتــل، پــس از کشــتن همســر و مادرزنش 

با کالشنیکف از محل گریخته است.
با بررسی دقیق صحنه جنایت اجساد قربانیان به پزشکی 
 قانونــی انتقال پیدا کــرد و پرونــده ای در این خصوص

 تشکیل شد.
ظاهــرا آنچــه باعث شــد مــرد جوان دســت بــه این 
 جنایــت بزند، ازدواج مجدد همســرش پــس از جدایی 

از وی بود.
  از این رو متهم نقشــه قتل همســر و خانواده او را کشید 

و در یک موقعیت مناسب اجرایی کرد.
در تحقیقات ســرنخ هایی در اختیار ماموران قرار گرفت؛ 
فاش شــد که متهم به قتــل، از مدت ها قبل بــه اتهام 
قاچاق اســلحه در زندان بوده و به دنبال زندانی شــدن 
 وی، همســرش به صورت غیابی طالق می گیرد، تا اینکه 
 پس از مدتــی عفو خــورده و از زنــدان آزاد می شــود 

و در پی انتقام جویی بر می آید.
 این مرد پس از اینکه پی می برد همســرش قصد ازدواج 
با شــخص دیگری را دارد بــرای اجرایی کردن نقشــه 
قتل خود مصمم تر شــده به همین دلیــل از مدتی قبل 
 نقشه قتل همسر ســابق و اعضای خانواده وی را طراحی 
کرده اســت. در نهایت روز حادثه در حالی که یک اسلحه 
کالشنیکف همراه داشــته، وارد منزل پدرهمسر سابقش 
شده و در یک لحظه خون به پا می کند و اعضای خانواده 
را به رگبار می بندد. متهم به قتــل، پس از اجرایی کردن 
نقشــه قتل از محل متواری شده اســت. در این جنایت 
هولناک همسر سابق وی و مادرزنش جان خود را از دست 
داده اند. در تحقیقات گســترده پیرامــون این جنایت، 
 ماموران سرنخ هایی به دســت آورده و دریافتند وی پس 
از جنایت به کوهستان های اطراف گریخته است. در حال 

حاضر تحقیقات برای شناسایي مخفیگاه وی ادامه دارد.

حاضر نیستم به خانه مان برگردم؛

قصه ساغر

 در نهایت 
 روز حادثه 

در حالی که یک 
اسلحه کالشنیکف 

 همراه داشته 
وارد منزل 

پدرهمسر سابقش 
 شده 

و در یک لحظه 
خون به پا می کند

برادرناتنی 
 متجاوز 
 با وجود 

ابراز پشیمانی 
روانه زندان شد 

 تا پرونده 
در دادگاه 

 کیفری 
تحت رسیدگی 

قرار گیرد

قتل اعضای یک خانواده در جهرم؛

 داماد خانواده،  انتقام گرفت

حوادث جهان
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بوی ماه محرم پیشنهاد سردبیر: 
حق الناس را در عزاداری ها  فراموش نکنیم

حدیث یار

به سمت خدا

بفرمایید روضه

قافله عشقاربعین

قاب محرم

حال و هوای این روزهای شهر...

مراسم عزاداری ســرور و ساالر شهیدان در شــش دهه پیش رو، 
با شــور حســینی همراه خواهد بود، اما آنچه در این سوگواری ها 
حائز اهمیت و توجه ویژه اســت، توجه به رعایــت حق الناس در 
ایام محرم و صفر است؛ مسئله بســیار مهمی که رهبر انقالب نیز 
مورد تاکید قرار دادند و انتظار می رود در عزاداری ها به طور ویژه 

رعایت شود.
» توصیه من به عزاداران این اســت که موجبــات ناراحتی مردم 
را فراهم نکنند... بعضی سینه زنی می کنند پشــت بلندگو... اگر 
بناست از پشت بلندگو پخش شود، باید در بین مستمعین پخش 
شــود. در خیابان، محله و پشت بام که مســتمعی ندارد... بیرون 
مجلس، ساعت های دیروقت شب، مردم را اذیت کردن، یک بیمار 
را از خواب انداختن، این با هیچ منطق اسالمی و حسینی تطبیق 
نمی کند. « این عبارات برشــی از ســخنان رهبر انقالب در سال 

1366 است که از سوی حساب کاربری ایشان بازنشر شد.
رهبر انقالب همــواره بر این ســبک زندگی مومنانــه در جامعه 
اســالمی تاکید کردند که برخی رفتارهای بیش از اندازه، به جای 

ترویج مذهب و شعائر دینی، به ضدتبلیغ تبدیل نشود. 
در همین راســتا آزار مردم - ولــو به صورت غیرعمــد و با وجود 
خیرخواهی- در ترویج شــعائر دینی و آیین های مذهبی از جمله 
ســوگواری ثارا... نیز پذیرفته نیســت و ایشــان بر همین مسئله 

حیاتی تاکید کرده اند.
در واقع آثار پخش مداحی ها با صدای بیش از حدبلند و نامتعارف 
یا اســتفاده از وســایلی نظیر طبل های بســیار بزرگ که بیشتر 
جنبه رقابتی میان برخی هیئت هــای مذهبی دارد - به خصوص 
 در ســاعات اســتراحت و شــب هنگام- صرفا می تواند گروهی را 
از این آیین ها دلزده کند که طبیعتا هیچ » بچه هیئتی  « به دنبال 
چنین اتفاقی نیســت. بنابراین انتظار می رود ایــن توصیه رهبر 
 انقالب به طور ویژه مورد توجه هیئت های مذهبی و مسئوالن امر

قرار گیرد.

 آیت ا... ســید محمدمهــدی میرباقــری، رییس فرهنگســتان 
 علوم اســالمی قم نکاتــی را یادآور شــد و گفــت: االن که وارد 
ماه محرم شــده ایم، اگر خوب بتوانیم از این ایام استفاده کنیم، 

حقیقتا به منزله شب قدر است و راه ما را بسیار کوتاه می کند.
وی ادامه داد: اگر یک قطره اشک برای امام حسین ) ع (، با معرفت 
ریخته شود، تدارک هفتاد سال عمر انســان را می کند و این بابی 
است که برخالف تمام تالشی که شــیطان و دستگاه سقیفه کرد، 
خدای متعال برای نجات دوســتان نبی اکرم)ص( و اهل بیت)ع( 
 باز کرده اســت. عضو مجلس خبــرگان رهبری اظهار داشــت: 
هر ســال در ماه محرم، دریچه ای به سوی محرم سیدالشهدا ) ع ( 
 باز می شــود و ارزاق و فیوضاتی از آن محرم حقیقی، در دسترس 

قرار می گیرد.
میرباقری با تاکید بر اینکه محرم حقیقی تکرارناپذیر است، اظهار 
داشت: اما در ماه محرم هر ســال حقیقتی از محرم حقیقی، نازل 
شــده و دری به ســوی محرم حقیقی بر عالم دنیا باز می شــود؛ 
بنابراین خیلی از فیوضاتی که در آن محرم حقیقی نازل شده، در 

دسترس خواهند بود.
وی ادامه داد: نبــی اکــرم ) ص ( و سیدالشــهدا ) ع ( عبادتی و 
 بندگی  در محرم کردند که درهای رحمت بر روی تمام آسمان ها 
و زمین باز شد. هر سال که محرم تکرار می شود و مجالس عزا برپا 

می شود، نسیمی از رحمت عاشورا بر آن مجالس می وزد. 
امام صادق ) ع ( به شاعری فرمودند: برای ما روضه بخوان!

او روضه خواند تا گریه از اهل خانه بلند شد. حضرت به او فرمودند 
تعداد مالئکه ای که در مجلس گریه کردند از آدم ها بیشتر بودند.

هر مجلسی که مرتبط با عاشورای امام حســین ) ع ( باشد رزقی 
که مخصوص عاشورا است در آن نازل می شود.

مراسم عزاداری دهه اول محرم به همت محفل رزمندگان اسالم 
در مسجد امام ) ره ( برگزار می شود.

 این مراسم با حضور ســخنرانان برجسته اســتان و کشور برگزار 
می شود.

در پنج شب اول این مراسم آیت ا... حسینی بوشهری به سخنرانی 
می پردازد. شب ششم این مراسم از حضور تولیت محترم آستان 
قدس رضوی، آیت ا... رییسی به عنوان سخنران استفاده می شود 
و در چهار شب آخر، سخنرانی مراســم را حضرت آیت ا... مهدوی 

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری بر عهده دارد.
الزم به ذکر است حجت االســالم دکتر رفیعی از اساتید برجسته 
 کشــور نیز در مراســم روز تاســوعا در این مراســم حضور پیدا 

می کند.
این مراسم که با مداحی مداحان اهل بیت ) ع ( همراه خواهد بود 
به مدت ده شب از ساعت19:30 در مســجد امام ) ره ( در میدان 

امام ) ره ( برگزار می شود.

تلنگری که رهبر انقالب زدند؛

 حق الناس را در عزاداری ها
 فراموش نکنیم

آیت ا... میرباقری مطرح کرد؛

چه کنیم درهای رحمت در محرم 
به روی مان باز شود؟

محفل رزمندگان اسالم در مسجد امام ) ره ( برپاست؛

 ده شب شور و عزای حسینی 
به میزبانی محفل رزمندگان اسالم

در گوشه ای از این شهر پر از دود و غبار، گذرم به محله ای رسید 
 که به دور از هیاهوی زندگی روزمره، عاشــقانه مشغول خدمت 
به معشوق خود هستند. معشوقی که زندگی خودشان را مدیون 
او می دانند و تنها منتظر لحظه ای هســتند که جان را نثارش 

کنند.
به محله وحید، کوچه خرم آباد رسیدم. محله ای که به گل های 
پرپر شــده اش معروف اســت، محله ای که اگر ساعتی درکنار 
پدران شهیدش بنشینی، در دل شان خاطراتی از فرزندان خود 
دارند و هرگز از یاد کسی که فرزندان شان جان را فدایش کردند 

غافل نمی شوند.
این مراسم هرساله پیش از آغاز ماه محرم برگزار می شود و حاال 
که چند صباحی دیگر به این ماه باقی نمانــده، با همین بهانه؛ 
عاشقان این محل دست به کار شدند و به پیشواز این ماه محترم 

رفته اند.
اینجا پر اســت از بوی گندم، بوی صفا و مهر و محبت، بویی که 

نشان از مهریه مادری دلسوخته دارد.
جوانان، کودکان و پیر غالمان اهل بیت دست به دست هم داده 
و نذر پخت سمنو کرده اند. سمنویی که یادگار پیامبر اکرم)ص( 
اســت و از آن به بعد هم شــیعیانش چند صباحی بــه یاد آن 
معصومین بنا به پخت آن می کنند. از کنار پاتیل های سمنو که 
می گذری گرمایش وجودت را فرا می گیرد و صبوری ات در این 
لحظه باعث می شود که دعای » وقنا عذاب النار « را بر لب آوری.

 اما در گوشــه ای مردی را می بینــم که گویا از فــراغ یارانش 
 غم دارد و آن را بر لب نمــی آورد، مردی که در حســرت مرام 
و منش های رفقای دوران جنگ می گوید که یادشان گرامی باد 

و خوشا به حال شان...
 حاج حســین آقا داوودی کــه از پیر غالمان اهل بیت اســت، 
 هر ســاله در منزل خود با پخت ســمنو به پیشــواز ماه محرم 
می رود، بلکه بتواند ادای احترامی به اهل بیت عصمت و طهارت 

داشته باشد.

بعد از سالم و احوالپرسی با این مرد رزمنده  دفاع مقدس خوشرو 
که حاالت خستگی و بی  خوابی این چند شب در چهره اش موج 
می زد، چند دقیقه ای دیدار داشتم و به گفت و گو پرداختم که 

در ادامه می خوانید.
چه چیزی باعث می شود که شــما هر ساله پاتیل های 
سمنو را بار بگذارید و سختی این کار را در کنار این همه 

مشغله زندگی به جان بخرید؟
 در درجه اول هدف مــا فقط رضایت خدا و اهل بیت اســت که 
این سنت را خود پیامبر اکرم از هزار و چندین سال پیش برقرار 
کرده اند؛ البته مــی دانید که گنــدم و آب مهریه حضرت زهرا 
سالم ا... علیها نیز هســت. بعد از این ماجرا و بنابر تبعیت از این 
 بزرگواران، شــیعیان در نقاط مختلف ایران ، با توجه به بعضی 
از مناسبت ها و به یاد این عزیزان شروع به پخت سمنو می کنند 
و خدارا شکر می کنم که این سنت نسل به نسل به ما منتقل شد 

و امیدواریم که بتوانیم این میراث گرانبها را حفظ کنیم.
 از این نذر حاجتی هم گرفته اید؟

سال اولی که بنده ســمنو بار گذاشــتم یک حاجت از خداوند 
 داشــتم که به لطف خدا حاجــت روا هم شــدم. از آن به بعد، 
به خاطر حاجت روا شــدن مان، نذر کردم که هر ســاله سمنو 
 بار بگذارم و خداروشــکر هر ســال هم به این پاتیــل ها اضافه 
شده است. از خدا هم خواستیم که این دور همی و صله رحم که 
به این واسطه برقرار شده را از ما نگیرد، چون که خیلی از افرادی 
 که پای این پاتیل ها می آیند از شــهرهای مختلفی هســتند 
و سالی یک بار همدیگر را می بینند؛ خیلی ها به اینجا می آیند، 
دعا می کنند و اشک می ریزند، همین برای من کافی است که 

دل های مان به خدا و امام حسین نزدیک بشود.
هر سال با چه نیتی پاتیل ها را برپا می کنید؟

  بنده چون خودم ســابقه جبهه و جنگ دارم هر ســال به نیت 
یکی از شــهدا این پاتیل ها را برپا می کنیم؛ امسال هم به نیت 
 استاد ابوعطا که از پیشکســوتان عرصه مداحی اصفهان بودند 
 این مراســم را برپا کردیم؛ ایشــان هم مداح بودنــد و هم پدر 

 دو شــهید، که وجود ایشــان مایه افتخاری برای مــا بود. البته 
در این مراسم به یاد یک اســتاد کار مکانیک هم هستم، ایشان 
برادر شهید حسین معصومی، از اساتید مکانیک اصفهان بودند؛ 
همچنین اســتاد خودم حاج صادق چلونگر نیز که از اســاتید 
معروف عرصه مکانیک اصفهان هســتند هم یــادی می کنیم، 
ایشان هم زحمات زیادی را در عرصه مکانیک اصفهان کشیدند 

و بر گردن من و خیلی از مکانیک های اصفهان حق دارند.
 از سختی های بارگزاری دیگ های سمنو بگویید؟

جاگذاری این دیگ های سمنو در درجه اول خیلی سخت است. 
بعد از آن هم باید آب و آرد را با هم مخلوط  کنیم و داخل شــان 

بریزیم، اما سختی این همه کار برای ما مثل عسل شیرین است.
اما نکته ای که باید بگویم این اســت کــه آرد و آب حاجت بده 
 نیستند، بلکه آن توسلی که به واسطه این مراسم پیش می آید 
و صفا و صمیمیتی که ایجاد می شود؛ اشکی که ریخته می شود، 
ذکری که گفته می شــود، بی خوابی هایی که تحمل می شود، 
باعث می شود که حضرت زهرا ســالم ا... علیها هم عنایتی به ما 
داشته باشند و حاجت روا شویم، ولی به نظرم در کنار همه این 
 صفا و صمیمت هایی که هســت، آن صله رحمــی که به وجود 
می آید بسیار با ارزش و با اهمیت اســت و همه در حق هم دعا 
می کنند و امیدواریم که این ســنت در نســل هــای دیگر هم 
 پایدار باشــد چون در محالت دیگر این مراسمات دارد کم رنگ 

می شود.
سال های قبلی چه تعداد پاتیل سمنو بار می گذاشتید؟

سال قبل 8 تا پاتیل گذاشته بودیم و امسال نیت کردیم که20 تا 
بگذاریم ولی به خاطر جای محدود نتوانستیم این کار را بکنیم، 
اما توانستیم که 12 تا پاتیل سمنو بار بگذاریم؛ کال110 تا کیسه 
آرد استفاده شده که وقتی با آب ترکیب شود حجم آن سه برابر 
می شود. برای هر پاتیل کوچک 7 کسیه آرد و برای پاتیل های 
 بزرگ 25 کیسه آرد نیاز اســت؛ البته ما کاری نکردیم و تعداد 
 و کمیت هم مهم نیســت. این که می گویم تعداد مهم نیســت 
به دلیل این است که اگر کسی بخواهد به اهل بیت خدمت کند 

با هر مقدار وسیله ای که داشته باشد این کار را انجام می دهد.
 سمنو پزی می تواند کار هر کسی باشد؟

 پختن ســمنو نیاز به تخصص دارد و باید مدام پای پاتیل باشی 
 و حواســت جمع باشــد تا مبادا ته بگیرد. البته این آشــپزها 
 از بهترین آشــپزهای شــهرضا هســتند و فی ســبیل ا... کار 
می کنند، اما کار در این حیاط100 متری خیلی ســخت است 

چون حرارت بسیار باال است و گرما از جایی خارج نمی شود.

ایمنا: هرساله مردمانی هستند که قبل از محرم به پیشواز این ماه می روند. جوانان، کودکان و پیرغالمان اهل بیت 
دست در دست هم می دهند و با پخت سمنو سعی دارند تا به یاد اهل بیت و با توسل به ایشان حاجت روا شوند.

اگر کسی 
 بخواهد 

به اهل بیت 
 خدمت کند 
با هر مقدار 

وسیله ای که 
 داشته باشد 

این کار را انجام 
می دهد

پیر غالمان اهل بیت ) ع ( و آیین سمنو پزان در اصفهان

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان با بیــان اینکه تا 
کنون 16 هزار اصفهانی برای اعزام ویژه اربعین حســینی 
ثبت نام کرده اند، گفت: دفتر کنســولی موقت عراق برای 
 صدور ویزا از 15 یا20 مهر، کار خــود را در اصفهان آغاز 

می کند.
 غالمعلی زاهــدی درباره ثبــت نام زائران برای شــرکت 
 در مراسم اربعین حســینی اظهار داشــت: از 16 مرداد 
 ثبت نــام اولیــه عالقه مندان اعــزام به کربال و شــرکت 

در مراسم اربعین حســینی همزمان با سراسر کشور آغاز 
شد و این ثبت نام تا 24 آبان ادامه دارد.

