
غالمحسین خانی سه شــنبه )13 مهر( در نشست 
خبری کــه به مناســبت 15 مهر، روز »روســتا«، 
برگزار شد  با اشــاره به اینکه فعالیت بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی از ســال 58 به عنوان اولین نهاد 
خدمات رســان و از ســال 61 به منظور بازسازی 
مناطق جنگ زده آغاز شــده اســت، اظهار داشت: 
اساســنامه بنیاد مســکن انقالب اســالمی نیز در 
 ســال 66 تدویــن و به صــورت کلی اســاس آن 
 خدمات رســانی به روســتاها و امر ساخت مسکن 

می باشد که همچنان ادامه دارد.
به گــزارش خبرنگار زاینده رود؛ وی بــا بیان اینکه 
از سال 74 بهسازی مسکن روســتایی در کشور در 
دستور کار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار گرفته 
اســت، تصریح کرد: از ســال 84 در هیئت دولت 
مصوب شد که بنیاد مســکن انقالب اسالمی در هر 
سال 200 هزار واحد مسکونی روستایی را بهسازی 
کند کــه در این خصــوص تاکنون بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان به 54هزار و پانصد 
و هشتاد و سه واحد مســکونی تسهیالت پرداخت 

نموده است.
 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی با اشاره به 
اینکه 85 درصــد از عملکرد بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی در روستاهاست، ابراز داشــت: بر اساس 

طرح جامع مسکن روستایی ســال 1404 هر ساله 
می بایســت حدود 5800 واحد در روستاها واحد 
مسکونی احداث شود که در پایان برنامه، 88 درصد  

از واحدهای مسکونی روستایی مقاوم شده اند.
 وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــا پیگیری های 
اســتاندار اصفهان در خصوص تامیــن اعتبار مورد 
نیاز برای بهســازی منازل مســکونی سهمیه سال 
95 از 5800 واحــد بــه 12 هزار واحد مســکونی 
رســیده، تصریح کرد: تاکنون تعــداد 9850 فقره 
تســهیالت بــا اعتبــاری معــادل 182 میلیارد و 
300 میلیــون تومان توســط هفت بانــک عامل 
تخصصــی اختصــاص یافته کــه در حــال حاضر 
 پرونــده هــای متقاضیــان آن تشــکیل شــده و 
ان شــاء ا... از طریــق  همین بانک ها، تســهیالت 

پرداخت می گردد.
 خانی  با اشاره به ســقف فردی تسهیالت روستایی 
ادامه داد: 18 میلیون تومان برای احداث خانه های 
جدید و 20 میلیون تومان بــرای احیای بافت های 
فرســوده با رعایت مبحث 19 در نظر گرفته شده و  

کارمزد تسهیالت نیز پنج درصد است.
205 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان 

اصفهان موجود می باشد
  وی با بیان اینکــه طبق آمارگیری ســال 1392،

 205 هزار واحد مسکونی در روســتاها وجود دارد 
که برای بازســازی و بهســازی واحدهای جدید تا 
سال 1404 الزم اســت 70 هزار واحد احداث شود 
افزود: تا ســال گذشــته، به  54 هزار و 583 واحد 

مسکونی روستایی تسهیالت ارائه شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
اصفهان درخصــوص طرح های عمران روســتایی 
نیز بیان داشــت:  طرح های هادی باید 100درصد 
در روستاهای باالی 20 خانوار اجرا شودکه تا سال 
گذشــته 70درصد روســتاها را از طریق این طرح 

عمران و بازسازی کردیم.
وی اضافه کرد: همچنین تا پایان سال گذشته طرح 
هادی تمامی روســتاهای باالی 20 خانوار تهیه و 
طرح ها به تمام دهیاری ها و فرمانداری های استان 

ابالغ شده است.
 خانی  به وجود 956 روســتای باالی 20 خانوار در 
استان اصفهان اشــاره کرد و افزود:  73 روستا نقطه 
سکونت گاهی هســتند و برای  883 روستای باالی 
20خانوار طرح هادی تهیه شــده است. همچنین 
برای 80 روســتای زیر 20 خانوار نیــز طرح، تهیه 

کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه در 253 روستا نیز طرح هادی 
بازنگری ابالغ شده اســت، افزود:  همچنین در 53 

روســتا تهیه طرح هادی بازنگری در دســتور کار 
داریم و تا کنون در 605 روســتا اجرای طرح هادی 

انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
اصفهان در خصوص آســفالت معابر روســتایی نیز 
بیان داشــت: در ســال گذشــته 400هزار تن قیر 
رایگان به بنیاد مسکن داده شــد که از  این میزان 
هشت هزار تن آن سهمیه استان اصفهان بوده است 
ولی با پیگیری های اســتاندار اصفهان بیش از 34 

هزار تن قیر برای استان اصفهان ارسال شد.
وی در ادامه با بیــان اینکه با اســتفاده از 34 هزار 
تن قیر، 430 هزار تــن آســفالت در اختیار 285 
روســتا قرار داده ایــم، ابــراز داشــت: همچنین 
ســهمیه اســتان اصفهان بــرای دریافــت قیر در 
ســال جاری 11 هزار تن اســت. خانــی در ادامه 
با بیــان اینکه در حــال حاضر در اســتان اصفهان 
260 روســتا فاقــد اجــرای طــرح هادی اســت 
که نیاز به آســفالت معابــر دارد، افــزود: چنانچه 
 قیر مــورد نیاز برای این روســتاها تامین شــود با 
همکاری هــای مردمی تا پایان ســال جاری معابر 
100 روستای اســتان اصفهان را آســفالت و برای 
همه روســتاهای اســتان تا سه ســال آینده معابر 
آســفالتی ایجاد خواهیم کرد.  وی با اشاره به اینکه 

در روســتاهای اســتان اصفهان باالی 70 درصد 
اجرای طرح هادی روستایی داشــته ایم، ادامه داد: 
روستاها بنابر جمعیت آنها اعتبار دریافت می کنند 
به گونه ای که بیشــترین اعتبارات را روســتاهای 
شهرســتان اصفهان دارنــد، زیرا 185 روســتای 
باالی20 خانوار در آن قــرار دارد به گونه ای که 25 
درصد روستاها در شهرستان اصفهان هستند و 25 
درصد اعتبارات نیز مربوط به روستاهای شهرستان 
اصفهان اســت.  مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی اســتان اصفهان به پانزدهم مهرماه اشاره 
کرد و گفت: این روز به نام روســتا نام گذاری شده 
است. در این روز نیروگاه 20 کیلوواتی روستای هما 
آباد از توابع شهرســتان نایین توسط بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی افتتاح می شود که با فروش برق به 
شــرکت برق، هزینه های جاری خدمات به روستا 
تامین می شود. همچنین آســفالت 140 روستا نیز 
در هشت ماه گذشــته انجام شــد و آسفالت 145  
روستای دیگر نیز صورت خواهد گرفت. وی با اشاره 
به اینکه در خصوص ســاماندهی منظر و ســیمای 
روستایی اقداماتی در دستور کار داریم، اضافه کرد: 
در خصوص بافت های روســتایی و باز زنده ســازی 
روستاهای فرســوده نیز طرح هایی را در دستور کار 

داریم.