وی با بیان اینکــه تاکنون حدود 16 هزار نفر در اســتان 
اصفهان با مراجعه به ســامانه » سماح « ثبت نام کرده اند، 
افزود: واریز وجوه از 27 شــهریور آغاز شده  و از 15 یا20 
مهر، دفتر کنســولی موقت عراق در اصفهان برای صدور 

ویزا مستقر می شود.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان بیان کرد: ســال 
گذشــته حدود80 هزار نفر در سامانه ســماح  ثبت نام 
کردند و به کشــور عراق اعزام شــدند، امســال نیز تنها  
کســانی که در ســامانه ثبت نــام کرده انــد، می توانند 
اعزام شــوند بنابراین توصیه می شــود که همــه زائران 
در این ســامانه ثبت نام کرده و این اقــدام را به روزهای 
 پایانی موکول نکنند تا مشــکلی برای اعــزام آنان وجود 
نداشته باشــد. وی درباره اعزام به عتبات عالیات در ایام 
 محرم گفت: ســهمیه اعزام زائــران به عتبــات عالیات، 
روال عادی خود را دارد و هر هفته 5 پرواز و روزانه حداقل 
یک کاروان به صورت زمینی از اســتان اصفهان به عراق 

اعزام می شود. 
زاهدی با بیان اینکه 194 دفتر زیارتی زیر نظر ســازمان 
حج و زیارت در اســتان اصفهان در حال فعالیت هستند، 
تصریح کــرد: حدود100 نفــر، گروه یا دفتــر به صورت 
 غیرمجاز در استان شناســایی شده که توسط دادگستری 

و نیروی انتظامی با آنان برخورد می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهــان از برگزاری 
طرح قافله عشق به مناسبت ماه محرم در اصفهان خبر داد.

علی قاســم زاده در جمع اصحاب رســانه پیرامون اقدامات 
 فرهنگــی معاونت فرهنگــی اجتماعی شــهرداری اصفهان 
در ماه محرم و اجرای طرح قافله عشــق در آستانه ماه محرم 
 اظهار داشــت: رویکرد حوزه فرهنگی طی 2 ســال گذشته 
به ســمت کاهش تصدی گری و واگذاری امور به مردم پیش 

رفته است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به حضور تشــکل های 
خودجوش و مردمی پیرامون فعالیت هــای فرهنگی تاکید 
دارند، تصریح کرد: بایــد فعالیت های فرهنگی را به بســتر 
اصلی برگردانیم که این کار تنها با حضور تشکل های مردمی 

و خودجوش امکان پذیر است.
 معــاون فرهنگــی اجتماعی شــهرداری اصفهــان گفت: 
در تمامی فعالیت ها به ویژه برنامه هــای فرهنگی باید مردم 
و تشکل های خودجوش مردمی، مســاجد و مراکز فرهنگی 
اقدامات فرهنگی را به دوش بکشــند. مدیــر امور اجتماعی 
و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان در ادامه این 
نشست اظهار داشــت: طرح قافله عشــق برای نهمین سال 
متوالی در ســال 95 و در آســتانه ماه محرم برگزار می شود. 
مســعود مهدویان فر تعداد هیئت های مذهبی ثبتی و دارای 
مجوز در سال جاری را1300 مورد دانست و افزود: بیشترین 
 هیئت هــای مذهبــی در اصفهــان را مناطــق 3، 10 و 14
 و کمترین هیئت در مناطق 2، 11 و 12 تشــکیل می دهند.

وی گفت:70 درصد هیئــات مذهبی عمومــی، 16 درصد 
 هیئــات عمومی ســیار، 9 درصــد هیئات مذهبــی بانوان 
به صورت ثابت و 6 درصد هیئات مذهبــی بانوان به صورت 
ســیار در اصفهــان و در آســتانه مــاه محرم به عــزاداری 
می پردازند. وی بیان کرد: مساعدت نقدی به هیئات مذهبی، 
توزیع کتیبه هــای فرهنگی، آموزش های ســالمت محور و 
توزیع پرچم خودرویی ویژه تاکسی ها و خودروهای شخصی 

از جمله اقدامات صورت گرفته برای اجرای این طرح است.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان مطرح کرد؛

ثبت نام 1۶ هزار اصفهانی برای حضور در اربعین حسینی
در نشست خبری معاون شهردار اصفهان مطرح شد؛

برگزاری طرح قافله عشق در اصفهان

اخیرا این مراکــز اطالعاتی ضد انقــالب در فضای مجازی 
 این خوراک قی کرده کمونیســت ها را ســر دســت گرفته 
و می گوید: » چــرا در محرم و صفر این قــدر هزینه مصرف 
 می شود، این قدر بودجه به عنوان عزاداری مصرف می شود؟ 

با این بودجه و هزینه بروید شــغل ایجاد کنیــد، کارخانه 
بسازید، محرومین و جوانان را به سر و سامان برسانید. 

این همان حرف هایی اســت که توده ای ها70 سال پیش در 
این مملکت زدند و کهنه شده و این همان مسائلی است که 
کمونیســت ها قی کردند؛ اآلن ضد انقالب، کثافت قی کرده 
آن ها را برداشــته در فضای مجازی و بعضی از پایگاه ها دارد 
 این مطلب را مطرح می کند که » بروید شــغل ایجاد کنید. 

چرا این همه هزینه صرف عزاداری محرم شود؟ «

اوال این هزینــه از ثروت عمومــی و امــوال و بودجه های 
 دولتی و عمومی نیســت. این هزینه مال مردم است. از جان 
و دل مردم اســت؛ مردم عاشــق حسین  هســتند؛ مردم 
 دل داده حســین  هســتند؛ مــردم همه چیزشــان را برای 
امام حســین ) ع ( می دهند. این مردم هســتنند که ظهر 
عاشورا اطعام کرده؛ هیئت سر پا می کنند؛ این مردم  هستند 
 که دارند عــزاداری می کنند و عاشــق و دل داده ابی عبدا... 
 )ع( و کربال هســتند. این بودجه عمومی نیست که بگویید 

» بروید با این برای افراد شغل ایجاد کنید. «
 اگر بناست مردم به جای عزاداری ها بیایند این کار را بکنند، 
خب بی مروت ها، این اشــکال که به شما بیش تر وارد است. 
چرا شما از هزینه های جشن ها، پایکوبی ها، عیاشی و فسق 
و فجور، هزینه اتومبیل های آخرین سیستم چند میلیاردی 
و زندگانی های متجمالنه کاخ نشینی تان مصرف نمی کنید 
 که کارخانه بســازید و برای جوانان  شــغل ایجــاد کنید؟ 

از ناهار ظهر عاشورا و تاسوعا بیایند کارخانه بسازند؟

آیت ا... علم الهدی- امام جمعه مشهد:

این حرف کمونیست هاست
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اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
کوه مصنوعی نمی خواهیم؛ ُصفه را ویران نکنید

ویژه

حمله میمون ها به پنج نفر در سراوان

 مشاهده یک قالده خرس قهوه ای
در ارتفاعات لرستان

توقیف تانکر تخلیه فاضالب خام 
درشهرك صنعتي جي

دستگیري دو متخلف شکار و صید 
در منطقه حفاظت شده کرکس

دو میمون وحشــی در ســراوان به مردم حمله کردند که منجر 
به آســیب دیدن ۴ دانش آموز و یک دوچرخه سوار شد. ماموران 
محیط زیست در تالشی ۳۰ ســاعته موفق به زنده گیری یکی از 
میمون ها شدند؛ اما میمون دوم که به خاطر رفتار وحشیانه مهار 
نمی شــد، به ضرب گلوله از پا درآمد. موسی دهقان نژاد، رییس 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان ســراوان، با اعالم این 
خبر گفت: دو میمون وحشی که احتماال به شکل غیرقانونی به 
کشور قاچاق شــده اند و هنوز نحوه ورودشان به کشور مشخص 
نیســت، به شــهروندان حمله کردند. دهقان نژاد با اعالم اینکه 
هنوز در حال انجام تحقیقات برای کشــف نحوه ورود میمون ها 
به کشور هستیم، افزود: با توجه به اینکه شهرستان سراوان یکی 
از شهرستان های مرزی کشور است، معموال هر ساله شاهد ورود 
گونه های پستانداران و پرندگان و... به صورت غیرقانونی هستیم 
و هر از چندگاهی نیز اخبار برخورد با متخلفان منتشر می شود 
که نتیجه همکاری نیروهای سپاه پاســداران، بسیج، مرزبانی و 
همچنین نیروهای یگان حفاظت محیط زیســت است که اقدام 

به دستگیری این گونه متخلفان می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرســتان گفت: تصویر یک قالده 
خرس قهوه ای در ارتفاعات جنوب شــرقی شهرســتان خرم آباد 

ثبت شده است.
مهرداد فتحی بیرانوند افزود: کارشناســان اداره نظــارت بر امور 
 حیات وحش این اداره کل، با کار گذاشــتن 2 دســتگاه دوربین

تله ای، موفق به ثبت تصویر یک قالده خرس قهوه ای در زیستگاه 
جنگلی جنوب شرق شهرســتان خرم آباد شدند. وی افزود: خرس 
قهوه ای، بزرگ ترین گوشتخوار خاورمیانه است و این گونه رنگی، 
متفــاوت از قهوه ای تیره تــا زرد بور بوده و زیســتگاهش مناطق 
جنگلی خزر، ارســباران و زاگرس اســت. به گفته وی، این خرس 
شــبگرد اســت و انفرادی زندگی می کند. خرس بالغ نیز حدود 

25۰کیلوگرم وزن دارد و دارای نرخ پایین زاد و ولد است.

تانکر تخلیه فاضالب خام درشهرك صنعتي جي توقیف شد.
به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، 
طي پایش شــبانه کارشناســان اداره حفاظت محیط زیست این 
شهرستان، درشهرك هاي صنعتي و منطقه شرق اصفهان ۱5واحد 
صنعتي مورد بازدیــد وکنترل قرار گرفت و طــي عملیات تعقیب 
وگریز مالحظه شــد واحد صنعتــي فاضالب خام خود را توســط 
تانکر به اراضي کشاورزي تخلیه مي کند که درنتیجه تانکر مذکور 

توقیف شد و مدارك راننده، ضبط و تحویل مراجع قضایي شد.
تخلیه فاضالب بهداشــتي و صنعتي به محیط، ضمن تخریب بافت 
خاك، موجبــات آلودگي آب هــاي زیرزمیني را فراهــم نموده و 
 با ایجاد بــوي نامطبوع نیز موجب مزاحمت های زیســت محیطي

مي شود.
شایان ذکر اســت تجمع فاضالب، بخصوص فاضالب کارخانه هاي 
 تولید نشاســته و مقوا، سرشــار از انواع میکروب هــا و باکتري ها

و محلي براي انتشار حشرات بیماري زا شده که در آینده ساکنان را 
با هزینه هاي گزاف درمان مواجه خواهد کرد. همچنین بار آلودگي 
شدید شیمیایي و فلزات سنگین، تهدید جدي برای سالمت مردم 

است.

دو متخلف شــکار و صیــد در منطقه حفاظت شــده کرکس در 
شهرستان نطنز  دستگیر شدند.

به گزارش»پاما« از نطنز، مهدي صادقي، سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان نطنز، با اعالم این خبر گفت: محیط بانان 
این شهرستان پس از شنیدن صداي تیر در ارتفاعات کوه کرکس، 
به محل اعزام و موفق شدند دو متخلف شــکار و صید را دستگیر 
کنند. از شــکارچیان غیر مجاز، الشــه یک عدد کالغ نوك سرخ 
کشف و ضبط شد و متخلفین جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 

قضایي شهرستان ارجاع شدند. 
مهــدي صادقي گفت: بــا توجه به اینکــه یکــي از متخلفان در 
بازجویي اولیه اقرار کرد که با اســلحه قاچاق،گونه مذکور را شکار 
نموده است، طبق دســتور مقام قضایي، محیط بانان این اداره به 
اتفاق متهم به محل اعزام و موفق شدند یک قبضه اسلحه شکاري 
تک لول ســاچمه زني قاچاق همــراه با  مهمــات آن و یک عدد 

دوربین دو چشمي ۶*2۴ را کشف و ضبط کنند.
وي تصریح کرد: منطقه حفاظت شــده کرکس نطنز با ۱۱۴هزار 
هکتار وســعت، یکي از زیباترین و بکرترین مناطق حیات وحش 
استان اصفهان اســت که از گونه هاي جانوري مختلفي برخوردار 
اســت و انواع جانوران وحشــي اعــم از خزنــدگان، پرندگان و 
پستانداراني نظیر کل و بز، قوچ و میش وحشي، آهو، گراز، گرگ، 
شغال، روباه، کفتار، گربه وحشي، پلنگ، تشــي، پایکا و... در این 

منطقه حفاظت شده وجود دارد.
گفتني است به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه 
و مهمات و قاچاقچیان مســلح، حمل و به کارگیري سالح قاچاق، 

جرم محسوب شده و این اقدام مستوجب مجازات است.

دریچه

نگاه روز

ســازمان ملل متحد، تجارت جهانی طوطی های خاکستری 
آفریقایی را ممنوع کرده است.

ســازمان ملل متحد، از این پس تجارت جهانی طوطی های 
خاکســتری آفریقایی را که به دلیل توانایی شــان در تقلید 
صدای انسان مورد تحســین و توجه هستند، ممنوع کرده تا 
با کاهش جمعیت این گونه پرنده که ناشی از قاچاق و از بین 

رفتن جنگل هاست، مقابله شود.
کنوانســیون تجــارت بین المللــی گونه هــای در معرض 
خطر )CITES( ســازمان ملل، همچنین تجــارت جهانی 
 استخوان شیرهای وحشــی را به غیر از آنهایی که در مناطق

حفاظت شده پرورش یافته اند، ممنوع کرده است. این گونه 
طوطی در پیوســت یک این کنوانســیون قرار گرفته که به 
موجب آن، جابه جایی این پرنــدگان و اعضای بدن آنها برای 

فروش تجاری در مناطق محلی و منطقه ای ممنوع می شود.
به گفته کارشناســان، گنجاندن این گونه پرنده در پیوست 

یک ایــن کنوانســیون، بهترین ســوددهی را بــرای حفظ 
گونه های جانوری دارد که با خطر از بین رفتن زیســتگاه و 

تجارت غیرقانونی روبه رو هستند.
به گزارش رویتــرز، از بین رفتن جنگل هــا، فقدان قانون در 
تجارت این گونه جانــوری و افزایش قاچاق، به کاهش تعداد 
طوطی های خاکستری آفریقایی منجر شــده؛ پرنده ای که 
روزگاری به طرز چشمگیری در زیستگاه های طبیعی غرب و 

مرکز آفریقا وجود داشته  است.

مدیرکل محیط زیســت اســتان یزد گفت: طــی بازدیدی 
که کارشناســان اتحادیه جهانی حفاظــت از منابع طبیعی 
و زیستی از کشــور داشــتند، یزد به عنوان آزمونه )پایلوت( 

حفاظت از گونه گوزن زرد ایرانی انتخاب شد.
سیدحسین سادات موســوی افزود: جنگل های استان یزد، 
ادامه جنگل های زاگرس اســت که توســط این اتحادیه به 
عنوان اکوسیستم کوهستانی جنگلی نادر انتخاب شده و به 
عنوان آزمونه انتقال و رهاســازی گوزن زرد، برای حفظ این 

گونه جانوری انتخاب شده است. 
وی اظهــار کرد: شهرســتان خاتــم از لحاظ تنوع زیســت 
محیطی در اســتان یزد منحصر به فرد است و به این بخش 
باید توجه ویژه داشت تا از نظر گردشــگری نیز مورد توجه 

گردشگران و عالقه مندان قرار گیرد.
وی گوزن زرد را یکی از گونه های در حال انقراض دانســت 
و تاکید کرد: در شهرســتان خاتم اســتان یزد، از ۱5ســال 
گذشته اقدام به نگهداری این گونه در حال انقراض شده که 
هم اکنون 2۴ رأس از این گونه بی نظیر و کمیاب در محدوده 
حصارکشی شــده جنگل باغ شــادی نگهداری می شود که 

سازگاری خوبی نیز با این جنگل نشان داده است.
سادات موســوی اضافه کرد: در بازدید کارشناسان اتحادیه 
جهانی حفاظت از منابع طبیعی و زیســتی، جنگل های یزد 
با اینکه جنگل به مفهوم واقعی همانند جنگل های اســتان 
فارس، ایالم و گیالن نیســت، اما ادامه جنگل های زاگرسی 
اســت که به عنوان اکوسیستم کوهســتانی جنگلی نادر و 

پایلوت انتقال و رهاسازی گوزن زرد انتخاب شد.

 وی اظهار امیــدواری کرد که بــا اقدامات صــورت گرفته
سال های اخیر برای حفظ گوزن زرد در استان یزد، این گونه 

جانوری احیا شود.
ســادات موســوی با تبیین اهمیت مناطق قره تپه و جنگل 
باغ شادی شهرســتان خاتم گفت: با مکاتبات صورت گرفته 
با مسئوالن کشــور، منطقه قره تپه در شهرستان خاتم )به 
دلیل اینکه زیستگاه اصلی هوبره و نماد حیات وحش استان 
اســت(، به عنوان یک منطقــه حفاظت شــده و جنگل باغ 
شــادی نیز به عنوان پارك ملی، برای ثبت پیشنهاد شده که 
درصورت موافقت اولیه، این پیشنهاد در دستور کار شورای 

عالی محیط زیست قرار می گیرد.
ریزگردها در یزد منشأ داخلی دارد

مدیرکل محیط زیســت اســتان یزد، همچنین منشأ اصلی 
ریزگردهای استان را داخلی دانست و گفت: عوامل مختلفی 
از جمله خشکســالی، به هــم خوردن بافت خاك ناشــی از 
فعالیت های مختلف مثل معادن شــن و ماســه، کوره های 
آجرپــزی و کویرهایی که یزد را احاطه کرده، موجب شــده 
از گذشته های دور، در اســتان ماسه های روان وجود داشته 
باشد و هم اکنون پدیده ریزگرد نیز با منشأ داخلی در استان 

وجود دارد.
مدیرکل محیط زیست اســتان یزد در ادامه گفت: ریزگردها 
از چالش هایی است که در چند ســال اخیر، کشور را درگیر 
کرده و برای برخی از اســتان های مرزی مانند کرمانشــاه، 
ایالم و خوزســتان، کشــورهای همســایه، کانون انتشــار 

ریزگردها بوده و منشأ بیرونی دارد. 

وی میانگین وجود ریزگردها در یزد را ۳/5روز در ماه عنوان 
کرد و یادآور شــد: کیفیــت هوای یزد طی 2 روز گذشــته، 

نسبت به میزان ریزگردهای داخلی بهتر شده است.
موســوی تاکید کرد: برای مطالعه کانون های ذرات معلق و 
ریزگرد، قراردادی با دانشگاه یزد بسته شده که این مطالعات 
تا آخر امسال، انجام و با نتیجه گیری از آن، اقدامات اجرایی 

مشترك بین محیط زیست و دانشگاه یزد آغاز می شود.
محیط زیست تقابلی با صنعت ندارد 

وی در ادامه، با اشاره به اینکه محیط زیست تقابلی با صنعت 
ندارد، گفت: ســعی می شود با فرهنگ ســازی و مشارکت 
بخش خصوصی و مردم، در راستای حفاظت از محیط زیست 

اقدامات اثرگذار انجام شود.
موسوی اظهار داشــت: زمانی که صنعت و محیط زیست در 
کنار هم فعالیت کنند، امنیــت منطقه و حفظ حیات وحش 
فراهم می شود و بین حفاظت و توسعه، درآمدزایی و اشتغال 

همراه با توازن به وجود می آید.
مدیر کل محیط زیســت اســتان اضافه کرد: حفظ محیط 
زیست، بخشی از توســعه اســت که اگر با مردم و صنعتگر 
مقابله صورت گیرد، نتیجه آن به نفــع هیچکدام از طرفین 
نخواهد بود. اگــر در ایجاد یک کارخانه، مســائل کنترلی و 
زیست محیطی رعایت شود، برخی از فعالیت های اقتصادی 

می تواند در داخل شهرها انجام گیرد.
موســوی یادآور شــد: مشــکل چادرملو، منابع معدنی این 
شرکت است که در ۱۰ ســال امکان اتمام آنها وجود دارد و 
به دلیل اینکه بخشی از آن در محدوده پناهگاه حیات وحش 
دره انجیــر قرار گرفتــه، فعالیت در این بخــش، با مخالفت 
محیط زیســت اســتان و ســازمان حفاظت محیط زیست 

مواجه شده است. 

شهرســتان خاتم بــا ۴5هــزار نفــر جمعیــت، در فاصله 
2۴۰کیلومتری شــهر یزد قــرار گرفته و جنــگل های این 
شهرستان، زیســتگاه برخی گونه های جانوری مانند هوبره 

و گوزن زرد ایرانی است.

توسعه همکاری های محیط زیســتی ایران و آلمان در سفر 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت به این کشــور، به 
منظور امضای سند بیانیه مشترك چارچوب همکاری زیست 
محیطی میان این ســازمان و وزارت محیط زیســت آلمان 
پیگیری می شود. رییس مرکز بین الملل و کنوانسیون های 
ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: همکاری در زمینه 
طبیعت و منابع طبیعی و حفاظت از پارك های ملی، مناطق 
حفاظت شده و ذخایر تنوع زیســتی، حفاظت از جو زمین از 
طریق مقابله با تغییرات آب و هوا، ارزیابی بهبود اثرات زیست 
محیطی، حفاظت از محیط زیست دریایی و مناطق ساحلی، 
مدیریت آلودگی آب و خاك، اقدامات مقابله با بیابان زایی و 
ترویج فناوری های نوآورانه و پایدار، از مهم ترین محورهای 

این سند همکاری است.
وی دیدار و مذاکره با »باربارا هنریکس« وزیر محیط زیست، 
حفظ طبیعت، ســاختمان و ایمنی هســته ای و »اشــتاین 

مایر« وزیر امــور خارجه آلمان، »اوبن هافن« مشــاور عالی 
دولت آلمان در امور تغییرات آب و هــوا و نماینده آلمان در 
کنوانســیون جهانی محیط زیســت، »کلودیا روث« معاون 
رییس پارلمان آلمان، همچنین حضور در همایش اقتصادی 
و معرفی فرصت های همکاری با شــرکت هــای آلمانی در 
زمینه محیط زیســت به ویــژه مدیریت پســماند و انجام 
مصاحبه مطبوعاتی با رســانه »اشــپیگل« را از برنامه های 

ابتکار در این سفر اعالم کرد.

ممنوعیت تجارت جهانی طوطی خاکستری آفریقایی

مدیرکل محیط زیست استان یزد:

یزد؛ پایلوت حفاظت از گوزن زرد ایرانی

توسعه همکاری های محیط زیستی ایران و آلمان

تصویر کوه بلنــد و صخره ای شــکلی که همچــون دژی بلند 
به نگاهبانی شــهر ایستاده اســت، برای اغلب مردم اصفهان به 
بخشی از هویت این شهر بدل شده است. گشت کوتاهی در این 
کوه در سال های نه چندان دور، جدای از پوشش گیاهی بومی، 
می توانست مسیرهای سنگ نوردی و کوه پیمایی فرحبخش و 
شــگفتی از میراث کهن انســانی که بر این کوه بر جای مانده، 
مشاهده مستقیم پرندگان و حیات وحشــی را به همراه داشته 

باشد که صفه هزاران سال زیستگاهشان بوده است.
حــاال شــهرداری اصفهان بــه بهانه ایمن ســازی کــوه برای 
گردشــگران، طرح مفصلــی را در این اثر ارزشــمند طبیعی 
آغاز کرده؛ اما مردم اصفهان خواســتار توقف هرچه ســریع تر 
تخریب های غیراصولی و دخالت های جبران ناپذیر شــهرداری 

در کوه صفه شده اند.
کوهســتان صفه با دو قله شــمالی و جنوبی، به دلیل نزدیکی 
به شــهر اصفهان و برخورداری از ارتفاع مناسب و تنوع پستی 
و بلندی هــا و صخره هــای عظیــم، امکانات بســیار خوبی را 
برای فعالیت های ورزشــی همچون پیــاده روی، کوه پیمایی، 
تپه نــوردی، کوهنوردی و ســنگ نوردی فراهم آورده اســت. 
اما اقدامات انجام شــده نه تنها احتمال بروز حوادث را افزایش 
خواهد داد، بلکه سرعت فرســایش کوهستان را بیشتر و تعادل 

اکولوژیک منطقه را مختل می کند.
به جای حیات وحش، باغ وحش درست نکنید

انجمن دوســت داران اصفهان، طی نامه ای به شهردار اصفهان 
در این باره نوشــته اســت: کوهســتان صفه از دیربــاز دارای 
جاذبه های گردشــگری طبیعی فراوانی بوده اســت؛ اما امروز 
کمتر گردشگری برای دیدار از این جاذبه ها به کوه صفه می آید 
و چشم اندازهای روح بخش این میراث طبیعی، رفته رفته جای 
خود را به رستوران، کافی شاپ، چایخانه، پارك بادی، شهربازی، 
پارکینگ، باغ وحش، ســالن بولینگ، سالن آمفی تئاتر و 2 خط 
تله کابین داده است. نویسندگان این نامه، ضمن تاکید بر توقف 
روند فعلی، پیشگیری از آســیب های احتمالی آتی و استفاده از 
نظر کارشناســان برای ادامه یا انجام اقدامات مشابه در مناطق 
دیگــر از جملــه دامنه های شــرق اصفهان نوشــته اند: پارك 
کوهستانی صفه همواره زیســتگاه گونه های جانوری متنوعی 
بوده است؛ اما به واســطه دخالت های جبران ناپذیر در زیستگاه 
طبیعی، از جمله استفاده از نورافکن های پرقدرت در طول شب 
و نصب بلندگوهای قوی، جمعیت این گونه های جانوری کاهش 
یافتــه و در مقابل، با احــداث باغ وحش حیوانــات علف خوار، 
عمال جانوران در بند کشیده شــده اند. در ادامه این نامه آمده 
است: متاســفانه به واســطه پارك ســازی غیرعلمی، پوشش 

گیاهی بومی صفه جای خــود را به هزاران اصلــه درخت غیر 
بومی، وارداتی و زینتی داده اســت. این گونه های دست کاشت 
و همیشه ســبز، عرصه طبیعی را بر گیاهان بومی تنگ کرده و 
بســتر نامناســبی برای گونه های بومی جانوری منطقه شده 
است. همچنین کاشت گیاهان در شیب های باالدست و نزدیک 
بسترهای سنگی، به هوازدگی و تشــدید خردشدن سنگ ها و 
فرســایش خاك خواهد انجامید. این اقدامــات در حالی انجام 
شده که شــهرداری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست 
می توانســت با حفاظت از زیســتگاه طبیعی ایــن گونه های 

جانوری، از هرگونه دست اندازی 
به محل زندگی آنهــا، ممانعت و 
کوهســتان صفه را بــه محیطی 
مناســب جهــت پرنده نگری و 
تماشای جانوران آزاد در زیستگاه 
طبیعی خود تبدیل کند و الگویی 
ارزشــمند از اکوتوریســم برای 
عالقه مندان به حیات وحش ارائه 

کند.
 نصب پایه های تله کابین 

روی دیوار باستانی
از سوی دیگر، تخریب صفه تنها 
ابعاد محیط زیســتی ندارد و به 
تخریب میراث فرهنگی کشــور 
نیز منجــر می شــود. بقایای دژ 
باســتانی »شــاه دژ« بر فراز کوه 

صفه، در صورت مدیریت اصولی ســازمان میــراث فرهنگی و 
شــهرداری اصفهان، می تواند فرصت گرانبهایــی برای حفظ 
هویت باستانی -تاریخی کوهســتان صفه و جذب گردشگران 
ایجاد کند؛ اما با نصب پایه هــای تله کابین در محوطه تاریخی 
و درست روی دیوار باستانی ۱۴۰۰متری شــاه دژ، نوسازی به 
جای مرمت اصولی و همچنین شتاب زدگی برای کشاندن انبوه 
جمعیت به آنجا پیش از تکمیل کاوش های باستان شناســان، 
خطر فرسایش محوطه باســتانی ـ تاریخی را دوچندان خواهد 
کرد. شاه دژ نیز می توانســت الگویی کم نظیر از احترام به حریم 
تاریخی و گردشگری اصولی برای بازدید از بناهای باستانی در 

محل ارتفاعات ارائه دهد.
 محیط زیســت: مخالفیم؛ اما امکان دخالت قانونی 

نداریم
مدیرکل محیط زیســت اصفهان در این باره می گوید: ما خارج 
از مناطق حفاظت شــده، عمال در حوزه مربوط به فعالیت های 

توسعه ای، خیلی مســئولیت و دخالت مســتقیم نداریم؛ اما با 
توجه به اینکه این طرح ها باید حتما در کمیته های بین بخشی 
تصویب و اجرا شود، حتی اگر در محدوده قانونی شهر باشد، باز 
هم این اقدامات باید با مالحظات بیشتری صورت بگیرد. حمید 
ظهرابی تاکید می کند: تغییراتی که آنجا در اکوسیســتم شکل 
می گیرد و حساســیت های محیط زیســتی، باید بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد. وی تصریح می کند: متاســفانه ما نمی توانیم از 
نظر قانونی جلوگیری و ممانعتی داشته باشیم؛ اما منطقی است 
که چنین طرح هایی با لحاظ کردن همه شرایط و مسائل محیط 

زیستی انجام شود.
 دستکاری کوه، آن را خطرناك می کند، نه ایمن

شــاید در نگاه اول تبدیل کوه بــه یک پارك با تعــداد زیادی 
ســاختمان و مرکز رفاهــی و تفریحی مانند رســتوران و کافه 
و امکان اســتفاده از تاکســی و تله کابین بــرای جابه جایی در 
قســمت های مختلف آن، اتفاق خوبی به نظر بیایــد، اما نکته 
نگران کننده آنجاســت که بدانیم پس از مدتی، دیگر کوهی در 
کار نیست و بســیاری از کوهنوردان و ورزشکاران هم از همین 
موضوع نگرانند. شــورش مــرادی که 2۰ ســال فعالیت امداد 
و نجات داوطلبانه در کوهســتان )ارتفاع و عمق( را در پیشینه 
خود دارد، می گویــد: در کشــورهایی از جمله پرو و شــیلی، 
در محیط های کوهســتانی جــذاب که اهمیــت تاریخی هم 
دارند، به منظور دسترسی گردشــگر، اقدامات خاص و حساب 
 شــده ای صورت پذیرفته؛ ولی نحوه برخورد عموم و همچنین

ارگان های ذی ربط متفاوت اســت. با شــدتی کمتر از آنچه در 
محیط کوه صفه شــاهدیم و با ایجاد شــرایط کنترل شده تر، 
می توان راهکارهای مناســب تری از جمله ایجــاد راهروهای 
محدود و مشــخص برای جلوگیری از فرســایش تدریجی کوه 
و اعمال محدودیت دستکاری و ســاخت  و  ساز براساس قوانین 
حفظ محیط طبیعی و باستانی و دارای تاریخچه ملی و جهانی، 
پیاده کرد. وی تاکید می کند: باید توجه داشــت ایمن ســازی، 
لزوما بــه معنی دســتکاری کــوه و ایجاد مســیرهای جدید، 
ســنگفرش و تعریض پیاده رو و تاسیســات و مراکز کسب وکار 
نیست؛ چرا که موجب دسترسی آسان افراد با کفش و تجهیزات 
نامناسب به قسمت های مرتفع و خطرآفرین خواهدشد. اتفاقا 
ایمن سازی می تواند محدودیت دسترسی به مسیرهای پرخطر 
با روش ها و تجهیزات اســتاندارد باشــد. وی تصریح می کند: 
هم اکنون شهرداری و هیئت کوهنوردی و ارگان های ذی ربط 
در این رابطه تصمیم گیرنده  هســتند و خدای ناکرده در صورت 
بروز حادثه یا مشکل، قطعا باید پاسخگو باشند. ولی ایمن سازی 
کوه صفه به کمک تیم کارشناســی با بررســی منابع، تطبیق 
روش ها، مطالعه موارد مشــابه و همچنین بومی سازی، طرحی 
مناسب به همراه خواهدداشت و اجرای کارشناسانه و حرفه ای، 
 تضمینی بــرای آن خواهدبــود. درخصوص بررســی اقدامات

انجام شــده نیز باید گروهی از کارشناســان امــداد و نجات، 
مهندسی مواد و تجهیزات مورد استفاده، محیط زیست و میراث 
فرهنگی، بررسی کنند که تا چه اندازه به استانداردهای جهانی 

نزدیک است و نیاز به مستندسازی و تطابق دارد.

درخواست مردم و طبیعت دوستان از شهرداری اصفهان:

کوه مصنوعی نمی خواهیم؛ ُصفه را ویران نکنید

اصفهانی ها می گویند شهرداری، زیست بوم کوه صفه را با پارك سازی غیراصولی تخریب کرده است. محیط 
زیست اصفهان نیز می گوید با اقدامات انجام شده، اعالم مخالفت کرده؛ اما امکان دخالت قانونی ندارد.

کوهستان صفه 
از دیرباز دارای 

جاذبه های 
گردشگری طبیعی 
فراوانی بوده است؛ 

اما امروز کمتر 
گردشگری برای 

دیدار از این جاذبه ها 
به کوه صفه می آید
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پیشنهاد سردبیر: 
از روزمرگی تا معناداری

ریزه کاری های زندگی

اگر با یک متر و بیســت ســانتی متر قد و چهل کیلوگرم 
 وزن آرزوی بازی در لیگ قهرمانی فوتبال را داشتید، چه

 می کردید؟ آیــا رویایتان واقع بینانه بود؟ آیا جا داشــت 
به آن رویا بچســبید؟ اگر چه »کلی دایر« چنین رویایی 
نداشت، ولی رویایی مشابه را تعقیب کرد و هر روز همسو 
با آن زندگی می کرد. او بســیار بلندنظر بود و برای تحقق 

بخشیدن به رویاهای خود عذر و بهانه نمی آورد.
تا به حال چنــد بار عذر و بهانه آورده ایــم که نمی توانیم 
موفق شویم، پیشرفت کنیم یا کاری را به پایان برسانیم؟ 
مگر نه اینکه روزهای نامســاعد در زندگی همه ما وجود 
دارد؟ بــا این حــال، در رویارویــی با چنین شــرایطی، 
ناامید، مأیوس و ســرخورده می شــویم و  آرزوهای خود 
 را کوچک و محدود می کنیم یا به بهانه سردرد، کمردرد، 
بی حوصلگی و ... از تالش دســت می کشــیم. گویا بهانه 

آوردن عادتمان شده است!
حال، تصور کنیــد عذری موجه داشــتید ولی هیچ وقت 
به آن اعتنا نمــی کردید! اگر بی آنکه اجــازه دهید عذر و 
بهانه ها ســد راهتان شــوند بر تحقق آروزهایتان تمرکز 
می کردید، چه می شد؟ اگر از ســرزنش خود یا اوضاع و 
احوال و گردش روزگار دســت می کشــیدید و در عوض 
بر اهدافتــان تمرکز می کردید، موفقیت شــما تا چه حد 

افزایش می یافت؟ 
اجازه دهید از فردی اســتثنایی برایتان بگویم که همین 
کار را کرده اســت: کلی دایر. او از چه لحاظ اســتثنایی 

است؟ از همه لحاظ!