 تهیه طرح برای هفت روستای باارزش استان 
اصفهان

 خانــی اضافه کــرد: در حــال حاضر بــرای هفت 
روســتای بافت با ارزش، طــرح تهیــه کرده ایم، 
همچنین در روستای ابیانه 15 سال پیش این طرح 
را تهیه نمودیم. در سال جاری  در 333 روستا طرح 
هادی اجرا می شود و اعتبار الزم برای انجام این امر 
برابر با 32میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه 
23 درصد جمعیت، روســتایی و 77 درصد شهری 
هســتند، افزود: نقش بنیاد مســکن در جلوگیری 
از مهاجــرت و جذب مهاجر )مهاجــرت معکوس( 
بستگی به اشتغال در روستاها دارد.  مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه تعــداد 188 هزار جلد و برگ ســند مالکیت 
تا پایان ســال 1394 با کمک همکاران ثبت اسناد 
و امالک تهیه شده اســت، گفت: حدود 170 هزار 
واحد، سنددار شــده اند و فقط کمتر از 10 درصد 
خانه های روســتایی هنوز سنددار نشــده اند. وی 
افزود: در سال جاری باید 11 هزار سند روستایی و 
شهری در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، صادر 
کنیم که در شش ماهه نخست سال، 50 درصد این 
امر محقق شده است و در شش ماهه دوم سال بقیه 

آن محقق خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان:

روستا های با ارزش اصفهان طرح دار می شوند
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15

پرونده بافت فرسوده کالن شهرها 
روی میز تصمیم سازی

14

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

وزارت صنعت خواهان برکناری 
یحیی بود

3

اتمام پروژه بازسازی برج مراقبت 
اصفهان تا پایان مهرماه

15

توصیه مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان به شهروندان:

هدیه ساخت و ساز شهرداری را
از دست ندهید

3

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

اصفهانی ها بیش از یک میلیارد 
لیتر بنزین سوزاندند

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
رییــس جمهــور گفت: گســترش همــکاری های 
آســیایی برای جمهوری اســالمی ایــران از اهمیت 
بســزایی برخوردار اســت و قرن 21، قرن آسیاست. 
حســن روحانی دیروز پیش از عزیمت به 3 کشــور 
جنوب شــرق آســیا در جمع خبرنگاران در فرودگاه 

مهرآباد در تشریح اهداف ســفر به بانکوک به منظور 
شرکت در دومین اجالس ســران مجمع گفت و گوی 
 همکاری های آســیا، ACD،  با تاکید بر اهمیت قاره 
آســیا در سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران، 

اظهار داشت: قرن بیست و یکم به تعبیری ...

روحانی پیش از عزیمت به 3  کشور جنوب شرق آسیا:

قرن 21، قرن آسیاست

2

این روزها غم تو مرا می کشد، حسین     شب های ماتم تو مرا می کشد، حسین

مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهان گفــت: ســاماندهی نذورات 
 مردمی بــرای توزیــع بیــن مســتمندان واقعــی جامعــه و تقویت 
 و تبییــن فرهنــگ احســان از مهــم تریــن اهــداف اجــرای طرح 

احسان حسینی در ماه محرم و صفر ...

درحوزه مطالعات تاریخی، ســفرنامه ها به دلیل محتــوای اجتماعی و 
فرهنگی خود از اهمیت بسیاری برخوردار هســتند و سفرنامه نویسان 
اروپایي مراسم عزاداري ماه محرم را بیش از سایر مراسم و آداب و رسوم 

مردم ایران در سفرنامه هاي خود ...

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

طرح احسان حسینی در ماه محرم و 
صفر اجرا می شود

اگر شخص شجاعی در این دنیا بوده 
مسلما » حسین بن علی « )ع( است

اصفهان سومین استان کشور در زمینه مشاجره و دعوا شناخته شد؛صفحه  11

اصفهاني ها چقدر اهل دعوا  هستند؟
آیا فریادخواهی مردمان زنده رود به پایتخت نرسیده است؟

منشأ  ریزگردهای اصفهان روشن تر از روز است

8

15

در اصفهان صورت گرفت؛
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پیشنهاد سردبیر: 
تحقیق و تفحص های پرهزینه و نافرجام

ویژهیادداشت

سید حسین 
نقوی حسینی- 
نماینده مجلس

بهرام قاسمی-
سخنگوی 

وزارت امور خارجه 

صدیف بدری-
سخنگوی کمیسیون 

عمران مجلس 

تقریبا از همه دستگاه های 
ذی ربط گــزارش مربوط 
به »روند اجــرای برجام« 
و  کردیــم  دریافــت  را 
نیاز  بازدیدهــای مــورد 
برای تهیه گــزارش روند 
اجرای برجام نیــز انجام 
شــده و محتوای گزارش 
کمیســیون امنیت ملی و 
مجلس  خارجی  سیاست 

در کمیته هســته ای این کمیسیون تدوین شــده است و کمیته 
هســته ای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، 
گزارش برجامی خود را تا روز یکشــنبه تحویل این کمیســیون 

خواهد داد.

آمریکایی ها پرونده بســیار 
ســنگینی در ارســال سالح 
و تجهیــزات به متجــاوزان 
در یمن دارند.آنهــا در حالی 
که رســاندن کمک های بشر 
دوســتانه به مردم این کشور 
با مشــکالت عدیــده روبه رو 
اســت، ادعاهایــی را مطرح 
می کنند که ایران سالح برای 
یمن ارســال می کنــد و این 

جز اعتراف به عجز خود و متحدانشان در مقابل مردم بی پناه یمن معنای 
دیگری ندارد و بدون تردید همه می دانند که در قتل هزاران یمنی بی گناه 
و انهدام زیر ســاخت ها در یمن و هدف قرار دادن بیمارستان ها و مدارس 

این کشور از هواپیماها و سالح های آمریکایی استفاده می شود.

تقاضای تحقیــق و تفحص 
 از شــهرداری تهــران مورخ

 7 مهــر بــا 21 امضــا در 
اعالم  عمــران  کمیســیون 
وصول شــد و از ایــن تاریخ 
شــهرداری تهــران 15 روز 
اســناد،  تــا  فرصــت دارد 
مــدارک و مســتنداتش را 
جهت بررســی به کمیسیون 
بفرســتد و به دلیل تعطیلی 

هفته آینده مجلس به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی، اولین جلسه 
کمیســیون با متقاضیان تحقیق و تفحص در مورخ یکشنبه 25 مهرماه 

برگزار می شود. 

بین الملل

دبیرکل سازمان بدر عراق به ترکیه هشــدار داد که اگر در 
روند آزادسازی شهر موصل در شــمال عراق مداخله کند، 
با نیروهای این کشــور به مثابه دشمن برخورد خواهد شد. 
هادی العامری در بیانیه ای اعالم کرد: اظهارات رجب طیب 
اردوغان رییس جمهــور ترکیه درباره موصل شــرم آور و 
بیانگر رویکرد طائفه ای نفرت انگیز او است. او در این بیانیه 
افزود: موصــل را تنها فرزندان غیور همه اقشــار عراق آزاد 
خواهند کرد. العامری تاکید کرد: ما هرگونه نیروی زمینی 
خارجی که خودش را وارد عملیات آزادسازی موصل کند، 
دشمن خواهیم دانســت و همانطور که با گروه تروریستی 
داعش برخورد می کنیم با ایــن نیروها نیز برخورد خواهیم 
کرد.حیدر العبادی نخســت وزیر عراق روز ســه شــنبه 
از تبدیــل »ماجراجویــی ترکیه« در عراق بــه یک جنگ 
منطقه ای هشدار داد و از تدوین طرحی برای تضمین عدم 
سوء استفاده از »خالء« ایجاد شــده بعد از آزادسازی شهر 
موصل از دست داعش خبر داد.مجلس نمایندگان عراق نیز 
روز سه شنبه تصمیم پارلمان ترکیه برای تمدید ماموریت 
نیروهای ترکیه در عراق و ســوریه برای یک ســال را رد و 

خواستار احضار سفیر ترکیه در عراق شد.