عذر کلی دایر کامال موجه اســت. هنگام تولــد از دو پا و 
دســت چپ محروم بود ودست راســتش هم فقط شامل 
بازو می شــد. پزشــکانش هیچ وقت متوجه نشدند چرا 
کلی این طور متولد شــده و کلی معتقد اســت فقط خدا 
دلیل آن را می داند.  وقتی کلی پنج شــش ســال داشت 
از پدرش پرســید چرا اینگونه خلق شده است. پدرش بی 
درنگ به کلی گفت علتش را نمی داند، اما مطمئن اســت 
که خداوند هیچ وقت اشتباه نمی کند و همه کارهای خدا 
مصلحتی دارد. پس از آن، کلی دیگر هیچگاه نپرسید که 

چرا استثنایی خلق شده است. 
وای! چه می شــد اگر ما هم فقط با یک بار توضیح درباره 
یکی از دغدغه هایمان، قانع می شــدیم و دیگر پی  آن را 
نمی گرفتیم تا به قول معروف، از کاه کوه بسازیم؟! من که 

خیلی دلم می خواست این طور باشم. شما چطور؟
با در نظر گرفتن وضعیت کلی، باید زندگی روزمره او مثل 

جهنم باشد، مگر نه؟ اما نه، این طور نیست!
کلی همیشــه به خود متکی بود و در این کار حتی تا پای 
یکدندگی هم پیش می رود! او برای انجام دادن هر کاری، 
راهی پیدا می کند. کافی اســت به او بگویید از پس کاری 
بر نمی آید، تا به شــما ثابت کند در اشــتباه هستید! در 
بچگی دلش می خواست بازی های رایانه ای را یاد بگیرد 
و این کار را کــرد. بعد، وقت آن بود که بــا دیگران در این 
بازی ها رقابت کند و توانســت به خوبی برادر بزرگ ترش 
کریس،بازی کند. بعد، بازی فریزبــی را یاد گرفت. کافی 

بود؟ نه! رفت سراغ بیسبال.
رضایــت داد؟ اصال! وقت آن بود که بســکتبال را امتحان 
کند. بچه محل های کلی در شهر کوچک همیلتون واقع 
در ایالــت آالباما، خیلــی زود فهمیدند که کلی پســری 
اســتثنایی اســت و او را آنگونه که بود، پذیرفتند. آیا او را 
مســخره می کردند؟ از قرار معلوم، نه ) یا اگر هم چنین 

بود، کلی چیزی در این باره نگفته است(.
در خانــه، کالرنــس و بورلــی دایــر، مثــل هــر پدر و 
 مادری آرزوی خوشــبختی فرزندشان را داشــتند. آنها 
می خواستند پسرشان بهترین زندگی را در پیش بگیرد و 
می دانستند با توجه به وضعیت کلی، این کار بسیار دشوار 
است. هیچ الگو یا کالس درسی نبود که آنها را در این راه 
یاری کند. پرورش کلی، رونــدی تکاملی بود و آنها عمدتا 
نهایت تالش خود را بــرای حمایــت از او و ایجاد فضایی 

مناسب برای زندگی اش به کار می گرفتند.
او زندگی را آن طور که بایســته و شایســته است سپری 
کرد. از میان تمام فعالیت هایی که کلــی انجام داد و یاد 
گرفت، یکی قلبش را تســخیر کرد. او شیفته ماهیگیری 
شــد و امروز، کلی دایر در مسیر تحقق رویایش که تبدیل 
شدن به قهرمان ماهیگیری اســت زندگی می کند. او در 

میدان مسابقات جهانی ماهیگیری، رقابت می کند.
کلی چگونه ماهیگیری می کنــد؟ او از هیچ ابزار ویژه ای 
اســتفاده نمی کند و وســایل ماهیگیری او درست مثل 
مردم عادی اســت. حتما می خواهید بدانید چگونه این 
کار را می کند. بله، روش او بســیار تماشــایی است. پس 
از ســاعت ها آزمون و خطــا، کلی یاد گرفــت که چوب 
ماهیگیری را میان شــانه و چانه اش قرار دهــد و آن را با 
بازوی راســت چهل ســانتی متری خود نگه دارد. با یک 
پیچش کمر از چپ و راست، قالب را مثل همه، ده پانزده 
متر آن طرف تــر پرتاب می کند. خــب، طعمه را چگونه 
وصل می کند؟ کلی نخ ماهیگیــری را به دندان می گیرد 
و با زبانش در آن گره می کند، ســپس طعمه را با بازویش 
نگه می دارد تا گره را سفت کند. حاال، وقتی ماهی به دام 
افتاد چه؟ اینکه برای کلی مثل آب خوردن است! او ماهی 
 را نگه می دارد و بــا دندانش قــالب را از دهان آن بیرون 

می کشد، به همین راحتی!

نقطه مقابل برکت و یکی از مهم ترین آفت های رشد این فیض 
معنوی، اســراف یا همان زیاده روی است. غالبا در فرهنگ عام 
اسراف را اینگونه تعبیر می کنند که اگر غذا و خوراکی را بیش 
از حد تهیه کنی و اضافاتش را دور بریزی، اسراف کرده ای؛ در 
حالی که اسراف دامنه وســیع تری دارد و مفاهیم عمیق تری 
را در بر می گیرد. هر عملی که زیاده روی باشــد و وقت ، نیرو 
و هزینه را تلف کند، هر عملــی که از حدود متعادل خود خارج 
شود و نظم طبیعت را به هم بریزد و افراط و تفریط کند، اسراف 
است. اســراف کردن مانند کار امروز را به فردا انداختن است؛ 
یعنی بارها آزموده را بازآزمودن و باز فرصت دادن به آن؛ یعنی 
تعارف کردن و ناتوانی از نه گفتن. اسراف یعنی عدم شهامت در 
ایجاد تغییر و تحول؛ اسراف یعنی اجازه بدهم دیگران به جای 

من تصمیم بگیرند، یعنی سپری و تلف کردن وقت گرانبهایم 
با تماشــای فیلم های بی ارزش، کج فکری، معاشرت با انسان 
ناالیق، انجام تفریحات مضر، تخریب روح خود و دیگران. اسراف 
یعنی ناشکری، مقایسه، تقلید کردن و نیز خود برتربینی؛ حتی 
محبت های بیجا به عزیزانمان نیز اسراف است.  قطعا تجربه با 
درد و رنج همراه است و بخشی از تجارب ماست. محبت افراطی 
مانع درک واقع بینانه عزیزان ما می شــود و ایجاد ناهماهنگی 
می کند؛ پس اسراف در ابراز عشق و محبت مانع رشد و حرکت 

و یادگیری است و برکت را مسدود می کند. 
قناعت، راز توانگران و نهایت توانمندی است و به محض رعایت 
اصول قناعت برکات بر زندگی ما جاری می شود. اگر بدانیم این 
نانی که بر سر سفره ماست با چه زحمتی به دست آمده و چقدر 

برای آن هزینه شده است، نان اضافی نمی خریم و نعمت خدا 
را حرام نمی کنیم و اگر نانی بر سر سفره ماند، دور نمی ریزیم و 
در عوض به پرنده های گرسنه می دهیم . شاید ته مانده غذای 
امشب ضیافتی برای گربه های گرسنه خیابان باشد؛ پس آن را 
دور نریزید! ته مانده آب کتری را پای درخت یا گلدانی بریزید. 
با میوه های لک دار مربا یا کمپوت درست کرده و یا با آنها میوه 
خشــک تهیه کنید. لباس های کهنه خود را دستمال نکنید، 
بلکه به محتاجی ببخشــید. زیادتر از مصرفتان نه خرید کنید، 
نه بپزید و نه میــل کنید. مکالمات تلفنی تــان را کوتاه کنید. 
 اطناب و تفصیل مانع فیض و برکت اســت. انواع میهمانی های 
تجمــل گرایانه، ریخت و پــاش های بی نتیجــه، انرژی های 

فراوانی را مسدود می کند. 

قناعت پیشگی، اوج توانگری است )2(

به قالب انداختن رویا!

افکار انسان ها، نقش بســیار مهم و حساسی در تعیین 
سرنوشت و زندگی آنها دارد. فکر، چه به صورت مثبت 
و چه به صورت منفی باعث ایجــاد تغییرات و تاثیرات 
سرنوشت ساز و مهمی در انســان می گردد و در اصل، 
تمام اعمال و رفتار و اســتعدادها و شــخصیت هر فرد 

ارتباط مستقیمی با افکار آن شخص دارد.
کشش فکر

در فکر، کششی وجود دارد که انسان متفکر را با مسائل 
مورد تفکر پیوند می زند و قوه عمل کننده انسان را در 

آن راستا تحریک کرده و او را وادار به عمل می کند.
البته در تفکرات باید از عالــم وهم و خیاالت باطل دور 
شده و به سوی حقیقت و کارهای عملی و ممکن روی 

آورده شود.
کنترل کننده رفتارهای ما

 وقتی که مــا در مورد موضوعی به صــورت مثبت فکر 
می کنیم، ضمیر ناخــودآگاه ما، آن فکر مثبت را جذب 
و مطابق آن، شخصیت و اســتعدادها و رفتارهای ما را 

کنترل می کند.

مثبت اندیشی

دانستنی ها

آیا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص 10/000نوع بوی مختلف است.
 آیا می دانید انرژی که خورشــید در 1 ثانیه تولید مــی کند برای مصرف 

1 میلیون سال زمین کافی است.
آیا می دانید غیر ممکن است که بتوانید با چشمان باز، عطسه کنید.

آیا می دانید ما در طول زندگیمان 1۸ کیلو پوست می اندازیم.
آیا می دانید رنگ مورد عالقه ۸0 درصد  از آمریکایی ها، آبی می باشد!

آیا می دانید وقتی شخصی در سریالنکا ســرش را از طرفی به طرف دیگر 
تکان می دهد، یعنی باشه.

آیا می دانید در این دنیا تعداد جوجه ها از آدم ها بیشتر است.
آیا می دانید دکمه # )فون( که روی کیبورد می باشد، »اُکُتسرپ« خوانده 

می شود.
آیا می دانید نوارهای الستیکی خیلی طول می کشد تا سرد شوند.

 mt تنها کلمه ای اســت که در زبان انگلیسی با »Dreamt« آیا می دانید
تمام می شود.

آیا می دانید »یویو« اولین بار به عنوان یک ســالح در فیلیپین اســتفاده 
می شد.

آیا می دانید مغز در هنگام خــواب، فعال تر از وقتی  اســت که تلویزیون 
می بینید.

مدرسه زندگی

آبی آرام معنویت

ما در مدرسه چیزهای زیادی یاد می گیریم، اما چیزهایی هم وجود دارند 
که یاد نمی گیریم؛ مواردی که در عین بدیهی بودن، حیاتی بوده و گاهی 
آن قدر به ما نزدیک هستند و در زندگی روزمره ما تنیده شده اند که آنها 

را نمی بینیم. 
یکی از این موارد مهم، خودآگاهی است که این امر شامل توانایی شناخت 
خویشــتن و داشــتن تصویری تا حد امکان واقع بینانه از خود است که 
آگاهی از توانمندی ها و ضعف های شــخصی، خواسته ها، نیازها، حقوق 
و مســئولیت های فردی و اجتماعی فرد را، به عنوان انســان و شهروند 
 جامعه در بر می گیرد و داشتن ارزش ها و باورهای موجه و مستدل و نیز

 بهره مندی از انگیزه های درونی عمیق را در زندگی شامل می شود. 
که چی؟ 

احتماال شــما هم گاهی در بحبوبه فعالیت های روزمره و مشــغله های 
طاقت فرســای کاری یا درست در شــب یکی از مهم ترین امتحان های 

درسی خود، این سوال را از خود پرسیده اید: »که چی؟«
این ســوال بیانی دیگر از همان سوال کلیدی اســت که در غزل معروف 
موالنا نیز آمده اســت: از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بــود؟ اینکه معنای 

زندگی چیست و هدف غایی ما در زندگی چه چیزی است؟ 
سواالتی که می توانند پایشان را به زندگی روزمره ما نیز باز کنند عبارتند 
از: چرا کار می کنیم؟ بــه چه دلیل کاری را انجام مــی دهیم؟ چرا آنچه 
 را که واقعــا می خواهیم انجــام دهیم، انجام نمی دهیم؟ چرا احســاس 

می کنیم انگیزه داریم یا بی انگیزه شده ایم؟ 
این چنین است که همواره احساس ناخوشــایندی به سراغمان می آید 
و مدام به ما تلنگر می زنــد. وقتی که ما از جایــگاه فعلی خود در زندگی 
کنونی ناراضی هســتیم، احســاس خســتگی می کنیم و در ادامه این 
احســاس رهایمان نمی کند و در گوشــمان چنین زمزمــه می کند که 
توانایی و شایستگی تو برای رسیدن به شادی با موفقیت در زندگی بیش 
از اینهاســت در حالی که تو فقط در حال روز کردن شب ها و شب کردن 
روزهایت هستی و عمرت را بی آنکه کار مفیدی انجام دهی تلف می کنی. 

- گناهــان کوچک راه هایــی به ســوی گناهان بزرگ 
هســتند و کســی که از خداوند در اندک، ترس نداشته 

باشد، در زیاد نیز از او نمی ترسد. امام رضا )ع(
- آفرین بر حســادت، چه عدالت پیشــه است؛ پیش از 

همه صاحب خود را می کشد. امیر المومنین علی )ع( 
- اعتماد به خدا، بهای هر چیز گرانبهاســت و نردبانی به 

سوی هر بلندایی. امام جواد )ع( 
- از نشانه های نادانی، جدل با بی فکران است.

 امام حسین )ع( 
-بزرگ ترین عیب آن اســت که، چیــزی را که در خود 

دارید بر دیگران عیب شمارید.  امام علی )ع( 
- هر گاه قهقهه زدی، در پی آن بگو خدایا، بر من خشم 

مگیر. امام باقر )ع( 
- آن را که خرد نیست، ادب نیست. امام حسن )ع( 

- کودکانتان را تکریم کنید و آنان را خوب تربیت کنید. 
پیامبر اکرم )ص( 

 - غــذا خــوردن را بــا چشــیدن نمــک آغــاز کنید.
 امام علی )ع( 

 - دو گروه همیشــه مریض هستند: ســالمی که پرهیز
 می کند و مریضی که پرهیز نمی کند. امام رضا )ع( 

از روزمرگی تا معناداری 

نقش مهم و حساس افکار
بر سرنوشت

حکایت  ها
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مردی عرب سگی داشــت که در حال مردن 
بود. او در میان راه نشســته بود و برای ســگ 
خود گریه می کرد. گدایی از آنجا می گذشت، 
از مرد عرب پرسید: چرا گریه می کنی؟ عرب 
گفت: این سگ وفادار من، پیش چشمم جان 
می دهد. این ســگ روزها برایم شکار می کرد 
و شــب ها نگهبان من بــود و دزدان را فراری 
می داد. گدا پرســید: بیماری سگ چیست؟ 
آیا زخم دارد؟ عــرب گفت: نه از گرســنگی 
می میــرد. گدا گفــت: صبر کــن، خداوند به 

صابران پاداش می دهد.

گدا یک کیســه پر در دســت مرد عرب دید. 
پرسید در این کیســه چه داری؟ عرب گفت: 
نان و غذا برای خوردن. گدا گفت: چرا به سگ 

نمی دهی تا از مرگ نجات پیدا کند؟
عرب گفت: نان ها را از ســگم بیشــتر دوست 
دارم. برای نان و غذا باید پول بدهم، ولی اشک 
مفت و مجانی است. برای سگم هر چه بخواهد 
گریه می کنم. گدا گفت : خاک بر سر تو! اشک 
خون دل اســت و به قیمت غم بــه آب زالل 
تبدیل شده، ارزش اشــک از نان بیشتر است. 

نان از خاک است ولی اشک از خون دل.

روزی حضرت موســی به خداوند عرض کرد: ای خدای دانا 
وتوانا ! حکمت این کار چیســت که موجودات را می آفرینی 
و باز همه را خراب می کنی؟ چرا موجــودات نر و ماده زیبا و 

جذاب می آفرینی و بعد همه را نابود می کنی؟
خداوند فرمود: ای موســی! می دانم که این سوال تو از روی 
نادانی و انکار نیست و گرنه تو را ادب می کردم و به خاطر این 
پرسش تو را گوشمالی می دادم. اما می دانم که تو می خواهی 
راز و حکمت افعــال ما را بدانی و از راز تــداوم آفرینش آگاه 
شــوی و مردم را از آن آگاه کنی. تو پیامبــری و جواب این 
سوال را می دانی. این ســوال از علم برمی خیزد. هم سوال از 
علم بر می خیزد هم جواب. هم گمراهی از علم ناشی می شود 

هم هدایت و نجــات. همچنان که دوســتی و دشــمنی از 
آشنایی برمی خیزد.

آنگاه خداوند فرمود: ای موســی برای اینکه به جواب سوالت 
برســی، بذر گندم در زمین بکار و صبر کن تا خوشــه شود. 
موســی بذرها را کاشت و گندم هایش رســید و خوشه شد. 
داسی برداشت ومشــغول درو کردن شــد. ندایی از جانب 
خداوند رسید که ای موســی! تو که کاشتی و پرورش دادی 
پس چرا خوشه ها را می بری؟ موســی جواب داد: پروردگارا  
در این خوشه ها، گندم سودمند و مفید پنهان است و درست 
نیســت که دانه های گندم در میان کاه بماند، عقل ســلیم 
حکم می کند که گندم ها را از کاه بایــد جدا کنیم. خداوند 

فرمود: این دانش را از چه کسی آموختی که با آن یک خرمن 
گندم فراهم کردی؟ موسی گفت: ای خدای بزرگ! تو به من 

قدرت شناخت و درک عطا فرموده ای.
خداوند فرمود: پس چگونه تو قوه شناخت داری و من ندارم؟ 
در تن خالیق روح های پاک هست، روح های تیره و سیاه هم 
هست . همان طور که باید گندم را از کاه جدا کرد باید نیکان 
را از بدان جدا کرد. خالیق جهــان را برای آن می آفرینم که 

گنج حکمت  های نهان الهی آشکار شود.
*خداوند گوهر پنهان خــود را با آفرینش انســان و جهان 
آشکار کرد پس ای انســان تو هم گوهر پنهان جان خود را 

نمایان کن.

گوهر پنهان

دست از کندن بردار! )2(
فردی که در جاده اشتباه قرار گرفته هر چه تندتر بدود از جاده 
اصلی دورتر می شــود و برای همین موقعی که گم می شویم 
اولین واکنش طبیعت و غریزی ما ایســتادن و توقف است. ما 
متوقف می شــویم تا فرصتی برای فکر کردن به دســت آوریم 
و مسیر درســت حرکت و تالش را دوباره محاسبه و پیدا کنیم. 
برای همین است که راه سوم این شماره می گوید: وقتی متوجه 
خطا و اشتباهی در مسیر زندگی خود شدی اولین و مهم ترین 
کاری که باید انجام دهی این اســت که متوقف شوی و شرایط 

خود را دوباره بازنگری کنی. 
 کم نیســتند کســانی که شکســت مالی ســنگینی را تجربه 
می کنند و به جای حفظ آرامش خود سراســیمه و هراســان 
اموال باقی مانده شــان را زیر قیمت می فروشند تا فقط بخش 
 ناچیزی از بدهی خــود را بپردازند و از دید خــود کاری انجام 

داده باشند.
 آنها فقط می خواهند هر طور که می توانند از بار سنگین بدهی 
رها شوند و بخشی از رنجشان را کم کنند؛ اما از این نکته غافلند 
که اگر قرار باشد دوباره وارد بازار شوند، نیاز شدیدی به سرمایه 
اولیه دارند و در حقیقت با چوب حراج زدن به اموال باقی مانده 
خود تنها ســرمایه ای را که می توانند به کمک آن خود را باال 
بکشــند و بدهی ها را به مرور پرداخت کنند یک جا از دســت 

می دهند. 
کم نیســتند افرادی که به محض مواجهه با شکســت و قبول 
نشــدن در کنکور، دفتر و کتاب را گوشــه ای مــی اندازند و 
با همه دنیا قهر می کننــد و در نهایت به تفریحات ناســالم و 
زندگی بی هدف روی می آورند. بعــد از مدتی این افراد نه تنها 
 شــانس قبولی مجدد خود را در آزمون های بعدی زندگی کم 
می کنند، بلکه با آسیب رساندن به آبرو، اعتبار و خانواده خود 
 و نیز زیان زدن به جســم و انــدام خویش اوضــاع را بد و بدتر 
می کنند؛ در واقع ترس از رو به رو شدن با حقیقت تلخ شکست 
باعث می شود فرد زندگی خود را تمام شــده بداند و در مسیر 

اشتباه شروع به دویدن کند. 

دل نوشتهموفقیت سودوکو

اشک رایگان

- برخی از ما هرگــز زندگی نمی کنیم بلکه همیشــه در انتظار 
زندگی هستیم.

ما به جای اینکه همین امروز خوشحال باشیم، به امید یک آینده 
خوب و خوش نشسته ایم و به همین خاطر امروزمان را از دست 

می دهیم.
وقت بیشــتر می خواهیم، پول بیشــتر می خواهیم، شغل بهتر 
 می خواهیم، بازنشســتگی می خواهیم، مســافرت و تعطیالت

 می خواهیم... و امروز برای همین از دســت خواهد رفت و ما به 
این مسئله اصال توجهی نمی کنیم.

- مهم نیست در آینده چه چیزی پیش می آید.
اگر امروز می توانی غذا بخوری، از نور خورشید تابان لذت ببری 
و با دوســتانت بگویی و بخندی پس خدا را شکر کن و از امروزت 

لذت ببر.
- به خاطرات بد گذشته نگاه نکن و نگران آینده نباش.

تو فقط در این لحظــه، از زنده بودن خــود مطمئنی، پس این 
شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان.

 - شــما نیاز به زمان دارید تا بتوانید فکر کنید و افکار خود را در 
زندگی فردی بازتاب دهید. 

اگر تمام مدت سرتان شلوغ باشــد، وقت کافی برای فکر کردن 
به اهداف خود ندارید چه برسد به اینکه بخواهید دست به عمل 

بزنید و زندگیتان را تغییر دهید. 
پس ریتم زندگی خــود را آرام و مالیم نماییــد و برای تغییر در 

زندگی خود فضا ایجاد کنید.
سعي کنید آهســته به جلو پیش بروید تا در عین حال بتوانید 
بیش از پیش از زندگی لذت ببرید. مشــغولیت های بی مورد نه 
تنها لذت تماشای مناظر بی نظیر زندگی را از شما می گیرند بلکه 
باعث می شوند که شما هیچ حسی نسبت به اینکه کجا هستید، 
به کجا می روید، و چه کاری انجام می دهید نیز نداشــته باشید.   

-هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم...
از خوبان »خاطــره« و از بدان »تجربه«می گیــرم...! بدترین ها 

»عبرت« می شوند...! 
وبهترین ها »دوست«...

حرف اشتباهی است که مي گویند با هر کس باید مثل خودش 
رفتار کرد.

کاریکاتور )زیر خط فقر(
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پیشنهاد سردبیر: 
حاج صفی جانشین دژاگه می شود؟

 محمد کشــاورز کاپیتان تیم ملی فوتســال کــه در رقابت های 
جام جهانی کلمبیا از بازی های ملی کنار رفت، در پیامی از مردم 

تشکر کرد.
 تیم ملی فوتســال با شکســت پرتغــال در جام جهانــی برای 

نخستین بار روی سکوی سوم جهان رفت.

کشاورز: بهتر از این نمی شد

فوتبال جهان

یوونتوس خود را برای جذب اکسل ویتسل، هافبک بلژیکی، در زمستان 
آماده می کند.

در حالی که انتظار می رفت این انتقال در تابستان گذشته با 18 میلیون 
یورو انجام شود؛ ولی باشــگاه زنیت پس از اینکه در پیدا کردن جانشین 

برای ویتسل ناموفق بود، در روز پایانی با این انتقال مخالفت کرد.
 حال ماروتا تایید کرد که تیمش همچنان به دنبال جذب ویتســل است 
و آنها در ژانویه تمام تالش خود را برای انجام شــدن ایــن انتقال انجام 
خواهند داد. قرارداد ویتســل در پایان فصل تمام می شــود و زنیت یا با 
انتقال او با 5 میلیون یورو موافقت خواهد کرد یا هافبک بلژیکی در پایان 

فصل راهی تورین خواهد شد.

گابی، کاپیتان اتلتیکومادرید، برای تمدید قراردادش با باشگاه، به توافق 
رسیده است.

قرارداد فعلی گابی در تابستان ســال آینده به پایان می رسد؛ ولی به نظر 
می رسد کاپیتان 33 ساله اتلتیکو برای حداقل یک فصل بیش از قرارداد 
فعلی اش در این تیم ماندنی خواهد شــد و به همراه اتلتیکو به ورزشگاه 

جدید این تیم )که برای فصل آینده آماده می شود(، منتقل می شود.
انریکه سرســو، رییس باشــگاه اتلتیکو، این خبر را تاییــد کرد و گفت: 
»ما بــا گابی بــه توافــق رســیدیم کــه حضــورش در اتلتیکومادرید 
تمدید شــود.« گابــی نیــز در این رابطــه گفت: »تــا وقتــی بتوانم 
 در ســطح اتلتیکــو ظاهر شــوم، اینجــا خواهم مانــد. مــا در یکی از

 مهم تریــن مقاطع تاریخ باشــگاه اتلتیکومادرید هســتیم. می خواهیم 
خداحافظی شایسته نام ویسنته کالدرون با این ورزشگاه داشته باشیم.«

ژاوی هرناندز، اسطوره بارسلونا به تمجید از پپ گواردیوال، سرمربی سابق 
تیمش پرداخت و او را موثرترین شخصیت فوتبالی دهه اخیر دانست.

گواردیوال یک دوره بسیار موفق را در نوکمپ سپری کرد و توانست در طی 
4 سال، 14 عنوان به دســت آورد. او حاال در سیتی سرمربیگری می کند و 

ژاوی معتقد است که می تواند سیتی را به یک تیم خطرناک تبدیل کند.
 او گفت:» گواردیوال باعث پیشرفت همه ما شد. روش او روش بارسلوناست. 
او مهم ترین شــخصیت فوتبالی جهان در 10 ســال اخیر است. اگر کسی 
بتواند پایه های فوتبال انگلیس را تغییر دهد گواردیوالست. او بسیار موثر و 

آرمان گراست. سیتی چیزهای زیادی از او یاد خواهد گرفت.«

خبرگزاری کالچومرکاتو مدعی شــد که احتمال معاوضه سسک 
فابرگاس ، هافبک چلســی و متیا دی شــیلیو، مدافع آث میالن 

وجود دارد.
هافبک سابق بارسلونا و آرســنال  تحت هدایت کونته از ترکیب 
اصلی تیمش خارج شده و بیشــتر به عنوان یار جانشین به بازی 
گرفته می شــود. او تا به اینجای کار تنها در یک بازی لیگ از ابتدا 
در ترکیب تیمش قرار گرفته و بدیــن ترتیب به دنبال راهی برای 
 جدایی از باشــگاه خواهد بود. در ســوی دیگر کونته از عملکرد

 دی شیلیو در تیم ملی ایتالیا بسیار راضی بوده و حاال قصد دارد او 
را به تیم فعلی اش منتقل کند.

 گفته می شود که چلسی حاضر است در قبال انتقال دی شیلیو و 
10 میلیون یورو،  فابرگاس را راهی سن سیرو کند. نظر فابرگاس 
در این بین نقــش مهمی ایفا خواهــد کرد و بایــد دید هافبک 

اسپانیایی حاضر به حضور در سری آ خواهد شد یا نه.

تالش یووه 
در زمستان برای جذب ویتسل

تمدید  قرارداد کاپیتان اتلتیکومادرید

ژاوی: 

گواردیوال بهترین مربی دهه اخیر است

احتمال معاوضه فابرگاس و دی شیلیو

فضای مجازی

موضوع بلیت فروشــی الکترونیکــی این روزهــا در فوتبال ایران 
سروصدای زیادی به پا کرده که این پرونده در حال حاضر وارد فاز 
جدیدی شده اســت. در فاصله چند روز مانده به دربی 83، زمانی 
که اعالم شد همه بلیت های دربی پایتخت به فروش رسیده است، 
طرفداران هر دو تیم نیز خود را برای یــک دربی 100 هزارنفری 

آماده می کردند.
با شــروع بازی امــا ورق بــه نفع ســرخ ها برگشــت؛ زمانی که 
دوربین های تلویزیونی روی هواداران استقالل زوم کردند، بخش 
خالی این ســکوها، توجه و تعجب همه بینندگان تلویزیونی را در 
پی داشت.نیمی از سکوها که در اختیار هواداران تیم پرسپولیس 
قرار داشــت، به طور کامل پرشــده بود.در نیم دیگر ورزشگاه اما 
اوضاع سکوها هم همانند اوضاع اســتقالل، اصال خوب نبود.بیش 
از 15 هزار صندلی در قسمت آبی ورزشگاه خالی مانده که در ذوق 

هر بیننده ای می زد.
دربی کسل کننده با سوژه جذاب

هرچقدر که دربی پایتخت کسل کننده بود، به همان اندازه موضوع 
خالی ماندن بیش از 15 هزار صندلی متعلق به هواداران استقالل 

برای رسانه ها و حتی مردم، سوژه جذابی محسوب می شد.
نخســتین فرضیه ای که در این میان مطرح شــد، ایــن بود که 

هواداران تیم استقالل ابتدا بلیت های بازی را خریدند اما به دلیل 
نتایج ضعیف تیمشان در هفته های گذشــته، به یک باره از حضور 
در استادیوم منصرف شــدند؛ این فرضیه به نظر چندان منطقی 
نیست، چون هرچقدر از هواداران استقالل که بخواهند بازی های 
تیمشان را تحریم کنند، بازهم بیش از 15 هزار نفر آنان نمی توانند 
چنین کاری را آن هم به صورت خودجوش انجام بدهند. از طرفی، 
هواداران سرخابی های پایتخت همیشه حداقل در دربی ها نشان 
دادند که هیچ کاری به نتایج تیم محبوبشــان ندارند و صرفا برای 
کری خواندن بــا یکدیگر به اســتادیوم آزادی آمــده و آنجا را پر 
می کنند. دومین فرضیه که حتی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران 
نیز آن را تایید کرد، این بود که پس از اعالم کمیته بلیت فروشــی 
سازمان لیگ مبنی بر به اتمام رسیدن بلیت های پرسپولیسی ها، 
هواداران سرخ پوشــان بلیت های تیم اســتقالل را هم خریداری 
کرده انــد؛ اما بــه دلیل اینکــه در روز بــازی، پرسپولیســی ها 
نمی توانستند در قسمت هواداران اســتقالل بنشینند، به صورت 
فشرده و حتی روی راهروهای سکوهای ضلع غربی استادیوم کنار 

یکدیگر نشسته اند.
شرکتی که پاسخ تمام سواالت بی پاسخ است  

تعداد این فرضیه ها، روزبه روز بیشــتر می شــدند تا اینکه نام یک 

شرکت که شاید پاســخ تمام سواالت بی پاســخ هواداران و حتی 
مسئوالن سازمان لیگ بود، به میان آمد؛ »شرکت توسعه هوشمند 
برهان مبین«. این شرکت که مدیرعاملش هفته پیش ادعا می کرد 
که یک شرکت دانش بنیان است، با تحقیقات انجام شده، مشخص 

شد که در حال حاضر دانش بنیان هم نیست.
این شرکت به واسطه رانت آشنایی با مدیران باالدستی فدراسیون 
فوتبال )زمان ریاست علی کفاشیان(، بدون برگزاری مناقصه برنده 
بی رقیب بلیت فروشــی لیگ برتر و حتی بازی های ملی هم شده 
است. طبق بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که فدراسیون 
فوتبال 10 درصد، ســازمان لیگ 5 درصد، هیئت فوتبال استان 
تهران 5 درصد و نیروی انتظامی هم 5 درصد از سهم بلیت فروشی 

را در اختیار دارند. 
این شــرکت که 35 درصد از سهم بلیت فروشــی را برای خودش 
برمی دارد، هنوز مشــخص نشــده که چطور کار را از فدراسیون 
فوتبال تحویل گرفته اســت .حال، با توجه به قرارداد 11 ساله ای 
 که این شرکت با فدراسیون فوتبال منعقد کرده و افزایش سالیانه 
 15 درصد رقم پورســانت، این شــرکت در ســال 1404 حدود 
75 میلیارد تومان ســود خواهد کرد.درحالی که این شرکت بدون 
رقیب و مناقصه و به شکلی عجیب با فدراســیون فوتبال قرارداد 
بســته، ادعا می کند که 4 میلیارد و نیم صرف کارهای مربوط به 
بلیت فروشــی در ســامانه و البته تجهیزات پوز در مبادی ورودی 
ورزشگاه کرده است.این شــرکت همچنین می گوید که 230 نفر 
کارمند دارد و به همین خاطر باید تا سال 1404 کار بلیت فروشی 

رقابت های لیگ برتر و مسابقات تیم ملی را در اختیار بگیرد.
75 میلیارد تومان در مقابل 45 میلیون تومان

 درحالی تالش های فدراسیون فوتبال پس از چندین سال درباره 
فروش الکترونیکی بلیت بازی ها  عملی شد؛که چندین سال پیش، 
این اتفاق در تبریز به یک شــکل کامال بهتر و ارزان تر از آن افتاده 
بود. محمدحســین جعفری که در آن مقطع زمانــی مدیرعامل 
باشگاه تراکتورســازی بود، در مورد هزینه های راه اندازی سیستم 
فروش بلیت الکترونیکــی در تبریز، گفت:»هزینــه ای که برای 
دســتگاه های کنترل بلیت انجام شــد، 45 میلیــون تومان بود.

برنامه نویسی این سیستم را هم پســر من که در آن مقطع زمانی 
مدیر انفورماتیک باشگاه تراکتورسازی بود به صورت رایگان انجام 
داد.« مدیرعامل اسبق باشگاه تراکتورسازی تصریح کرد: ما حتی 
به سایر باشگاه ها هم پیغام دادیم که می توانم این کار را با کمترین 
هزینه برای شــما هم انجام دادیم، اما متاســفانه نگاه فدراسیون 
فوتبال به بحث بلیت فروشی، یک نگاه کامال انحصاری و استکباری 
است.فدراسیون فوتبال اصرار دارد که باشگاه ها تنها با شرکت هایی 
که آنان دوســت دارند، وارد همکاری شــوند که این خواسته در 
این اوضاع بد اقتصادی، کمر باشــگاه را می شــکند. بــا توجه به 
صحبت های مدیرعامل اسبق باشــگاه تراکتورسازی، می توان به 
قرارداد عجیبی که فدراسیون فوتبال با این شرکت جهت اجرای 

طرح بلیت های الکترونیکی در فوتبال ایران بسته است پی برد.
باشگاه تراکتورسازی حدود 5 ســال پیش در حالی رقمی اندک 
توانست ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز را به سیستم بلیت فروشی 
الکترونیکی مجهز کند، که فدراسیون فوتبال همان کار را با رقمی 

حدود 75 میلیارد تومان انجام می دهد.

پشت پرده بلیت فروشی الکترونیکی در فوتبال ایران؛

یک اختالف ۷۵ میلیاردی

درشهر

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان 
در خصــوص عملکــرد ورزشــکاران اصفهانــی حاضر در 
مســابقات پارالمپیک 2016 ریو، اظهار داشت: به عملکرد 
ورزشکاران در مســابقات پارالمپیک 2016 ریو از دو منظر 
نگاه می کنیم. یکی بحث حضور ورزشــکاران به لحاظ کمی 
و دیگری بحث نتیجه گیری آنها که تابع شــرایط مختلفی 

است.
محمدصادق پســندیده گفت: با وجود اینکــه در دو دوره 
مســابقات پارالمپیک گذشــته، اصفهان نماینــده ای در 
مســابقات پارالمپیک نداشــت، از لحاظ کمی ورزشکاران 
عملکرد مثبتی داشتند. به واسطه برنامه ریزی های صورت 
گرفته، فعالیت های انجام شده و پشتکار ورزشکاران، امسال 
در رشته تیمی 2 نماینده و در رشته انفرادی نیز 2 نماینده از 
اصفهان در این دوره از رقابت ها حضور داشتند و می توان این 

موضوع را یک نقطه مثبت در نظر گرفت.
پســندیده ادامه داد: با توجه به اینکه عملکرد یک ورزشکار 
در میدان مســابقه تابع شــرایط مختلفی اســت، عملکرد 
ورزشــکاران را نمی توان به صورت مطلق در نظر گرفت و به 

عملکرد یک هیئت ورزشی بسط داد.
دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولین اســتان اظهار 
کرد: باید واقع بین بود و ببینیم چه ســرمایه هایی استفاده 
کردیم و چه امکاناتی را در اختیــار گرفتیم و در ازای آن چه 
نتیجه ای را کســب کردیم. به نظر من تیم والیبال نشسته 
بانوان در مســابقات پارالمپیک 2016 ریــو واقعا عملکرد 
خوبی داشــت. امیدوار بودیم که در بــازی مقابل آمریکا و 
چین، نتیجه بهتری را از لحاظ امتیازی کسب کند؛ اما واقعا 
عملکرد خوبی داشــت و می توان گفت با بی تجربگی که به 

لحاظ حضور در چنین مسابقات داشت، عملکرد مثبتی بود.
پسندیده اضافه کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران پس 
از گذراندن محرومیت از 2 دوره مسابقات پارالمپیک 2008 
پکن و 2012 لندن با بازیکنان جوان و باتجربه مجددا وارد 
میدان پارالمپیک شد. ایمان بک زاده اولین حضورش در این 
مسابقات را تجربه می کرد.وی اضافه کرد: هم می توان گفت 
قرعه بدی به تیم بسکتبال با ویلچر خورد و هم اینکه عملکرد  
این تیم چشــمگیر نبود. در هــر صورت بایــد دید که چه 
داشته هایی را در اختیار این تیم قرار دادیم و چه بهره برداری 
را می خواهیم از آن انجــام دهیم.دبیر هیئــت جانبازان و 
معلولین استان تاکید کرد: در مجموع عملکرد ورزشکاران 
اصفهانی و هیئت ورزشــی به لحاظ حضور ورزشــکاران در 
این رقابت ها مثبت بود و نتیجه گیری به دست آمده از عهده 
هیئت و فدراســیون خارج اســت؛ اما به هر حال باید برای 

رسیدن به حد مطلوب، برنامه ریزی درستی صورت گیرد.