 »زیگمار گابریل« وزیر اقتصاد آلمان روز سه شــنبه 
به ســفر دو روزه خود به ایران که به منظور افزایش 
روابــط تجــاری بعــد از رفــع تحریم هــا صورت 
 گرفت، پایــان داد.به نوشــته وبگاه شــبکه خبری 
»دویچه وله«، یک مورد غیر قابل پیش بینی در این 
دیدار که برنامه ســفر گابریل را در سه شــنبه تغییر 
داد، لغو دیدار او با »علــی الریجانی« رییس مجلس 
ایران بود.هر چند که این شبکه توضیح زیادی در این 
زمینه نداده است، اما اشاره کرده که گمانه زنی های 
رسانه  ای این اســت که اظهارات گابریل قبل از سفر 
به تهران در مورد حمایت ایران از »بشار اسد« رییس 
جمهور سوریه، مواضع ضد اسراییلی ایران و مسئله 
حقوق بشــر، مقامات ایرانی را به لغو دیدارشــان با 
این مقام ارشد آلمانی واداشته اســت.بر اساس این 
گــزارش، رییس اتــاق بازرگانی آلمــان ضمن ابراز 
نگرانی از لغو دیدار با علی الریجانی اظهار داشــت: 
»من نمی خواهم زیاد به ارزیابی این مسئله بپردازم. 

در کل، این سفر گام مهمی بود.«

 هشدار هادی العامری
 به ترکیه

مقام های آلمانی:

سفر به ایران گام مثبتی بود

»هر دقیقه مجلس 300 میلیون تومان هزینه دارد.« این جمله ای 
بود که در خالل تذکر حشــمت ا... فالحت پیشه در جلسه علنی 
مجلس، به حاشــیه ای پر رنــگ تر از متن مبدل شــد، چه آنکه 
کنار هم گذاشتن این رقم با زمان های جلســه علنی، اعدادی با 

صفرهای بزرگ را به ما نشان می دهند.
فعالیت هــای بی ثمــر و تنبلی هــای گاه و بی گاه 

بهارستان نشینان
اگر ســرنخ صحبت های فالحت پیشــه را گرفته و چند سالی به 
عقب بازگردیم، به چنین آمارهایی در مجلس هشتم نیز برخورد 
می کنیم. در اردیبهشت ماه ســال 90 بود که کواکبیان در قالب 
تذکری همچون فالحت پیشــه و به منظور نشــان دادن اهمیت 
زمان در مجلس و پرهیز از اتالف آن زبان به انتقاد گشــود و گفت 
که»مجلس در هر دقیقه بیــش از 15 میلیون تومان هزینه دارد، 
هیئت رییسه و به ویژه دبیران به پیشنهادهای مطرح شده، توجه 
بیشتری داشته باشــند تا با ایجاد اخالل در بحث اصلی مجلس، 

وقت نمایندگان مردم هدر نرود.«
جویا شدن این موضوع از فالحت پیشــه به عنوان فردی که این 
اعداد و ارقام را مطرح کرده اســت به نتیجه ای ختم نشــد. او در 
گفت وگو بــا خبرآنالین با بیان این نکته کــه هدفش از آن تذکر 
افزایش توجه به بعد کیفی مجلس بود، برای ورود به جزییات این 
آمار، چندان ابراز عالقه نکرد و گفت:»فقط به شما بگویم که این 
آمار در مجلس هفتم به صورت رســمی بیان شــد و در آن زمان 
گفته می شد، برای هر دقیقه 200 میلیون هزینه می شود و االن 

300میلیون تومان است.«
کنار هم قرار دادن این دو تذکر جدا  از تفاوت فاحش عددی آنها، 
یک روایت مشترک را در خود نهفته دارند، آن هم هدر رفت اموال 
بیت المال در میان قیل و قال نمایندگان مجلس است؛ البته این 
قبیل هزینه ها، مواردی همچون هزینه مســکن، ماشین و دفتر 
نماینــدگان نیز در خود نهفتــه دارند، مخارجی که مســئولیت 
نمایندگی را ســنگین تر می کند. وقتی نگاه را از حساب و کتاب 
درآمد نمایندگان مجلس و خدماتی که بــرای انجام وظیفه آنها 
درنظر گرفته شده است، برداریم و کمی به جلسات علنی مجلس 
تمرکز کنیم، آن زمان است که حساســیت این موضوع بیش از 

پیش برایمان روش می شود.
جلســات علنی مجلس پر اســت از صدای رییــس مجلس که 
می گوید»لطفا رای بدهید.«، غایبانی که نبودنشان یعنی تضییع 
حق وکالیشــان و حتی گاهــی کار به جایی  می رســد که خود 
نمایندگان از تنبلی همکارانشان سخن می گویند. مانند روزی که 
علیرضا ســلیمي نماینده محالت در مجلس دهم،  در تذکرش به 
انتقاد از عملکرد همکارانش پرداخت و نســبت به راي ندادن آنها 
زبان به گالیه گشــود و گفت:» بعد از 24 روز تعطیالت 140 نفر 
در راي گیري قبلي شــرکت نکردند، من تذکر بند 11 ماده 24 را 
دارم. مگر بناست که 24 روز دیگر هم تعطیالت داشته باشیم که 

دوستان رفع خستگي کنند.«
سیاسی بازی یا تذکربازی

برای مردمی که عادت کرده اند روزهای مشخصی از هفته صدای 

نمایندگانشان را از رادیو بشنوند بدون شــک تذکرها و اخطارها 
بخش جالب تر اتفاقات پارلمان برایشــان است. همان تذکرهایی 
که زمان مهمی را در هر جلسه علنی به خود اختصاص می دهند 
و بســیاری از آنها به دلیل وارد نبودن موضوع حتی انتقاد اعضای 

هئیت رییسه و رییس مجلس را هم سبب می شوند.
همان زمانی که مثال فالن نماینده منتسب به فالن جریان سیاسی 
و حزبی درحال بیان یک تذکر یا اخطاری اســت که رنگ و بوی 
سیاسی بودن به شدت در آن مشهود است، کم نیستند شنوندگان 
رادیو که با خود زمزمه می کنند که کاش نمایندگانشــان گریزی 
هم به دردها و مشکالت اقتصادی و معیشــتی آنها بزنند، همان 
مشــکالتی که روزی آنها را به پای صندوق ها کشاند تا افرادی را 
روانه خانه ملت کنند تا گره از گره های کور مشکالت معیشتی آنها 
باز کنند. سیاسی بازی با تریبون باز مجلس اما یک درد همیشگی 
در ادوار مختلف پارلمان بوده و مشخص نیست وقتی که قرار است 
 برای حل مشکالت مردم صرف شــود با چه استداللی صرف امور

 بی ربط با فضای پارلمان می شود.
این قبیــل غفلت هــای نمایندگان وقتــی در کنــار تحقیق و 
تفحص های نافرجام، قرار می گیرد، مخارج بیشتری را بر»گرده« 
قوه مقننه قرار می دهد، چه آنکه مثال از 182 درخواست تحقیق 
و تفحص مجلس نهم، تنها 51 مورد از آنها به ســرانجام رســیده 
و مختومه شــده اند و 131 مورد آن در پارلمــان باقی مانده اند و 
هنوز مشخص نیســت در مجلس دهم به چه سرانجامی خواهند 
رســید. ابعاد این تحقیق و تفحص ها زمانی روشــن می شود که 
بدانیم برای به سرانجام رسیدن هر یک از این تحقیق و تفحص ها 
چه هزینه ای به مجلس تحمیل می شود، چه آنکه  براساس گفته 
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم »هزینه 
تحقیق و تفحص ها در مجلس بســتگی به حجــم آن، رقم های 
متفاوتی را شــامل و معموال از 100 میلیون تومان شروع می شود 
و حتی ما پرونــده 200 میلیونی داشــتیم.« در واقع پیگیری و 
ممارســت نمایندگان مجلس در ایجاد پرونده هــای تحقیق و 
تفحص زمانی که بــه مرحله نهایی خود یعنی خوانده شــدن در 
صحن علنی مجلس نرســد، گویا کاری انجام نشده است. اتفاقی 
که بــرای پرونده هایی همچون تحقیق و تفحص از بنیاد شــهید 
رخ داد و جنجال بســیاری هم به پا کرد، تــا جایی که حتی علی 
الریجانی در قامت رییس مجلس دهم به زبان انتقاد از مسئوالن 
این تحقیق و تفحص در مجلس نهم پرداخته و گفته بود:» تحقیق 
و تفحص در مجلــس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شــد و 
 بعد رفت در کمیســیون ماند و اصال متوجه نشــدیم چه شد! «

 به عبارت دیگر تحقیــق و تفحص های با هزینــه کالن اگرچه 
شانس این را داشته باشند که  از جلسات نمایندگان و صحن علنی 
مجلس عبور کرده، در خان آخر که همان بررسی در قوه قضاییه 
است، چندان با خوشرویی مواجه نمی شوند و بدون تاثیرگذاری 
خاصی رها می شــوند. در واقع هزینه ای کــه از جیب بیت المال 
برای فعالیت 290 نماینده خرج می شــود، گاهی با سهل انگاری 
اهالی خانه ملت روبه رو شده اســت و در مواردی همچون غیبت، 
منفعل بودن در جلســات علنی، رای ندادن و حتی ساده انگاری 
تحقیق و تفحص ها، این نمایندگان هستند که اموال مردم را در 

مسیر غلط هدر می دهند.

این قبیل 
غفلت های 

نمایندگان وقتی 
در کنار تحقیق 

و تفحص های 
نافرجام قرار 

می گیرد، مخارج 
بیشتری را 
 بر»گرده« 

قوه مقننه قرار 
می دهد

خبرآنالین:خانه ملت، محل جلوس چهره هایی اســت که در هر دوره با بلیت مردم اجازه حضور پیدا می کنند تا 
پیگیر مشکالت و دغدغه های موکالن  خود باشــند؛ اما آنچه در هیاهوی حضور این بهارستان نشین ها چندان 

مورد توجه قرار نگرفته، هزینه ای است که از بیت المال برای حضورشان در صحن سبز مجلس خرج می شود.

دیدگاه

شیخ عطار سفیر پیشــین ایران در آلمان با بیان اینکه 
مباحــث اقتصادی و برگزاری کمیســیون مشــترک 
اقتصادی بین تهران و برلین دلیل اصلی ســفر معاون 
صدر اعظم آلمان به ایران، نیســت گفت: نفوذ و قدرت 
منطقه ای ایــران بــرای آلمان ها از جذابیــت باالیی 
برخوردار است و آنها در بســیاری از مباحث سیاسی 
هم با ما اتفاق نظر دارند.علیرضا شیخ عطار با اشاره به 
ســفر زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم  
آلمان به تهران  در پاسخ به این ســوال که آیا احتمال 
اثرگذاری رژیم صهیونیســتی  بر روابط تهران برلین 
وجود دارد یا خیر؟ خاطرنشــان کرد: احتمال توطئه 
اسراییل در روابط دو کشــور وجود دارد ولی در حال 
حاضر مــی بینیم که برقــراری روابط با ایــران مورد 
اســتقبال آلمان ها قرار گرفته است. وی ادامه داد: این 
دومین سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران است و پیش از 
آن هم وزیر خارجه آنها دو بار به کشــورمان سفر کرده 
است. سفیر پیشــین ایران در برلین با بیان اینکه جدا 
از مباحث اقتصادی، ایران و آلمان در مباحث سیاسی 
هم با یکدیگر تعامل دارند افزود: در زمینه حل بحران 
سوریه و عراق در بســیاری از موارد نظرهای دو کشور 
نزدیک به هم است و حتی آلمان ها پیش از همه اعالم 
کرده اند که بدون حضور ایران هیچ مشکلی در منطقه 

حل نخواهد شد.

حجت االســالم رهامی، رییــس کمیته انتخابــات احزاب 
اصالح طلب گفت: »عارف« گزینه ای اســت که ممکن است 
در انتخابــات 9۶ مورداســتفاده اصالح طلبان قــرار بگیرد.

رهامی در پاسخ به این پرســش که آیا معرفی دو کاندیدا در 
انتخابات 9۶ باعث دودســتگی در بین اصالح طلبان نخواهد 
شــد، گفــت: اصالح طلبان قصــد دارند در »طــول« آقای 
روحانی، کاندیــدا معرفی کنند و نه در »عرض« ایشــان. در 
ماه های آینده گزینه هــای موردنظر اصالح طلبان با ســفر 
به مناطق مختلف کشور و ســخنرانی در این شهرها از نظر 
سیاســی خود را عرضه خواهند کرد تا استقبال مردم از آنها 
موردسنجش و ارزیابی قرار بگیرد. در نهایت نیز اصالح طلبان 
با بررسی های دقیق و موشــکافانه یک گزینه را در کنار آقای 
روحانی معرفی خواهند کرد. وی در ادامه یکی از گزینه های 
اصالح طلبان در انتخابات 9۶ را محمدرضا عارف دانســت و 
خاطرنشان کرد: اصالح طلبان به ایشــان هم فکر می کنند. 
برخی از روایت ها بیانگر این مســئله اســت که ممکن است 
آقای روحانی در انتخابات شرکت نکند. به همین دلیل آقای 
عارف گزینه ای اســت که ممکن اســت در چنین شرایطی 
مورداســتفاده اصالح طلبان قرار بگیرد. آنها براین باورند که 
اگر در انتخابات آینده تنها روی یک گزینه ســرمایه گذاری 
کنند آسیب پذیری جریان اصالحات شــدیدا باال می رود و 
جریان اصالحات نمی تواند به خوبــی برنامه های انتخاباتی 

خود را اجرا کند.

سفیر پیشین ایران در آلمان:

قدرت ایران برای آلمان ها 
جذاب تر از بازارش است

حجت االسالم والمسلمین رهامی:

اصالح طلبان به نامزدی 
»عارف« فکر می کنند

علی الریجانی تشریح کرد: 

تضاد کامل راهبرد ایران و 
آمریکا در مسائل منطقه

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم عنوان کرد:

نگاه مشترک روحانی و 
احمدی نژاد به توسعه

علی الریجانی در نطق قبل از دســتور جلســه علنی 
دیروز مجلس، ضمن تســلیت ایام عزای حســینی 
افزود: گریستن و غمگساری در واقعه کربال باید ما را 
با وظیفه امروزی آشــنا کند و به قول شهید مطهری 

باید شمر امروز را شناخت.
وی گفــت: پیام نهضت امام حســین)ع( آن اســت 
که صف یزیدی را بشناســیم و در راه مبــارزه با آن 
تا پایان جان بایستیم و بدون شــک آمریکا و قدرت 
شــیطانی صهیونیســم هلهله کنان از تروریســم ها 
حمایت می کنند. الریجانی افزود: اخیرا در کنفرانس 
هرتزلیا که رژیم صهیونیستی برگزار کرده بود یکی از 
شخصیت های مشهور آمریکایی در اجالس بیان کرد 
که اسراییل امروز در بهترین شــرایط امنیتی است؛ 
چرا که کشــورهای دیگر درگیر مســائل تروریستی 
و امنیتی در منطقه شــده اند و بدترین حالت زمانی 
است که تروریسم ها سرکوب شوند و ایران و حزب ا... 

موفق از آن بیرون بیایند.
رییس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: این فکر 
شــیطانی و یزیدی نشــان می دهــد آمریکایی ها و 
اســراییلی ها خالف شــعارهای دروغین خود هیچ 
اراده ای بــرای مبارزه با تروریســم ندارنــد و هدف 
بزرگ تری در پس این ماجراجویی فراگیر منطقه ای 

نهفته است.