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان :

 عملکرد  ورزشکاران  اصفهانی 
در پارالمپیک مثبت بود

.
در بازی اســتقالل و ملــوان نوین اتفــاق جالبی افتاد که از چشــم 
خیلی ها دور ماند. گروه داوری که بازی را قضــاوت کردند به همراه 
خود هدست داشتند. اتفاقی که تاکنون برای داوران در لیگ نیفتاده 
بود. در وهله اول به نظر می رسید این هدست ها همان هدستی است 
که فدراســیون فوتبال برای علیرضا فغانی تهیه کرده تا این داور در 
بازی های آسیایی از آن اســتفاده کند. معموال هم فغانی این هدست 
را در بازی هــای مختلف بــه داوران دیگر می دهد تــا بتوانند از آن 
استفاده کنند؛ اما نکته مهم این است که فغانی هدست خودش را در 
بازی های مهمی مثل شهرآورد در اختیار داوران می گذارد نه در بازی 
مثل استقالل و ملوان نوین. گویا فدراسیون فوتبال قصد دارد از این 
پس و از هفته هشتم لیگ، هدست را در اختیار تمام داوران لیگ قرار 
دهد تا درصد خطای آنها کم شــود و این نخســتین هدستی بود که 

فدراسیون فوتبال وارد کرده است .

اتفاقی که دیده نشددرخشش در تیم کی روش، رضاییان را نجات می دهد؟پیشنهاد انگلیس به منصوریان  عجیب نیست
رامیــن رضاییان پــس از بازگشــت از ترکیه در 
ترکیب پرســپولیس قرار نگرفــت. موضوعی که 
باعث شد بســیاری بر این باور باشــند که برانکو 
اساسا دیگر عالقه ای به اســتفاده از مدافع راست 
فصل گذشــته خود نــدارد. این در حالی اســت 
که برانکو خود معتقد اســت از یک ســو نباید به 
ترکیب تیم برنده  دســت بزند و از ســوی دیگر با 
توجه به غیبت رضاییــان در تمرینات پیش فصل 
و حضور مداوم در اردوهای تیــم ملی، او چندان 
در تمرینات گروهی پرســپولیس حضور نداشت 
و هماهنگی مناســبی با ترکیب خط دفاعی تیم 
ندارد. بــا این وجود رضاییــان در بازی های اخیر 
پرســپولیس به خوبی نشــان داد که از وضعیت 

فعلی به شدت ناراحت است و دالیل برانکو را قانع 
کننده نمی داند. او این روزها تمــام تمرکزش را 
روی تیم ملی گذاشته تا شاید با عملکرد درخشان 
در ترکیب تیم ملی فشــار هواداران پرسپولیس 

روی برانکو افزایش یابد. 

سرپرست تیم فوتبال استقالل درمورد اولین برد استقالل در جام 
حذفی و مسیری که برخی معتقدند برای آبی پوشان راحت است، 
گفت: ما به هیچ عنوان مســیر راحتی نداریم و احتمال برخورد با 
تیم هایی مثل سپاهان، صبا یا نفت تهران وجود دارد. با این حال 
بازیکنان ما هدف جدی خودشان را برای قهرمانی در جام حذفی 

دنبال می کنند و عزم راسخی برای رسیدن به این جام دارند.
نصرا... عبداللهی درمورد موضوع پیشــنهاد یک تیم انگلیسی به 
علیرضا منصوریان گفت: اینکه یک تیم انگلیســی به منصوریان 
پیشنهاد بدهد عجیب نیســت. من در جریان این پیشنهاد قرار 
ندارم و با خود منصوریان هم صحبت نکردم، ولی شــاید از طریق 
برخی روابط، ممکن است پیشنهادی رســیده باشد. شما دیدید 
که چند ســال پیش هم فاتح تریم ســرمربی معروف ترکیه ای 

به عنوان سرمربی میالن ایتالیا انتخاب شد.

وزارت ورزش پاداش خوبی 
به فوتسالیست ها   می دهد

سوریه دلیل فسخ قرارداد 
والیبالیست  ایرانی
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معاون وزیر ورزش و جوانان که در مراســم استقبال از اعضای تیم ملی فوتسال حاضر 
شده بود درباره کسب مقام ســومی جام جهانی فوتســال اظهار کرد: مقامی که تیم 
فوتســال ایران برای اولین بار به دست آورد و روی سکوی ســومی رفت بسیار خوب 
است. تنها رشته تیمی است که در ســطح جهان چنین مقامی را کسب کرده است. 
بازیکنان ما نشــان دادند که در این رشــته ما هم پشــتوانه خوبی داریم و هم از نظر 

تکنیکی و تاکتیکی در سطح اول جهان هستیم.
نصرا...ســجادی در ادامه درباره پاداش های اعضــای تیم ملی فوتســال و اینکه در 
مسابقات جام جهانی به آنها تنها 250 دالر پاداش داده بود، اظهار کرد: من فکر می کنم 
بازیکنان ما نه تنها در این رشته بلکه در هیچ  رشته ای برای پول وارد زمین نمی شوند. 
بحث پاداش ها در کشور تعیین شده است و همه ساله ما در برابر دستورالعمل هایی که 
در اختیار داریم پاداش ورزشــکاران را پرداخت می کنیم. مازاد آن  را هم وزیر ورزش و 

جوانان اعالم کردند که به فوتسالیست ها پاداش ویژه ای می دهند. 

 MSK Urfa میکائیل تاجر، بازیکن 32 ســاله والیبال ایران چند ماه پیش با تیم
ترکیه، قهرمان لیگ این کشور به توافق رســید و با آنها قرارداد امضا کرد ؛اما در 
روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر بازگشت او به ایران شنیده شد تا اینکه در 

نهایت او قراردادش را با تیم ترکیه ای لغو کرد.
میکائیل تاجر درباره لغوقراردادش گفت: تیم »یورفا« ابتدا این ایده را داشت که 
چندین بازیکن بزرگ را به تیمش اضافه کنــد تا بتواند جایی در میان 4 تیم برتر 

لیگ این کشور داشته باشد، اما این اتفاق رخ نداده است.
او در ادامه افزود: این باشگاه به تعهدات مالی خود هم عمل نکرد و به همین دلیل 

جلسه ای را با مسئوالن این تیم برگزار کردیم و با توافق قرارداد را فسخ کردیم.
تاجر در پایان گفت: شــرایط زندگی من در آنجا هم خیلی مناسب نبود. به دلیل 
اینکه محل زندگیم در مرز سوریه و ترکیه قرار داشت خانواده ام آرامش نداشتند و 

من هم تصمیم گرفتم به ایران برگردم.

غیبت اشکان دژاگه یک توفیق اجباری اســت برای کارلوس کی روش. 
او حاال می تواند یک مهره تقریبا هجومــی را از خط هافبک خارج کند و 

بازیکنی با خصوصیات دفاعی تر را به زمین بفرستد.
در نبود دژاگه، دست کی روش برای انتخاب بازیکن جانشین او باز است و 
نفرات بسیاری می توانند در این پست بازی کنند. هر چند گفته می شود 
که احتمال استفاده از سروش رفیعی مقابل ازبکســتان بیشتر از سایر 
بازیکنان است؛ اما کی روش برنامه های دیگری در سر دارد. رفیعی همان 
بازیکنی است که کی روش عالقه بسیاری به سبک بازی او دارد. سرمربی 
آنقدر سروش را به اردو دعوت کرد تا در نهایت مجوز حضور او در تیم ملی 
صادر شد. کی روش البته در اردوی قبل روی نام سروش خط قرمز کشید 
تا این بازیکن را مجبور کند آمادگی اش را به حدی برســاند که بتواند در 
بین نفرات منتخب او باشد. سروش رفیعی البته انتخاب نخست کی روش 

برای جانشینی دژاگه نیست.
احسان حاج صفی را می توان جانشین اشــکان دژاگه نامید. او این روزها 
یکی از عالمت ســوال های تیم ملی اســت. احســان مقابل چین بازی 
نکرد و برای نخستین بار طی ســال های گذشته جایی در ترکیب اصلی 

نداشت؛ اما حاال شاید با حضور محمدی در دفاع چپ کی روش تصمیم 
به استفاده از احسان در پست دیگری بگیرد. هافبک میانی پستی است 
که کی روش مقابل ازبکســتان برای احسان حاجی صفی در نظر گرفته؛ 
پستی که حاج صفی جام جهانی 2014 را در آن گذراند و بازی های قابل 

قبولی به نمایش گذاشت.
حاج صفی بــا توجه بــه جنگندگی ذاتــی و البته قدرت شــوت زنی و 
تخصص در بازی فیزیکــی می توانــد بهترین گزینه کــی روش برای 
جانشــینی دژاگه باشــد. حاج صفی در جام جهانی روی دست نکونام و 
در ســمت چپ او بازی کرد و آندرانیک تیموریان بازوی راست کاپیتان 
 تیم ملی بود. حاال کــی روش چنین برنامه ای را در ســر دارد. ســعید 
عزت اللهی هافبک دفاعی باشد، آندو بازوی راست او و احسان حاج صفی 
بازوی چپش. کی روش البته با اعالم لیســت 25 نفره، کدهایی هم داده 
که نشان می دهد قصد استفاده از احسان حاج صفی را در پست هافبک 
میانی دارد. به عنوان نمونه کی روش دو مدافع چپ را دعوت کرده، یکی 
میالد محمدی و دیگری سعید آقایی. از طرفی او نام احسان حاج صفی 
را در میان هافبک ها قرار داده اســت. این کدها یعنــی کی روش روی 
حاج صفی در بازی مقابل ازبکستان به عنوان هافبک میانی حساب کرده 
و نه دفاع چپ. شاید حاال نوبت حاج صفی باشد که در این منطقه از زمین 

بازی کند.

قاب روز سوال روز
کی روش روی احسان حساب می کند؛

حاج صفی جانشین دژاگه می شود؟
مدیر تیم ملی، پرکارتر از همیشه

بازی های مقدماتی جام جهانی باعث شده تا 
این روزها افشین پیروانی را پرکارتر از همیشه 

ببینم   .
 مدیر تیم ملــی که در تمــام تمرینات این 
تیم حضور دارد، مســئولیت تیــم ملی را 
در دو اردوی ارمنســتان و تهــران بر عهده 
دارد و به دنبال ســرانجام موفــق دو بازی 
 برابر تیم های ازبکســتان و کــره جنوبی

 است.
پیروانی که از مدیران خــوش اخالق فوتبال 
ایران محسوب می شود، همیشــه با رفتار 
مناســب خود، فضای مســاعدی را برای 
 خبرنگاران و عکاسان حاضر در تمرین به وجود 

می آورد.

فدراسیون  فوتبال 
اصرار دارد که 
باشگاه ها  تنها 
با  شرکت هایی 
که آنان دوست 

دارند، وارد 
همکاری شوند 
که این خواسته 

در این اوضاع 
بد اقتصادی، 

کمر باشگاه را 
می شکند

 رد شدن گیگز 
در مصاحبه باشگاه سوانسی

دیلی میل مدعی شــد که رایان گیگــز در مصاحبه کاری که باشــگاه 
سوانسی داشته رد شده است.

 با حضور مورینیو در یونایتد، گیگز از نیمکت این تیم کنار گذاشــته شد 
و فعال فعالیت مربیگری ندارد. حال دیلی میل مدعی شد که او به دنبال 
حضور روی نیمکت سوانسی  بوده ولی در مصاحبه باشگاه رد شده است. 
پل کلمنت، دستیار اول آنچلوتی و مارســلینو، سرمربی ویارئال نیز جزو 
افرادی بودند که با آنها مصاحبه انجام شده بود ولی در نهایت باب بردلی 
به عنوان سرمربی سوانسی انتخاب شد. گفته می شود بی تجربگی گیگز 
در امر مربیگری نقش مهمی در رد شدن او در مصاحبه باشگاه سوانسی 
داشته است. گیگز تنها 4 بازی به عنوان ســرمربی روی نیمکت یونایتد 

نشست، هر چند که دو سال دستیار فان خال در الدترافورد بود.
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پیشنهاد سردبیر: 
وزرات نیرو به اصفهان ظلم کرد

پرسه درشهر

استاندار اصفهان در دومین جلســه ستاد هماهنگی سرشماری 
نفوس و مســکن اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت: اهمیت 
سرشــماری و آمارگیری از ســوی مقام معظم رهبری و رییس 
جمهور مورد تاکیــد قرار گرفته و دســتورات ایشــان به همه  

دستگاه ها ابالغ شده است.
رســول زرگرپور به عملکرد اســتان در سرشــماری اینترنتی 
اشــاره کرد و افزود: علی رغم تالش های صورت گرفته و شــاید 
به دلیل محدودیت های اطالع رسانی، اصفهان جایگاه مناسبی 
در شــرکت خانوارها در ثبت نام اینترنتی نداشــته اســت و با 

پیش بینی ها فاصله دارد.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید در مدت باقی مانده تالش 
شود تا میزان پیش بینی مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی 
محقق گردد، افزود: در حال حاضر میزان مشارکت مردم استان 
در سرشــماری اینترنتی حدود 5 درصد اســت که باید به 30 

درصد افزایش یابد.
وی افزود: دســتگاه ها باید تمامی امکانات موردنیاز را علی رغم 
همه  محدودیت های خود فراهم آورند چراکه سرشــماری یک 
اقدام ملی است و آمار ارائه شده از آن نیز برای برنامه ریزی های 

دستگاه ها قابل استفاده است.
زرگرپور با بیان اینکه شــهرداران و فرمانداران باید انتظاراتی را  
که از آنها می رود به  خوبی انجام دهند، گفت: تبلیغات محیطی 
و رسانه ای باید در فضای شهرها چند برابر شود و ایجاد انگیزه و 
مشوق هایی برای مشارکت بیشتر مردم باید در دستور کار قرار 

گیرد و جوایز در نظر گرفته  شده به  مرور به مردم اهدا شود.
وی خواستار اعالم میزان مشــارکت مردم به صورت روزانه شد 
و گفت: این امر در ایجاد انگیزه و ترغیب مردم برای مشــارکت 

اینترنتی در سرشماری کمک خواهد کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اساس هرگونه حرکت و برنامه 
و مبنای هرگونه توسعه و پیشرفت در کشــور آمار است، گفت: 
هرچه این آمار کامل تر و صحت بیشــتری داشته باشد نتایج آن 

می تواند مفیدتر باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد 
کامل دارند که هیچ مورد از این آمار به دســتگاهی داده نخواهد 
شــد، گفت: این آمار صد درصد محرمانه است و اساسا به صورت 

کالن از آنها استفاده می شود.
زرگرپور افــزود: مردم باید این اطمینان را داشــته باشــند که 
هیچ یک از این آمار در اختیار دســتگاهی حتی دســتگاه های 
قضایی قرار نخواهد گرفت و مشــارکت بیشــتر مــردم در این 
سرشماری و ارائه  اطالعات دقیق تر و کامل تر می تواند در توسعه  

کشور موثرباشد.
وی گفت: از اســتان اصفهان انتظار می رود که در صدر استان ها 
باشــد چراکه مردمانی با فرهنگ، فهیــم و تحصیل کرده  دارد و 
انتظار می رود که مردم اســتان بیشترین مشــارکت اینترنتی 
 را داشــته باشــند و بهتریــن عملکــرد را در اســتان اصفهان

داشته باشیم.

رییــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: 
 بیــش از 200 هیئت عزاداری در شــهر اصفهان شناســایی و 
هماهنگی های الزم برای برگزاری مراسم عزاداری با مسئوالن 

این مجالس انجام شد.
 غالمرضا ساکتی  افزود: شــهرداری اصفهان و زیرمجموعه های 
اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان علی رغم فعالیت های 
روزمره و امور جاری که به صورت 24 ســاعته در ســطح شهر 
انجام مــی دهند، در ایام عــزاداری امام حســین)ع( با فعالیت 
هیئات و دســته ها، اقدامات ویژه ای را در دستور کار خود قرار 

داده است.
وی اظهارکرد: 500 آدمک با چهره و نمای پاکبانان در ســطح 
شهر و اطراف هیئات و داربست های صلواتی نصب می شود که 

در صورت نیاز به تعداد آنها افزوده می شود.

اصفهانی ها از طرح سرشماری اینترنتی استقبال نکردند؛ 

مشارکت 5 درصدی!

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

نصب 500 آدمک در سطح 
شهر اصفهان

قلب تپنده استانی است که مدت هاست خشکیده 
و چشــم بســیاری از مردم اســتان اصفهان به 
 صندلی های سبز مجلس خیره شده تا ببینند از همکاری تازه واردان و 
کهنه کاران در حوزه آب چه برایشان به ارمغان خواهند آورد.  
نگاه  سنگینی که شــاید باعث شــد هیچکدام از نمایندگان 
استان راهی کمیســیون آب و کشاورزی نشــوند.حیدرعلی 
عبادی، نماینده اصفهان در مجلس که در کمیسیون بهداشت 
و درمان است ترجیح داده در گفت و گو با »ایسنا« درباره این 
قلب تپنده که مدت هاســت از تپیدن ایستاده حرف بزند و نه 
در جای دیگر! و البته ما هم نمی پرسیم که اگر »زاینده رود« 
این قدر »مهم« است ، پس چرا هیچکدام از نمایندگان استان 
در کمیسیونی که عضویت در آن می توانست کمک بیشتری 
به حال و روز زاینده رود خشــکیده بکند، عضو نشــدند؟ چرا 
مجموع نمایندگان اســتان به اندازه یک نماینده ارومیه، برای 
زنده شدن دریاچه شــهر خود تقال و رایزنی نمی کنند ؟ و اگر 
رایزنی می کنند، چرا نتوانســته اند در تمامی این ســال ها ، 
دولت را موظف و مکلف کنند تا همــان اندازه که برای احیای 
دریاچه ارومیه ارزش و اهمیت قائل اســت، به همان اندازه هم 
به »زاینده رود« اهمیت بدهد؟ چرا سهم زاینده رود و اصفهان 
از نگاه مسئوالن تنها وعده هایی اســت که در سفر به استان 
داده می شود و هیچ کدام عملی نمی شود؟ اینها سواالتی است 
که سال هاست بی پاســخ مانده و »عابدی« نماینده شهرمان 
 که اولین دوره حضور خود در بهارستان را تجربه می کند، در 
گفت و گو با »ایسنا« ، آب و بی توجهی به آن را رأس مشکالت 
و معضالت اســتان در مقطع کنونی دانسته اســت. در ادامه 

گزیده ای از این گفت و گو را می خوانید؛ 
  به اعتقاد من، نبود ارتباط موثر میــان NGO های فراوانی 
که در حوزه مباحث مربوط به آب و محیط زیســت در سطح 
استان فعال هســتند خود یکی از چالش های مهمی است که 

باید درباره آن چاره ای اندیشیده شود.
  ) با اشاره به جلسات بی حاصلی که طی ماه های گذشته در 
حوزه مسائل مربوط به آب اصفهان با وزیر نیرو صورت گرفته 
اســت(:  این وزارتخانه ، شــریکی تحمیلی و بدعهد برای آب 
اصفهان اســت. وزارت نیرو نه تنها به اصفهان ظلم کرده بلکه 
در زمان احمدی نژاد با آن دستور کذایی به استاندار چهارمحال 
و بختیاری، آب زاینده رود و اصفهان را نیز مصادره کرده است؛ 
ما به دنبال قومیتی کردن مشکالت آب نیستیم، اما با هر کس 
که بدون مجوز از آب اصفهان استفاده کند و یا هر مجوزی که 
خارج از ضوابط قانونی حق برداشت آب را به شرط تضییع حق 

و حقوق دیگران برای عده ای آزاد بگذارد مقابله می کنیم.
  توسل صنعت به این ادعا که مثال سهم کمتر از 20 درصدی 
صنایع مادر اســتان از آب در مقایســه با ســهم 70 درصدی 
 بخش کشــاورزی در وقوع کم آبی های امــروز اصفهان قابل 
چشم پوشی است پذیرفتنی نیست، چراکه سهم 7 درصدی 
آب آشامیدنی مردم، همواره پا برجاست و صنعت نیز به سهم 
20 درصدی مورد انتظار خود می رسد، اما آیا کشاورز اصفهانی 
هم به حق 70 درصدی اش از کل آب تخصیص یافته به بخش 

کشاورزی می رسد؟ اگر پاســخ صنعت مثبت است خوشحال 
می شــویم اگر این 70 درصــد را به ما نمایندگان هم نشــان 

بدهند!
  زاینده رود رودخانه ای غارت شده است. 