محمد دهقان اظهار داشــت: توقع ما از دولت این بود 
که الیحه برنامه را به صورت جامع به مجلس ارائه کند 
و مجلس بدون فوت وقت برنامه را به تصویب برســاند 
تا کشور دچار بی برنامگی نشــده و دولت و مجلس در 
ذهن افکار عمومی متهم به بی برنامگی نشوند.نماینده 
مردم طرقبــه و چناران در مجلس ادامــه داد: طی دو 
سال اخیر فضای اقتصادی و فرهنگی کشور به گونه ای 
رقم خورده که ما هیچ زمانی به انــدازه امروز نیازمند 

برنامه نیستیم.
وی ادامه داد: حل مشــکالتی از قبیل رکود بی سابقه 
و خواب عمیق بازار ، مســائل پس از توافق بین المللی 
برجام ، مســائل منطقه و وضعیتی که در منطقه برای 
جمهوری اســالمی به وجود آمــده، وضعیت بیکاری 
جوانان، قاچاق کاال، مفاســد اقتصادی و اســتفاده از 
ظرفیت معادن و منابع بی شــمار در داخل کشور همه 
و همه نیازمند برنامه هســتند.وی با بیان اینکه دولت 
یازدهم برداشــتی در خصوص الیحــه برنامه دارد که 
دولت قبل نیز چنین برداشــتی را داشت گفت: دولت 
معتقد است که نیازی نیست الیحه برنامه را به مجلس 
ارائــه دهیم. الیحــه برنامه برای دولت اســت.رییس 
جمهور قبل نیز اعتقاد داشت که تدوین الیحه بودجه و 
برنامه از اعتبارات رییس جمهور است و مجلس نباید 

دخالت کند.

خبر

رییس جمهور گفت: گســترش همکاری های آسیایی برای 
جمهوری اسالمی ایران از اهمیت بســزایی برخوردار است و 

قرن ،21 قرن آسیاست.

حســن روحانی دیروز پیــش از عزیمت به 3 کشــور جنوب 
شــرق آســیا در جمع خبرنگاران در فــرودگاه مهرآباد در 
تشریح اهداف ســفر به بانکوک به منظور شرکت در دومین 
  ،ACD ،اجالس سران مجمع گفت و گوی  همکاری های آسیا
با تاکید بر اهمیت قاره آســیا در سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران، اظهار داشت: قرن بیســت و یکم به تعبیری، 
قرن آسیاســت و گســترش همکاری های آســیایی به ویژه 
در زمینه هــای فرهنگی، علمــی، تکنولوژیکــی و اقتصادی 
بــرای ایران از اهمیت بســیار زیــادی برخوردار می باشــد.

دکتر روحانی گفت: 34 کشــور آســیایی عضــو این مجمع 
مهم هستند و جمهوری اســالمی ایران نیز از سال 2004 و 
حدود 12 ســال پیش به عضویت این مجمع در آمده است.

رییس  جمهور، گســترش همگرایی و همکاری کشــورهای 
آسیایی و قرار گرفتن آسیا به عنوان یک شریک مهم در برابر 
ســایر قدرت های اقتصادی جهان را از اهــداف اصلی مجمع 
گفت و گوی  همکاری های آسیا، دانســت و گفت: این مجمع 
در ســال های اخیر عمدتا به دنبال اهدافــی در  زمینه های 

آب،ارتباطات،امنیت غذایی، گردشــگری، توســعه انسانی 
و توسعه پایدار متمرکز بوده و توســعه روابط در این حوزه ها 
به ویژه در زمینه امنیت غذایــی، آب و انرژی برای جمهوری 
اسالمی ایران بســیار حائز اهمیت است. آقای روحانی خاطر 
نشــان کرد: ایران در عرصه های فرهنگی و گردشگری و علم 
و فناوری در قاره آسیا پیشــتاز است و در سال جاری اجالس 
وزیران گردشگری این مجمع  در تبریز برگزار شده و در آینده 
نیز کشور ما میزبان اجالس های دیگری خواهد بود.وی گفت: 
در حاشیه این اجالس سران مجمع گفت و گوی  همکاری های 
آســیا، مالقات های دوجانبه ای هم با مقامــات تایلند برای 
گسترش هر چه بیشــتر روابط دو کشور انجام خواهد گرفت. 
رییس  جمهور در ادامه با اشاره به اهداف سفر به ویتنام اظهار 
داشت: ویتنام از کشــورهای مهم شرق آســیا در سال های 
اخیر، تحوالت مثبتی در عرصه های اقتصادی داشــته است 
و روابط بســیار نزدیکی بین تهران و هانوی برقرار می باشــد 
و در این سفر به دنبال توســعه روابط تهران – هانوی در همه 
زمینه ها به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور 

هســتیم. وی همچنین درباره اهداف ســفر به مالزی گفت: 
مالزی از کشورهای مهم آسیایی و اســالمی است و از دیرباز 
روابط خوبی بین دو کشــور برقرار بوده گرچه در ســال های 
اخیر به دالیل مختلف روابط دو کشــور به مانند سابق نبوده؛ 
لذا در این سفر به دنبال بازسازی و گسترش سطح مناسبات 
و همکاری های دو کشــور به ویــژه در عرصه هــای علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و فناوری هســتیم و در جریان این سفر 
مســایل مربوط به دنیای اســالم و منطقه نیز مورد بحث و 
تبادل نظر قرار خواهد گرفت. رییــس  جمهور اضافه کرد: در 
هر سه کشور نشست هایی نیز با فرهیختگان، علمای اسالم و 
ایرانیان خواهیم داشــت. آقای روحانی در نخستین مرحله از 
سفر به سه کشور جنوب شرق آسیا، تهران را به مقصد هانوی 
پایتخت ویتنام ترک کرد.در مراســم بدرقه رسمی از رییس 
جمهور، علی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل، اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس جمهور، 
تعدادی از وزرا و برخی شــخصیت های کشــوری و لشکری 

حضور داشتند.

غفلت نمایندگان از هزینه میلیونی برای هر »دقیقه« مجلس؛

تحقیق و تفحص های پرهزینه و نافرجام

روحانی پیش از عزیمت به 3  کشور جنوب شرق آسیا:

قرن 21، قرن آسیاست

با مسئوالن

بدرقه رییس جمهور در سفر به سه 
کشور جنوب شرق آسیا

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح دیروز به دعوت رسمی 
رییس جمهور ویتنام و با بدرقه معاون اول رییس جمهوری و مشــاور 
امور بین الملل مقام معظم رهبری، عازم هانوی پایتخت این کشــور 

شد و پس از آن به کشورهای مالزی و تایلند سفر خواهد کرد.

ضرغامی-
رییس سابق رسانه ملی

بــرای  برنامــه ای  فعــال 
کاندیداتــوری در انتخابــات 
 9۶ سال  ریاســت  جمهوری 
ندارم و مهــم ترین وظیفه ای 
کــه در این مقطع احســاس 
می کنــم، تقویــت جریان و 
نیروهای انقالبی اســت؛ چرا 
که وحــدت نیروهای انقالب 
مهم ترین مسئله امروز کشور 
اســت و این اتحــاد می تواند 
تمام تهدیــدات را به فرصت 

 تبدیل و اهداف انقالب را با سرعت بیشــتری محقق کند و اگر ما ضربه ای 
خورده ایم یا می خوریم متاســفانه ناشــی از تفرقه میان نیروهای جریان 

انقالب است.
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

سهم چشمگیر چینی ها در عزاداری ايرانی ها

تابناک: دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان 
اصفهان در حالی برگزار شد که یکی از مصوبات این جلسه، 
بی خطرسازی پسماندهای دامپزشــکی بود. در این مصوبه، 
فرمانــداری، دامداری های بــزرگ را موظف بــه خریداری 
و نصب دستگاه های بی خطرســازی کرده است. با پیگیری 
این موضوع از ســوی موســی رهنمایی، رییــس اتحادیه 
دامداران اصفهان که تاکنون پســماندهای دامپزشــکی به 
چه صورتی و در کجا دفن می شــد، در حالی با تعجب از این 
پرسش اســتقبال کرد که از معنای پســماندهای خطرساز 
دامپزشــکی در تعجب بود و وجود این نوع پسماندها را در 

صنعت دامداری انکار کرد. البته تعجب از این مصوبه، تنها به 
رهنمایی ختم نشد و عبدالرضا مرادی، رییس اداره بهداشت 
و نظارت بر فرآورده های غذایی، دامپزشکی استان اصفهان، 
با اندکی سکوت چنین مصوبه ای را نامفهوم دانست و گفت: 
حجم پسماندهای خطرساز دامپزشکی آنقدر نیست که نیاز 
به خریداری دستگاه بی خطرســازی در دامداری ها داشته 
باشد یا اینکه نسبت به خطرســاز بودن این پسماندها اعالم 
هشدار شود. با توجه به اینکه دامداران برای تقویت دام های 
خود، از داروهای تقویتی اســتفاده می کنند، این داروها نیز 
درون شیشه هایی نگهداری می شــود که خطرساز نبوده و 

در نهایت با یک ســرنگ فلزی که دائما مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، به دام تزریق می شــود و در واقع دورریزی در این 
زمینه وجود ندارد که نیاز به بی خطرســازی آن باشــد! این 
مصوبه در حالی که دامداران اصفهــان بارها صدای اعتراض 
خود از مشــکالت متعدد مالی را به گوش مسئوالن استان 
رســانده اند، کمی جای تامل دارد. حال سوال اینجاست که 
وقتی هم دامداری ها و هم دامپزشکی به عنوان نهاد ناظر، از 
وجود چنین خطری اظهار بی اطالعی می کنند، فرمانداری 
اصفهان چگونه پی بــه این خطر برده کــه آن را در حد یک 

طرح مهم برشمرده و تصویب کرده است؟!
 آیا فرمانــداری برای تصویب این مصوبــه، از صاحب نظران 
نهادهای وابسته مثل دامپزشکی، جهاد کشاورزی یا اتحادیه 

دامداران نظرخواهی کرده است؟

چه کسانی نظرات تخصصی را به مسئوالن می رسانند؛

مصوبه سوال برانگیز فرمانداری اصفهان برای دامداری ها

محمدرضا رضايی؛ ريیس کمیسیون
عمران مجلس

اسدا... عسگر اوالدی؛ ريیس اتاق ايران و 

روسیه

حجت االسالم جعفر شجونی؛ عضو جامعه 
روحانیت مبارز

مهدی فضائلی؛ تحلیل گر مسائل سیاسی

رفتــار  ببینیــم  بایــد 
از  پــس  آمریکایی هــا 
صــدور محــدود مجوز 
فروش هواپیمــا به ایران 
چگونه خواهد بود؛ قطعا 
آمریکایی ها  به  نمی توان 
اعتماد کــرد و معتقدم 
خیلی با آنها به مشــکل 
برمی خوریم. مــا از هر 
مرحلــه ای کــه عبــور 
آمریکایی ها  می کنیــم، 
یک مانــع بــرای ایران 
و  می کننــد  ایجــاد 

مشخص نیســت این هواپیماها چه زمانی وارد کشور می شود. 
آمریکایی ها در هر مرحله می خواهند با اعمال فشــار، امتیازات 

جدیدی از ما بگیرند.

به آقــای رییــس جمهور 
گفتم سرمایه بانک ها برای 
حضور در ســایر کشورها 
باید تقویت شــود که وی 
قول داد افزایش ســرمایه 
بانک هــای تخصصــی به 
سرعت در دســتور کار قرار 
گیــرد و وزیر اقتصــاد نیز 
ایــن موضــوع را پذیرفت.

با روســیه روابط قدیمی و 
دراز مدت داریم و در سال 
۲۰۱۳ حجــم مبادالت دو 

کشــور به باالی یک میلیارد 
دالر رسید. با این وجود بعد از آن، سطح روابط سیر نزولی پیدا کرد و 
در سال گذشته رقم بسیار پایین بود که باید دالیل آن را مورد بررسی 

قرار دهیم. دو کشور به کاالهای تولیدی یکدیگر نیاز دارند.

احمدی نــژاد آن همــه 
زحمت کشــید و مسکن 
مهر را درســت کرد؛ بعد 
ایــن دولت گفــت همه 
مزخرف بوده اســت؛ به 
همین دلیل احمدی نژاد 
آتشــی مزاج و عصبانی 
شد و خواست در عرصه 
انتخابــات حضــور پیدا 
کند، مــردم نیــز از وی 

استقبال کردند.

برجــام، آینــده مثبتی 
پیش رو نخواهد داشت؛ 
اگرچه اتفاقاتی رخ داده 
اســت؛ چراکــه هــدف 
اصلی، رفع همه تحریم ها 
بالفاصله پــس از اجرای 
برجام بــود؛ همان گونه 
که در جریــان مذاکرات 
بارهــا و بارهــا مطــرح 
شــد و روحانی بــر آن 
تاکید و تصریح داشته و 
وعده های مکرری درباره 
آینده برجام داده می شد.

پس از گذشت حدود 9 ماه 
از اجرای برجام، همچنان شــاهدیم که اتفــاق اصلی رخ نداده 

است.

با مسئوالن

ثبت نام بیش از 1/5میلیون خانوار در سرشماری اينترنتی؛

سمنان و بوشهر در صدر
رییس مرکز آمــار ایران گفت: شــمار خانوارهــای ایرانی که تا 
ساعت 6 صبح دیروز ثبت نام اینترنتی کرده اند، به یک میلیون و 

589هزار و ۲۲5 خانوار رسید.
امیدعلی پارســا با اعالم این خبر، افزود: تعداد جمعیت ثبت نام 

شده تا صبح دیروز پنج میلیون و ۳46هزار و 44۲ نفر بوده است.
وی اظهار داشــت: تاکنون بیش از ۳۳ درصد هدف تعیین شده 

مرکز آمار برای سرشماری اینترنتی محقق شده است.
وی مشارکت مردم استان های ســمنان و بوشهر در سرشماری 
اینترنتــی را عالی توصیف کرد و گفت: اســتان های خراســان 
جنوبی، یــزد، کردســتان و آذربایجان شــرقی نیز مشــارکت 
74/4درصدی داشــته اند. وی افزود: مردم استان های همدان، 
خوزستان، گلستان، لرستان، قزوین، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، 
آذربایجان غربی و اردبیل نیز مشــارکت کمتری نسبت به سایر 
استان های کشور داشــته اند که امیدواریم در روزهای آتی، این 
میزان افزایش یابد. رییس مرکز آمار افــزود: هدف گذاری برای 
ثبت نام اینترنتی، هشــت میلیون و 88۱ خانوار بوده و سهم هر 

استان نیز مشخص شده است.

این دو خودرو، هر دو از موتورهای ۱/8لیتری بهره می برند؛ 
با این تفاوت کــه MG6 مجهز به توربو شــارژبوده و با توان 

بیشتری تولید می کند.
توان موتور این خودرو ۱6۰اســب بخار بوده و این در حالی 
است که توان موتور االنترا ۱48اسب بخار است. اما این توان 
بیشتر، سبب نشــده تا بتواند کره ای پر آپشن را کنار بزند و 
در بازار موفق باشد. MG6 به واسطه داشتن موتوری قوی تر 
و البته سیستم توربوشارژ، از شتاب گیری بهتری نسبت به 

االنترا برخودار است.

هر دو خودرو زیبــا بوده و درون 
کابین نیز طراحــی جذابی دارند؛ 

اما کیفیت بــه کار رفتــه درون کابین 
MG6 بهتر از االنتراست.