  ما امیدوار بودیم وزارت نیرو به جای برداشــت 354 میلیون 
متر مکعب ســهم از آب زاینده رود، با برداشــت 500 میلیون 
مترمکعب آب هم راضی شــود، اما حاال شــاهد برداشت یک 
میلیارد و 200 میلیون مترمکعب آب از زاینده رود در شرایطی 
هستیم که این وزارتخانه کســری برداشت هایش را به صورت 
علنی از ذخیره پشت ســد تامین می کند و ضرر این اقدام نیز 

مستقیم متوجه مردم و کشاورزان اصفهان است.
  توقع مردم اصفهان از وزارت نیرو بیش از حق تعیین شــده 

آنها نیست.
  شــورای عالی آب در ســیزدهمین مصوبه خود حجم آب 
موجود در تونل اول و رودخانه طبیعی زاینده رود را متعلق به 
کشــاورزان اصفهانی تشخیص داده اســت؛ مطالبه ما اجرای 
مصوبات شورای عالی آب اســت؛ ما آدم های بدی که به دنبال 
اِن قلت آوردن باشند نیســتیم؛ تنها مطالبه ما از وزرای نیرو و 
کشور و نیز استاندار اصفهان تبیین چگونگی مکانیسم اجرای 

مصوبات شورای عالی آب در شهر و استان اصفهان است.
  مصوبات شورا هر چه زودتر باید تعیین تکلیف یا اجرا شود و 
یا لغو، اگر دولت نمی تواند بر سر تعهدات خود با اصفهان باقی 
بماند اعالم کند تا ما خود با گرفتن وکیل، حق وحقوق قانونی 

خود را از طریق دادگستری و مراجع قضایی دنبال کنیم.
  کمیت سمی رسوبات تاالب، خطرناک و سرطان زا گزارش 

شــده که در صورت تبدیل این رسوبات ســمی به ریز گرد نه 
تنها مردم استان اصفهان بلکه سایر استان های همجوار نیز با 
خطر جدی در حوزه سالمت و بهداشــت روبه رو خواهند شد 
و آنجاست که دیگر مردم یزد، چهارمحال، مرکزی، اصفهان و 
قم با یکدیگر تفاوتی ندارند وکل کشور در معرض آسیب های 

جدی و مرگ ومیر ناشی از سرطان خواهند بود.
  اگرچــه توجه به دغدغه هــای زیســت محیطی تاالب نیز 
مســئله ای مهم و قابل توجه اســت، اما من مانند ســایرین 
شعار حمایت از زیســت بوم های تاالب را سر نمی دهم. من از 
ریزگردهای سمی ســخن می گویم که در صورت بی توجهی 

سالمت مردم کشور را در خطر جدی قرار خواهند داد.
  وزارت نیرو از انجام وظایف محوله خود در بخش آب ناتوان 

است.
  از وزارت نیرو در حوزه آب سلب اختیار شود.

  بحران آب بحرانی جدی است و به وزارتخانه ای نیاز دارد که 
با ســاز و کارهای راهبردی در حوزه آب آشنا باشد؛ تنها کافی 
اســت وزارت نیرو به این سوال پاســخ دهد که چرا در استان 
دغدغه مندی مثل اصفهان ســه نهاد مجــزا و بعضا متعارض 
بر حوزه پر مخاطــره آب مدیریت چندپــاره دارند؟ مدیریت 
توأمان شرکت آب و فاضالب، ســازمان آب منطقه ای و آبفا به 
چه معناست؟ آیا اساسا در پس آنچه بر وضعیت آب استانمان 

می رود فکری هم وجود دارد؟
  عملکرد جهاد کشــاورزی اســتان نیز نامطلوب بوده است. 
زمانی که آب اصفهان با مشــکالت جدی روبه روســت جهاد 
کشــاورزی به چه قیمتــی از طرح های توســعه تولید گندم 

حمایت کرده و یا از کاشــت هندوانه و خربزه احساس افتخار 
می کند؟ دولت به صورت رایگان، امــا از جیب مردم برق را در 
اختیار باغدار قرار می دهد؛ گیریم که من نوعی توفیق خوردن 
یک عدد هلو را هم پیدا کنم آن کسی که این توفیق را هم ندارد 
چرا باید پول تهیه برق باغدار را پرداخت کند؟ آیا اصال می شود 
بر آنچه امروز در بخش آب اســتان شــاهد آن هستیم عنوان 

مدیریت بگذاریم؟
  وزارت نیرو تنها مجاز به برداشت 354 میلیون مترمکعب از 
آب زاینده رود بوده، اما چرا به سهم خود قانع نمانده است؟ ما 
در رسیدن به پاسخ این سوال نیز نه اسم شهری را می آوریم و 

نه درباره استان یا قومیتی خاص سخن می گوییم.
  اصفهان بــه کمیته ویــژه ای برای تعیین مقصــران وقوع 
پیش آمد کم آبی های سال های اخیر در استان نیازمند است؛ 
این کمیته باید همه کسانی را که به واسطه تصمیمات نابجای 
خود به حقوق مردم اصفهان تجاوز کردند شناسایی کرده و به 
مراجع قضایی معرفی کند؛ مدیری که در گذشته علیه مردم 
مصوبه ای امضا کرده چرا باید امروز با خیالی آســوده در منزل 
بنشیند؟ او باید به افکار عمومی پاســخ دهد که چرا در زمان 

صدارت، خالف مصالــح مردم و 
استان اصفهان رفتار کرده است.

  وزارت نیرو  داوری اســت که 
خود اهل ِجر زنی است !

  مدیریــت آب امروز کشــور با 
فرهنگ دینــی ما هم ســازگار 
نیســت؛ در فرهنگــی که حتی 
نماز خوانده شده با وضویی که با 
آب غصبی گرفته شود هم حرام 
است، برخی برداشت آب به شکل 
بی حســاب و کتاب از رودخانه را 

ثواب می پندارند.
  )با انتقاد از صــدور مجوزهای 
بی ضابطــه برای حفــر چاه های 
عمیق(: ایــن مجوزهــا نه تنها 
ذخیره آب های زیر زمینی استان 
را به حداقل رسانده بلکه اصفهان 
را که زمانی پایتخت جهان شیعه 
بــوده و امروز پایتخــت فرهنگ 

 و تمدن ایران اسالمی اســت با خطر جدی زلزله ای خاموش 
رو به رو ساخته است.

  ما به طرح ســوال و اســتیضاح یک وزیر به عنوان آخرین 
حربه هــای قانونــی خود نــگاه می کنیــم و از ســوی دیگر 
 بیشترین تاکید خود را بر تفاهم و رسیدن به نظرات مشترک

 قرار داده ایم.
  ما به وزارت نیرو وقــت داده ایم تا اندکــی وضعیت خود را 
ســامان دهد، اما در صورت عدم توفیق این وزارتخانه در زمان 
مقرر بدون شک نسبت به ارائه و رأی آوری این طرح در صحن 

علنی تالش می کنیم.

نماینده اصفهان در مجلس خواستار سلب اختیار از وزارت نیرو در حوزه آب شد؛

وزارت نیرو به اصفهان ظلم کرد

کمیت  سمی 
رسوبات تاالب، 

خطرناک و سرطان زا 
گزارش شده که در 
صورت تبدیل این 

رسوبات سمی به ریز 
گرد، نه تنها مردم 

استان اصفهان بلکه 
سایر استان های 

همجوار نیز با 
خطر جدی روبه رو 

خواهند  شد

نماینده مردم اصفهان در مجلــس خبرگان رهبری در جمع عــزاداران هیئت 
فداییان حسین )ع( اصفهان اظهار کرد: باید تمام سعی خود را انجام دهیم تا در 

تراز شیعه انقالبی قرار بگیریم.
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی، مراقبت از افکار و برطرف کردن شبهات را نشانه 
شــیعه اباعبدا... الحســین )ع( عنوان و تصریح کرد: اگر شــبهات در ذهن افراد 
برطرف نشود راه نفوذی برای دشــمن ایجاد می شود.آیت ا... مهدوی تاکید کرد: 
زمانی که والیت فقیه درست شناخته شود دیگرکسی نمی تواند بر آن شبهه ایجاد 
کند. وی با ابراز تاسف گفت: چرا برخی هنوز رهبر انقالب را نشناخته اند، دشمن 
از این خأل فکری در مورد رهبری سوء استفاده و نفوذ می کند و زمانی که ایشان 

فرمانی را صادر می کنند در انجام اوامر متزلزل می شوند.

نماینده ولی فقیه در اصفهان در دیداربا مدیر عامل ســازمان آتش نشانی ضمن 
 تبریک هفته ایمنی و آتش نشــانی اظهار کرد: من به وجود آتش نشانان افتخار 

می کنم چرا که این انسان های بزرگوار از پدر و مادر دلسوزتر هستند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: آتش نشــانان جان خود را در معرض 
خطر قرار داده و خالصانه به مردم و شــهروندان خدمت مــی کنند که این ایثار 
و نوعی از جهاد اســت.امام جمعه اصفهان تصریح کرد: آتش نشانان بدون شک 
جزئی از ایثارگران هستند و این از خودگذشتگي بدین معناست که خود را در راه 
کمک به دیگران به خطر مي اندازند. وي در پایان خاطرنشان کرد: آتش نشانان 
اصفهانی، الگویی برای سایر همکارانشان در سراسر کشور بوده و همواره آمادگی 

الزم را برای نجات جان افراد دارند .

آتش نشانان اصفهاني، ایثارگران جامعه هستندباید در تراز »شیعه انقالبی« قرار بگیریم

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
در هفتمین نشســت ایســتگاه ترافیک اظهار کرد: 
مجموعه نشست های حمل و نقل ترافیک راه خود را 

در میان برنامه های این حوزه پیدا کرده است.
علیرضــا صلواتی افــزود: فاصله این نشســت ها به 
 یمن اتفاقات خوبی که در شــهر افتاده کمتر شده و 
همــان طور که مــی دانیــد هفته گذشــته میزبان 

میهمانانی در همین زمینه از کشور هلند بودیم.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: کاربری زمین از پارامترهای بسیار موثر 
بر حمل و نقل و ترافیک بوده که با تعامل و همکاری 
گســترده و دو ســویه معاونت معماری و شهرسازی 
 و حمــل و نقل و ترافیک به ســمت حل مشــکالت

شهری می رود.
وی ادامــه داد: برنامه ریزی یکپارچــه برای کاربری 
زمین و حمل و نقل پایدار شــهری، مســئوالن را از 

اعمال قانون بی نیاز خواهد کرد.
صلواتــی در پایــان خاطرنشــان کرد: اگــر انطباق 
مســائل مرتبط حمل و نقل با موضوعات معماری و 
شهرســازی به خوبی صورت گیرد، شهر اصفهان به 

وضعیت مطلوبی در این زمینه خواهد رسید.

 رییس اتحادیه خوار و بــار اصفهان گفت: برنــج از تهران 
به تمام اســتان ها بجز اصفهان توزیع شــد چراکه تاکنون 

استانداری اصفهان پیگیر تامین برنج نشده است.
مصطفی به حق اظهار داشــت: در ماه محــرم قیمت برنج 
 تا پنج درصــد افزایش یافت زیرا تا کنــون برنجی از تهران 
 علی رغم توزیــع در تمام اســتان ها به اصفهــان منتقل

 نشده است.  وی بیان داشــت: با پیگیری عدم توزیع برنج 
در اصفهان از پایتخت، اعالم شد که باید استانداری نامه ای 
بدهد که تاکنون درخواســتی از استانداری اصفهان ارسال 

نشده است.
رییس اتحادیه خوار و بار اصفهان بیان داشت: در ماه محرم 
قیمت برنج و لپه باال رفته اســت و مابقی خوار و بار به دلیل 
اینکه کمبــودی نداریم و محصول فراوان اســت، با قیمت 

قبل از محرم به دست خریدار می رسد.
وی با بیان اینکه در قیمت روغن نیز افزایشــی نداشــتیم، 
اظهار داشت: به دلیل خشکســالی اصفهان، هیچ صادراتی 
 به دیگر اســتان ها یا کشــورهای خارجی نداریــم و تنها

 وارد کننده خشکبار و خواروبار هستیم.
به حق بیان داشــت: تمام حبوبات از جمله لپه از خارج به 
اصفهان وارد می شــود که به همین دلیل با افزایش قیمت 

آن مواجهیم.

حمل و نقل پایدار، اصفهان را 
به شرایط مطلوبی می رساند

استانداری، اقدامی برای تامین 
برنج در استان نکرده است

اصنافشهرداریحمل و نقل

 آتش به پل های تاریخی 
آسیب می زند

هوانیروز در تمام عملیات های 
مهم شرکت داشته است

رییس اداره انهــار و مادی های شــهرداری اصفهان 
 گفت: آتش زدن علف های کف زاینــده رود به دیواره 

پل های باستانی اصفهان آسیب وارد می کند.
 ســیدجالل عمرانی اظهار کرد: برخی شــهروندانبه 
دلیل عدم آگاهی خود علف های کف رودخانه را آتش 

می زنند و دود زیادی را به راه می اندازند.
رییس اداره انهــار و مادی های شــهرداری اصفهان 
عنوان کرد: هنگام وزش باد، خاکستر علف های آتش 
زده در محیط زیســت و هوا پخش می شــود که این 
موضوع عالوه بر ایجاد آلودگی هوا و محیط زیســت، 

سالمتی شهروندان را  نیزبه خطر می اندازد.
عمرانــی ادامــه داد: آتــش زدن علف های خشــک 
 زاینــده رود خوشــبختانه تاکنون منجر بــه حادثه 
 نشــده اســت اما به دلیــل خشــک بــودن، با یک 
آتش سوزی امکان پیشــروی آن و حتی صدمه زدن 
 به دیــواره های تاریخــی پل های باســتانی اصفهان 

وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: شــهروندان نبایــد موجودات 
زنده کــف رودخانــه را آتش بزنند و محیط زیســت 
 و هــوای شــهر را بــرای خــود و دیگر افراد شــهر 

آلوده کنند.

فرمانده هوانیــروز ارتش جمهوری اســالمی ایران در 
مراســم تودیع و معارفه فرمانده پایــگاه چهارم رزمی 
هوانیروز در اصفهــان، اظهار کــرد: در ابتدای جنگ، 
هوانیــروز به عنــوان اولین گــروه از نظامیــان برای 
تثبیت اوضاع کشــور وارد شــد. بعضی از ویژگی های 
خــاص و طبقه بندی هــای قابل اثر موجب می شــود 
 که یک مجموعه خــوب جلوه داده شــود و همچنین 

تاریخ ساز، عبرت آموز و الگو می شود برای دیگران. 
امیر هوشــنگ یاری اضافه کرد: این الگوها و عبرت ها 
ویژگی هایی دارند که می توان آنها را در شــهید صیاد 
شــیرازی پیدا کرد. دینداری، والیتمــداری و انضباط 
که در این شهید وجود داشــت موجب شد تا او همواره 
در عملیات هــای مهم حضور داشــته باشــد و خیلی 
خوشــحالیم که این الگوهــا در کل هوانیروز کشــور 
نیز وجود دارد و بــه همین منظور هوانیــروز در همه 

عملیات های مهم حضور داشته است. 
وی ادامه داد: نیروی انســانی در زنجیره شــکل گیری 
اتفاقات الگوســاز بســیار اهمیت دارد. در واقع نیروی 
انسانی متخصص، با ایمان، شــجاع و والیتمدار بسیار 
مهم است. این موضوع نه تنها در گذشته بلکه در حال 
حاضر و برای آینده هم از اهمیت باالیی برخوردار است. 

ارتش

جوابیه سازمان انتقال خون
پیروی انتشــار مطلبی درباره وضعیت اهدای خــون در یکی از 
مراکز ســازمان انتقال خــون اصفهان که با عنوان »ســپاس از 
سپاس« در شماره مورخ 1395/7/8 در این جریده منتشر شد، 
سازمان انتقال خون اصفهان،  جوابیه ای را ارسال کرده که متن 
آن در ذیل می آید. الزم به ذکر است مطلب منتشره در روزنامه 
زاینده رود، عینا برگرفته از گزارش منتشــر شده در خبرگزاری 

استانی »مهر« در تاریخ همان روز می باشد.
با سالم و احترام

عطف به گــزارش شناســه 3782252 مــورخ 95/7/8 در آن 
خبرگزاری، نکاتی  جهت گــزارش و چــاپ در آن خبرگزاری 

ارسال می گردد.
 مرکز ســپاس انتقال خون از همه کســانی که واجد شــرایط 
پذیره نویســی ســلول های بنیادی هســتند بدون محدودیت 
جنسی ثبت نام می نماید و  پاســخگوی عالقه مندان به اهدای 

سلول های  بنیادی می باشد.
 از مردادماه  سال جاری که مرکز ســپاس انتقال خون اصفهان

 راه اندازی شده است بیش از 7 درصد ثبت نام شدگان را بانوان 
به خود اختصاص داده اند که این امر نشــانه حس نوع دوستی و 
ایثارگری این عزیزان می باشد که وضعیت تاهل مطلقا نقشی در 
پذیره نویسی ندارد.با توجه به مشــارکت بسیار خوب بانوان در 
امر اهدای سلول های بنیادی از آن خبرگزاری انتظار می رود  در 
امر اطالع رسانی دقت را فدای ســرعت ننماید و از طرح مسائل 
کذب و بی اساس اجتناب نماید و انتظار می رود آن خبرگزاری 
به عنــوان مبلغ و مروج فرهنگ خداپســندانه و نوع دوســتانه 
اهدای خون و اهدای سلول های بنیادی با انتقال خون همکاری 
و مســاعدت نماید. لیکن آنچه در گزارش آمده خالف این امر را 
نشان می دهد. شــایان ذکر اســت افرادی که تمایل به اهدای 
خون و ســلول های بنیادی دارند الزاما می بایست واجد شرایط 
خاصی از جمله سالمت کامل جسمی و روحی باشند که بر این 

مبنا استانداردهای الزم تدوین و بر اساس آن عمل می شود.