هــر دو خــودرو از امکانات زیــادی بهره 
می برند و در ایــن زمینه MG6 هم 

چیزی کم نگذاشته است. اگرچه 
هر دو خودرو کم اســتهالک 
هستند، اما االنترا کم مصرف 
 MG6 و البته کم دردسرتر از
اســت؛ این در حالی است که 
فراوانی قطعات و البته خدمات 

پس از فروش االنترا، سبب شده 

تا خودروی موفق تری در بازار ایران باشد؛ چراکه ام جی در 
زمینه خدمات پس از فروش چندان موفــق نبوده و قیمت 
قطعات این خــودرو نیز گران تــر از االنتراســت. از این رو 
 MG6 می توان االنترا را به راحتی خرید و فــروش کرد؛ اما

با افت قیمتی بیشتر و البته زمان زیادتربه فروش می رسد.
در بازار ایران، االنترا با توجه به داشــتن آپشن های مختلف، 
قیمت هایی متفــاوت را تجربه می کند کــه تا ۱۳۰میلیون 
تومان نیز می رســد و شــما می توانید بســته بــه بودجه 
خود، رقم کمتــری هم برای این کره ای زیبــا بپردازید؛ اما 
آپشــن های کمتری را نیــز در اختیار خواهید داشــت. 
این در حالی اســت که MG6 قیمتــی در حدود 
۱۳۰میلیون تومــان دارد و اگر می خواهید 
پــول کمتــری بپردازیــد، بایــد 
نمونه های کار کــرده آن 
را بخرید کــه اتفاقا افت 
نیز  زیــادی  قیمتــی 

دارند.

هیوندايی النترا بخريم يا ام جی6؟
خودروبازار

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: اصفهانی ها تا پایان شــهریور ماه 95 

بیش از یک میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند.
حســین صادقیان با اشــاره بــه اینکه در شــش ماه 
نخست امســال یک میلیارد و ۱۱ میلیون و ۳۳8هزار 
و 84۰ لیتر بنزین در اســتان اصفهان مصرف شــد، 
اظهار داشــت: میزان مصرف بنزین در استان نسبت 
 به مدت مشــابه ســال گذشــته ۳/۰8درصد رشــد

داشته است.
به گفته وی، تــا پایان شــهریور ماه 94 در اســتان 
اصفهان 98۱ میلیــون و ۱۱۳ هزار و 64۱ لیتر بنزین 
مصرف شد. مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی اصفهان، به کاهش 6/58درصدی نفت ســفید 
تا آخر شــهریور ماه 95 اشــاره کرد و گفت: تا پایان 
شــهریور امســال 8 میلیون و 964 هزار و 8۰۰ لیتر 
نفت سفید در استان سوزانده شــد که میزان مصرف 
در مدت مشــابه ســال قبل، 9 میلیون و 595 هزار و 

9۰۰ لیتر بود.
وی با بیان اینکه تا پایان شــهریور مــاه یک میلیارد 
و ۱85 میلیــون و 68۱ هزار لیتر گازوئیل در اســتان 
مصرف شد، تاکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته، 
یک میلیارد و ۳4۲ میلیــون و 8۲7 هزار و 694 لیتر 

گازوئیل در استان مصرف شد.

مدیرکل تســهیالت و تجهیزات فرودگاهی شرکت 
فرودگاه هــا و ناوبری هوایــی ایــران، از اتمام پروژه 
بهســازی و بازســازی سیســتم های تاسیساتی و 
ساختمانی برج مراقبت فرودگاه بین المللی اصفهان 

تا پایان مهرماه خبر داد.
میرســعید صفی نیــا با اعــالم این خبــر گفت: در 
استعالمی که تهیه شــد، روش های کار سیستم های 
سرمایش و گرمایشــی فرودگاه اصفهان مورد قبول 
نبود؛ بنابراین طی پروژه ای، بازسازی و بهسازی برج 

را آغاز کردیم. 
وی با بیــان اینکه کارکنــان ایــن اداره کل در حال 
بازسازی و نوســازی بخش های مختلف برج مراقبت 
پرواز فرودگاه اصفهان  هســتند، ادامــه داد: اکنون 
بهســازی ســاختمان برج به همراه تاسیســات آن 
به طور همزمان در حــال انجام اســت و پیش بینی 

می شود تا پایان مهرماه این پروژه به اتمام برسد.

مديرعامل پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

اصفهانی ها بیش از يک میلیارد 
لیتر بنزين سوزاندند

اتمام پروژه بازسازی برج 
مراقبت اصفهان تا پايان مهرماه

اخبار

بازار بزرگ تهران و خیابان ناصر خســرو، یکی از محل های 
اصلی برای فــروش لوازم عــزاداری مــردم در هیئت ها و 
موسســه های مذهبی اســت. انواع پرچم، بیــرق، زنجیر، 
طبل، عالمت، سنج و سایدروم از جمله مهم ترین این لوازم 
محسوب می شوند؛ وسایلی که با برندهای مختلف ازجمله 
ایرانی، چینــی، ژاپنی، ترکیــه ای و... در این بــازار دیده 
می شود و بررسی قیمت ها نشان دهنده باالتر بودن قیمت 
برندهای خارجی نسبت به برندهای ایرانی است. همچنین 

با عبور از مغــازه های فروش لــوازم و ادوات عــزاداری، با 
پارچه هایی در طرح و رنگ های مختلف که آویزان شده اند، 
مواجه می شــویم؛ پارچه هایی که قیمت هــای متنوعی 
دارند. قیمت ایــن پرچم ها که انواع و مــدل های مختلفی 
دارند، از حدود 5۰ هــزار تومان آغاز می شــود و تا حدود 
یک میلیون تومــان ادامه می یابــد. همچنین خیمه های 
عزاداری بین ۲۰تا۱5۰هزار تومان به فروش می رسند. انواع 
طبل نیز در مغازه ها، بســته به برند و جنــس، رنج قیمتی 

از ۱8۰هزار تا بیش از یک میلیون تومان دارد. بررســی ها 
نشــان می دهد که ســایدروم های ایرانــی و چینی با رنج 
قیمتی حدود ۱۰۰تا۲۰۰هزار تومان، ارزان ترین سایدروم 
ها هســتند و قیمت برخی برندهای خارجی که تعدادشان 
کمتر است، بیش از یک میلیون تومان است. دوقل نیز که از 
سازهای کوبه ای در دســته های عزاداری است، رنج قیمتی 
از ۱۰۰ تا حدود ۳۰۰ هــزار تومان دارد. انواع ســنج که از 
دیگر وسایل هیئت های عزاداری محرم است، رنج  قیمتی 
متفاوتی دارد. ســنج های ایرانی حدود ۱۰۰ هزار تومان و 
سنج های خارجی در سایزهای بزرگ تر، بیش از 6۰۰ هزار 
تومان قیمت دارند. زنجیر نیز که از پرمصرف ترین وســایل 
دسته های عزاداری اســت، با دو نوع طالیی و نقره ای رنگ 
عرضه می شوند. قیمت طالیی آن ۱4هزار و قیمت نقره ای 

آن ۱۰هزار تومان است.
اما عالمت که یکی دیگــر از اصلی تریــن و زیباترین لوازم 
دســته های عــزاداری ماه محرم محســوب و بــه صورت 
ســمبلیک در مراســم عزاداری امام حســین)ع( استفاده 

می شود، بر اساس اندازه و وزن آن، قیمت متفاوتی دارند.
عالمت ها شــامل ادوات خــاص خود می شــوند. کمربند 
عالمت در انواع مختلف بیــن 6۰ تا 4۰۰ هزار تومان قیمت 
دارد. پر عالمت نیز از 7 تا ۲۰ هزار تومان و شــال عالمت از 

حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان عرضه می شود.
به گفتــه برخی فروشــندگان، بخش قابــل توجهی از این 
وســایل، برندهای خارجی هســتند و برندهای ایرانی هم 
در کنار خارجی ها مشــتریان خود را دارد. اما به گفته آنها 
کیفیــت، طراحی و زیبایــی، اصلی ترین عامــل در تعیین 

قیمت این لوازم است. 
به غیر از این لوازم، پیراهن مشــکلی در انواع مردانه، زنانه 
و بچگانــه، از پــر فروش ترین ها اقالم در بــازار محصوالت 
فرهنگی محرم به حســاب می آید. پیراهن های مشــکی 
مردانه با برندهای ایرانی، رنج قیمتی از ۱5تا۳۰ هزار تومان 
دارند و پیراهن ها با دوخت های خارجــی، بیش از ۳5هزار 

تومان هستند. 
همچنین لباس های خاصی که برای مراسم تعزیه خوانی در 
این ایام استفاده می شود و مشــتریان خود را دارد، از حدود 

۱8۰تا۲۳۰هزار تومان در بازار به فروش می رسند.