جوابیه

زاینده رود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: بــرگ ریحان یک 
چهارم  پیمانه، پنیــر موزارال۱۰۰ 
گرم، پیاز قرمزمتوسط یک چهارم، 
خیار۱ عدد، گوجــه فرنگی ۴۵۰ 
گرم، نان تســت مکعبی۳ پیمانه، 
لوبیا سفید۳۰۰ گرم، فلفل سیاه به 
میزان الزم، نمک بــه میزان الزم، 
روغن زیتون یک چهــارم پیمانه، 

سرکه قرمز یک چهارم پیمانه
نکاتی در رابطه با تهیه ساالد ایتالیایی پانزانال :

 در صورت امکان، از لوبیای کانلی اســتفاده کنیــد. آن را بپزید و یا از کنســرو لوبیا 
اســتفاده کنید. می توانید نان تســت و یا باگت را مکعبی برش دهید و تســت کنید. 
حدود ۱۴۰ تا ۱۷۰ گرم نان تســت مکعبی الزم دارید.  گوجه فرنگــی ها را ریز خرد 

کنید.  خیار را هم حلقه حلقه کنید،  پیاز را نازک خاللی کنید. 
  در دســتور اصلی این ســاالد از پنیر پروولون )Provolone Cheese( اســتفاده

 می شود، در صورت دسترسی می توانید از این پنیر استفاده کنید. پنیر را هم مکعبی 
برش دهید. برگ های ریحان را خرد کنید. الزم است تا این دستور برای ۲ تا ۸ ساعت 
در یخچال اســتراحت کند. در ظرفی، روغن زیتون و ســرکه را به همراه نمک و فلفل 
ســیاه با هم ترکیب کنید. لوبیا، نان، گوجه، خیار، پیاز و پنیر را به سس اضافه کنید و 
با هم ترکیب کنید. درب ظرف را بگذارید و برای ۲ تا ۸ ســاعت در یخچال قرار دهید. 

قبل از سرو، ریحان را روی آن بریزید.

تا کنون چند دوره از مباحث »تحلیل قیام عاشورا« توسط آیت ا... مجتبی 
تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است که تحت عنوان »سلوک عاشورایی«؛  
»منزل اول: تعاون و همیاری«، »منزل دوم: امر به معروف و نهی از منکر«، 
»منزل سوم: هجرت و مجاهدت«، »منزل چهارم: دین و دینداری«،»منزل 
پنجم: استقامت و پایداری« و »منزل ششم: حق و باطل« انتشار یافته بود. 
به تازگی جلد هفتم تا دهم مجموعه »ســلوک عاشورایی« آیت ا... مجتبی 
تهرانی توسط موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح  الهدی، با عناوین »منزل 
هفتم: عزت و ذلت«، »منزل هشــتم: غیرت دینی«، »منزل نهم: بینش و 

نگرش« و »منزل دهم: شرح خطبه منا« منتشر شد.
۲حماسه و عرفان

همان طور کــه از نام ایــن کتاب بر می آیــد، موضوع آن دربــاره عرفان، 
 حماسه و ارتباط بین این دو مقوله اســت. اصل مطالب کتاب، برگرفته از 

ســخنرانی های آیت ا... جوادی آملی اســت که در محرم سال ۱۴۱۱ه.ق 
)۱۳۶۸ش( انجام شــده و پس از انجام تغییرات الزم و حــذف و اضافات، 
بازبینی و تایید نهایی ایشان به چاپ رســیده است. »نقش حماسه و تاثیر 
ستم ستیزی در تعالی روح بشر، زمینه اشــتیاق عارفان ناب را به شهادت 
فراهم کرده و مجاهد کوی حق را با عرفان اصیل آشــنا می ســازد و این، 
همان هماهنگی حماسه و عرفان است.« »جهاد حقیقی بدون عرفان ناب 
نخواهد بود؛ چنانکه عرفان خالص بدون ایثار مال و جاه و نثار جان حاصل 
نخواهد شد. در وصف مجاهدان راستین، نشانه های عرفان مشهور است و 
در رسم عارفان واقعی، عالمت های مجاهدت مشهود.« مطالب این کتاب 
که با محوریت عاشورا و نهضت حسینی)ع( اســت، طی یک مقدمه و سه 
بخش ارائه شده است: هماهنگی آیین اســالم با فطرت، فضیلت حماسه و 

عرفان، عارفان حماسه ساز و حماسه سازان عارف.

تیپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسید)5(ساالد ایتالیایی پانزانال

سلوک عاشورایی

کفتر:  ما که از بچگی خیلی  صلح طلب و ضد جنگ بودیم ندا شاه نوری
و دست به جیز و سالح نمی زدیم. اول تا آخر یک 
زنجیر داشــتیم که آن را هم معلوم نیســت عمو 
زنجیرباف پشــت کدام کوه انداخــت و گم و گور 
کرد. هر چقدر هم که دســت هم را گرفتیم، شعر 

خواندیم و اعتراض مدنی کردیم، افاقه نکرد.
 عوض شــاخه زیتون که ســمت ما در نمی آمد 
و فقط ترشــی اش در مغازه ها پیدا می شــد یک 
 شاخه شمشاد می گرفتیم دستمان و کفتر سفید 
هوا می کردیم. خیلی که عصبانی می شدیم قبل 
از هوا کردن کفتر، انجیــر به خوردش می دادیم و 
پرش می دادیم سمت جبهه دشمن دیگر بقیه اش 
کرم کبوتر بود که تا چه حد توی هدفگیری دقت 
به خرج بدهد و ما را رو ســفید کند! البته به نظرم 
جنگندگی غاز خیلی بهتر از کفتر است و ای کاش 

می شد به جای کفتر صلح، غاز صلح هوا کرد!
 به هر حــال این چیزهایی که برای شــما خاطره 

شده برای ما جیز  است.
حسن موسی

شما دقیقا از یک اسلحه کوچک چه توقعی دارید؟ 
زیر کاپشــن چرمی مشــکی جا بگیرد؟ سریع و 
بی صدا باشد یا پشــه را روی هوا بزند؟ خب اینها 
دقیقا همان ویژگی هایی اســت که تفنگ حسن 
موسی نداشت.  تفنگ ســر پر حسن موسی دراز 
و ســنگین بود و برای هر بار شــلیک باید پر می 
شد اما به هر حال ســاخت وطن بود و روی تخم 
چشم ما جا داشــت. البته من اینجا قصد کوبیدن 
کاالهای وطنی را ندارم و صرفا مشغول نقد سازنده 
هستم اما اگر بعضی ماشــین های ساخت وطن را 
فرغون مسقف فرض کنیم که ما نه از روی ناچاری 
و نداری بلکه از ســر غیرت و عرق ملی سوارشان 
می شویم، تفنگ حسن موسی هم یک چوبدستی 

دراز بود که قابلیت تیر در کردن داشت!
 اما از آنجایی که با من هرچه کرد آن آشــنا کرد، 
حسن موســی گاهی نمی زد و وســط غائله کار 
دســت ما می داد. به این ترتیب این چیزهایی که 
برای شما نوستالژی شــده برای ما آخرین خاطره 

قبل از مرگ است.

لبخندک

یــادش بخیر، مدرســه که مــی رفتیم به 
ســختی نمره ۲۰ می گرفتیم ، نــه اینکه زاینده رود

درس خــوان نبودیم هــا، نه. معلــم ها به 
دوران ما می گفتند اونی که کارهاش بی غلطه خداست و فقط 

خداست که نمره اش بیسته. 
خالصه آرزوی نمره ۲۰ اغلب به دل مــا می ماند و گاهی حتی 
 ۱9/۷۵ می گرفتیم اما ۲۰ نه. امروز که ســال هــا از آن روز ها 
می گذرد به این نتیجه رسیده ام که بله واقعا فقط کارهای خدا 
بدون عیب و نقص است و چند سالی که سیستم آموزشی کشور 
متحول شــده  و معیار ارزیابی دانش آموزان نمره نیست خیلی 
خوشحال شدم چون قرار نیست همه معلومات یک دانش آموز 

در قالب نمره ارزیابی شود...، بگذریم.
این روزها دلم می خواهد چرخی در کشــور بزنــم و ببینم چه 

کسانی می توانند ۲۰ که نه اما همان ۱9/۷۵ را بگیرند.
 چندنفر در کوچه و خیابــان مواردی را رعایــت می کنند که 
حداقل محروم  نشدند. چند نفر پشــت شیشه اتومبیلشان نام 
مبارک حســین )ع( را نوشــته اند و واقعا هم احترام حضرتش 
را دارند به خاطر ترمز نابجای یک راننده سرشــان را از شیشه 

بیرون نمی کنند و ناسزا نمی گویند.
 چند نفر مشکی پوش شــهدای محرم هستند اما دلشان سفید 

سفید است. اصال چند نفر تالش می کنند که ۱9/۷۵ بگیرند؟
این روزها باید حواســمان خیلی جمع باشــد یک وقت کاری 

نکنیم که بگویند عزادار حسین)ع( و این کارها؟ 

بیست، مال خداست

تغذیه برای بدن گالبی شکل   
تخم کتان: تخم کتان یک ماده غذایی با ویژگی فیتواســتروژنیک ضعیف اســت و از این رو به 

حذف استروژن اضافی از بدن کمک می کند.
 سبزیجات چلیپایی: سبزیجاتی مانند کلم، گل کلم، شاهی و دیگر سبزیجات برگ سبز دیگر 
که حاوی مقادیر زیادی از مواد مغذی گیاهی )سولفورافان و ایزوتیوسیانات( هستند به کاهش 

استروژن کمک می کنند.
 لبنیات و گوشت قرمز ارگانیک: این مواد غذایی بــه کاهش سطح هورمون استروژن کمک 

می کنند.
 لبنیات کم چرب: کلســیم موجود در لبنیات کم چرب به تنظیم روش ذخیره، انباشــتگی و 

شکستن چربی در بدن کمک می کند.
 میوه ها و ســبزیجاتی با فیبر باال: مواد غذایی مانند کنگر فرنگی و چغندر سرشار از فیبر 

هستند و از این رو به کاهش استروژن در بدن کمک می کنند.
 جوانه کلم بروکلی: جوانه کلم بروکلی منبعی فوق العاده برای سولفورافان است که به کاهش 
ســطح اســتروژن کمک می کند. افزون بر این، مواد مغذی گیاهی موجود در آن خطر ابتال به 

سرطان را کاهش می دهد.
 جوانه لوبیا: جوانه لوبیا سرشــار از گلوتاریک اســید اســت که جذب دوباره استروژن توسط 

دستگاه گوارش را محدود می کند. از این رو، استروژن بیشتری دفع می شود.
 غالت کامل: غالت کامل مانند کینوا، جو و گندم سیاه منابع فوق العاده ای برای فیتواستروژن 

و پلی فنل های ضد استروژن هستند که به کاهش استروژن کمک می کنند.
 پروتئین بدون چربی: پروتئین های بــدون چربی حاوی لیزین و ترئونین هســتند که این 

ترکیبات به عملکرد مناسب کبد و سوخت و ساز استروژن کمک می کنند.

جدول )شماره 1975(

دختر جوانی که همه را شگفت زده کرد!بال مرغ برایش آمد داشت باهوش ترین پلیس جهان معرفی شد

شــرکت هواپیمایی ایزی جت، می گوید او جوان ترین خلبان زن این 
شرکت هواپیمایی تجارتی است.

اگر کیــت مک ویلیامز، از هر کس که ســن او را می پرســید یک پنی 
می گرفت، تا حاال کم پولی به دســت نیــاورده بود.کیت مک ویلیامز، 
به ۱۰۰ نقطه جهان پرواز می کند و می گوید بیشــتر مــردم وقتی از 
سن او باخبر می شــوند تعجب می کنند و تحت تاثیر قرار می گیرند.

 ســال گذشــته هواپیمایی ایزی جت، اعالم کرد در نظــر دارد تعداد 
خلبان های زن خود را افزایش دهد.

البته کیت، در جهان جوان ترین زنی نیست که شغل خلبانی را انتخاب 
کرده است. وقتی که کیت، سیزده ساله بود، تمرین های پرواز را شروع 
کرد ولی در مصاحبه با خبرگزاری پرس آسوسیشــن، گفته که هرگز 
فکر نمی کرد روزی خلبان هواپیماهای مسافربری شود. با این وجود، 
او پس از تمرین های پرواز در ســاتهمپتون، در ماه می ۲۰۱۱ به عنوان 
کمک خلبان، کار خود  را در شــرکت هواپیمایی ایزی جت شروع کرد.

پس از گذراندن دوره ســرخلبانی، اخیرا ایزی جت او را به مقام خلبانی 
ارتقا داده است.

یکی از ماموران پلیــس میدلندز، منطقه ای در انگلســتان که 
توانســته اســت با کمک حافظه تصویری خود نزدیک به هزار 
مظنون جرم را دســتگیر کند، لقب »پلیس حافظه« را کســب 

کرده است.
 اندی پوپ، تا به حال بیــش از ۸۵۰ مجرم را بــا کمک قدرت 
باالی تشخیص چهره خودش دستگیر کرده و به قانون تحویل 
داده است. گفتنی است، اســتعداد این پلیس ۳۸ ساله حتی به 
او کمک کرده اســت تا یک دزد را که عکس او را سال قبل دیده 
بود، دستگیر کند و در موردی دیگر هم توانسته است مظنون را 

فقط با تشخیص خال روی صورتش بشناسد.
پلیس حافظه، هر روز نیم ســاعت قبل از ساعت اداری در اداره 
پلیس حاضر می شــود و بعد از نشســتن پشــت سیستم خود 
عکــس مظنون هایی را  که بــا دوربین های مداربســته گرفته 
شــده اند، می بیند و هنگام ناهار خوردن هم همان عکس ها را 

مرور می کند تا آنها را حفظ کند.

 افقی:
۱- باد ویرانگر و اولین فیلم جان فورد، یار نامتناســب 

فیل در ضرب المثل، فتنه
۲- سرکه، نقاش نامی فرانسه با تابلوی مشهور دهکده، 

سهل
۳- چهره، ردیاب، قبض انجمن

۴- مخترع ایتالیایی آینه، فضا، همین
۵- سلوک و مماشات، زیر دست دکتر کار می کند

۶- فراموشی، حوله، کاریز و قنات
۷- خالیق، گوشه زدن، نت مسلول

۸- جوان، گذاشتن، گروه گانگستری
9- ضمیر عربی، کارگردان فیلم های بن هور و شــبی 

در رم، امور
۱۰- از بانک های کشــور، راز ها و فیلم مارســل لر بیه 

فرانسوی،آوا
۱۱- آهو، اهل آران است

۱۲- مردم، دین ها، رسوا و بی آبرو
۱۳- کارگردان فیلم های ســاز دهنی، دونده تنگسیر 
و تنگنا، کتاب طنز آرت بو خوالد بــه معنی چند بدل، 

شما و من
۱۴- مرکز بنگالدش، چندین بار، جای

۱۵- قلب کشــور ایتالیا ، نوعی پارچه، شور و مشورت 
کردن

عمودی:
۱- نام دیگر آکوردئون، تهمت و افترا، گوهر

۲- بدنام، سیمان سابق، ویتنام قدیم
۳- ماه زمستانی، فرار از ترس، خست

۴- خداحافظ، پشت سر، تله
۵- تقویم، زرشک

۶- کشیدنی آزار دهنده، فیلمی با بازی نیکی کریمی و 
پرویز پرستویی و مرحوم خسرو شکیبایی، زن دانشمند

۷- محروم، شاعر جغتایی، نه من نه تو
۸- سریع و زود، قارچ، کاشف میکروب حصبه

9- رمق، مخترع کشــتی زیر دریایی در ســال ۱9۵۶، 
طرد نشده

۱۰- سیال شدن، منکر بودن، شهر زلزله
۱۱- هنوز آنتریک نشده، گاری

۱۲- آتش قرآنی، دزد سرگردنه، فقر و بی پولی
۱۳- بلدرچین، اراده قوی را گویند، صدای زنبور

۱۴- تره تیزک، مدارک، فرصت و مهلت دادن
۱۵- تیم فرانسه، آشنا به راه نیست، سماوی

تصاویر روز
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سلینا آوالوس ، زن جوان آمریکایی به یک رستوران محلی به نام 
دومینوس پیتزا، سفارش یک خوراک بال مرغ داد.

پیک رستوران بسته ای را تحویل سلینا داد اما در بسته به جای 
بال مرغ دو دســته اســکناس به ارزش کلی ۵ هزار دالر وجود 
داشت. در واقع، این پول درآمد آن روز رســتوران بود که پیک 
باید به بانک می برد اما از شــدت حواس پرتی آن را به جای بال 

مرغ تحویل سلینا داد.
سلینا ، زن درستکاری اســت و فورا با رستوران دومینوس پیتزا 
تماس گرفت. رســتوران تعطیل بوده و تماس تلفنی سلینا بی 
جواب ماند. زن جوان به ناچار متوسل به یک رسانه محلی شد تا 

خبر را پخش کند.
سرانجام ، مدیر رســتوران با ســفارش دهنده بال مرغ تماس 
 گرفت. او با خوشــحالی به محل کار ســلینا رفــت . زن جوان

 پول ها را صحیح و سالم به مدیر رستوران تحویل داد. مدیر که 
تحت تاثیر درســتکاری و صداقت زن جوان قــرار گرفته بود به 

عنوان پاداش به او سفارش یک پیتزای مجانی را اهدا کرد.

کشکول

نوستالژیکاتور 

اسلحه

یادداشت های 
گلبول آبی
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امام حسین )علیه السالم(: 
حسین بن علی علیه السالم فرمود:هیچ مومنی مرا یاد نمی کند مگر 

آنکه  به خاطر مصیبت هایم گریه کند.
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