وقتی پای چشم بادامی ها به بازار محرم هم باز می شود؛

سهم چشمگیر چینی ها در عزاداری ایرانی ها 

قیمت اين پرچم ها 
که انواع و مدل های 

مختلفی دارند،  از 
حدود 5۰ هزار تومان 

آغاز می شود و تا 
حدود يک میلیون 
تومان ادامه می يابد

بازار لوازم و وسايل عزاداری ماه محرم، با شروع اين ماه داغ شده و با رفت و آمد مردم و هیئت های عزاداری 
برای تهیه وسايل مورد نیازشان همراه شده اســت؛ بازاری که بخش قابل توجهی از آن برندهای خارجی 
)عمدتا چینی( هستند و برندهای ايرانی هم در کنار خارجی ها مشــتريان خود را دارد و قیمت ها بسته به 

برندها و کیفیت های مختلف، متفاوت است.

رییــس اتحادیه طــال و جواهــر اصفهان گفــت: ایران 
 iso tc 174 برای اولین بار به عضویت کمیتــه ۲۲ نفره

استاندارد بین المللی درآمد.
هوشــنگ شیشــه بران بعد از نشســت جهانی ایزو در 
کشور ســوییس، با اعالم عضویت ایران در کمیته اصلی 
استانداردســازی طــال و جواهر ســازمان بیــن المللی 

اســتاندارد ISO، از حــق رای ایــران در تدوین تمامی 
اســتانداردهای این کمیته در کنار پنج کشــور اروپایی 
خبر داد. نماینده صنف طال و جواهر کشورمان در اجالس 
کمیته جهانــی طالوجواهر ایزو، با بیان اســتقبال خوب 
از هیئــت ایرانی در این نشســت، اظهار داشــت: در این 
جلسات فشــرده که طی چند روز در ژنو برگزار شد، بهزاد 
رضایی، رییس هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان و 
فرحناز رجالی، کارشــناس اداره اســتاندارد از کشورمان 
حضور داشــتند. رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان 

با اشــاره به حضور ۲۰ کشــور دنیا در این نشست، افزود: 
در سمینار کمیته استانداردســازی طال و جواهر سازمان 
جهانی ایزو، به بررسی آخرین پیشــرفت ها و تکنولوژی 
ایجاد شــده و به روز کردن اســتانداردهای شمش طال 
و اندازه گیری عیار آن و همچنین اســتانداردهای رنگی 
مصنوعات طال پرداخته شد. شیشه بران در مورد اهمیت 
حضور کشورمان در این نشست، گفت: نمایندگان کمیته 
متناظر طال و جواهر ایران حاضر در این جلســه، به ارائه 

دیدگاه های ملی خود پرداختند.

عضويت ايران در کمیته 22 نفره 
ISO طال و جواهر

قیمت انواع لپ تاپ

 Asus P2530UJ i5 4G 1Tb 2G - ايسوس
15.6inc

2،099،000
تومان

2،305،000
تومان

 Lenovo IdeaPad 310 i5 4G -  لنــوو
500Gb 2G 15.6inch

1،640،000
تومان

1،715،000
تومان

 Microsoft Surface  - مايکروســافت 
Book i5 8G 128Gb SSD

5،300،000
تومان

5،400،000
تومان

 HP Pavilion BC000 i7 16G - اچ پــی
1Tb 4G Touch Gaming

4،08
5،00

0

تومان
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اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
آيا می توان به هنگام بیماری ورزش کرد؟

یک کارشناس تغذیه گفت: جهت ذخیره ســازی موادغذایی الزم 
 به منظور آمادگی برای رشــد ســریع دوران بلوغ، تغذیه مناسب 

در دوران مدرسه نیاز است.
 ســوری راغبی اظهار کرد: تغذیه مناســب، نقش مهمی در رشد 
و تکامل کودکان ایفا می کند. تامین مواد سازنده برای رشد، تامین 
انرژی موردنیاز برای انجام فعالیت های جســمی و فکری و کمک 
به حفظ مقاومت در برابــر عفونت ها، اهمیــت تغذیه در کودکان 

مدرسه ای را دو چندان می کند.
این کارشــناس تغذیه تصریح کرد: خوردن صبحانه باعث برآورده 
شدن نیازهای تغذیه ای کودک در طول روز می شود که نتیجه آن 
کنترل وزن و سطح کلسترول خون اســت. کودکانی که صبحانه 
می خورند، کمتر دچار دل درد و ناراحتی های دیگر شده و در طول 

روز می توانند برنامه غذایی بهتری را ادامه دهند.
وی بیان کــرد: بچه هایی که صبحانه نمی خورنــد، اغلب در طول 
روز به خــوردن غذاهای پرچرب کــه از نظر غذایــی کم ارزش و 
بی ارزش هســتند، روی می آورند. بر همین اســاس والدین باید 
به تغذیه کودکان در این دوران اهمیت بیشــتری دهند. با تغذیه 
 مناســب می توان از بروز بیماری های زودهنــگام جلوگیری کرد 

و خطر مشکالت سالمتی را در آینده کاهش داد.
راغبی، با اشــاره به اینکه خــوردن غذا در حیــن ورزش به حفظ 
تعادل حرارت بــدن و ثبات قندخون کمک می کند، یادآور شــد: 
 آموزش تغذیه باید در برنامه های ســالمتی کودکان گنجانده شود 

تا آنها به اهمیت مواد مغذی پی ببرند.
وی با بیان اینکه کودکان باید درباره ارتباط بین ســالمت و تغذیه 
آگاهی پیدا کنند، گفت: از لحاظ روحی و روانی الزم اســت بدانیم 
وسایل و مکان تغذیه کودک باید متناسب با سن و روحیه او باشد 

تا هنگام غذاخوردن، احساس لذت و آرامش کند.
این کارشناس تغذیه با بیان اینکه میز  و وســایل غذاخوردن باید 
راحت، جذاب و از لحاظ اندازه و شــکل مناســب کودکان باشد، 
افزود: با کمک وسایل غذاخوری که شکلی نو و جذاب برای کودک 

دارند، کودک به غذاخوردن ترغیب می شود.
 راغبــی خاطر نشــان کــرد: خوب رشــد کــردن در کــودکان 

به مواد غذایی بستگی دارد که آنها مصرف می کنند. 
مواد غذایی مصرفی در دوران کودکــی، تاثیر خود را در دوره های 

بعدی زندگی نشان می دهند.

بیشتر افراد این تجربه را داشــته اند که هنگام صبح به سختی می توانند 
از خواب بیدار شــوند و در طول روز هم پیوسته به لحاظ جسمی و روحی 

احساس خستگی می کنند.
 کمبود خواب تنهــا دلیل تحلیل رفتن انرژی بدن نیســت بلکه می تواند 

یک نشانه از وجود چندین بیماری جدی باشد. 
در عین حال ســبک زندگی می تواند باعث شــود که فرد دچار احساس 

خستگی شود و در نتیجه بر الگوی خواب تاثیر بگذارد.
 احســاس خســتگی یکی از مشــکالت شــایع میان عموم مردم است 
 و می تواند در نتیجه این باشــد که فرد بیش از انــرژی دریافتی مجبور 
به مصرف آن باشد. اما در عین حال الزم است فرد نسبت به احتمال ابتال 
به بیماری های دیگر که یکی از نشــانه های آن می تواند خستگی دایمی 

باشد نیز، هوشیار باشد.
ســایت مدیکال دیلی در ایــن مقاله بــه بیماری هایی اشــاره کرده که 

احساس خستگی یکی از نشانه های آنهاست:
آپنه خواب: احساس خســتگی در طول روز می تواند با چگونگی 
و کیفیت خواب فرد در طول شب مرتبط باشــد. خر و پف کردن یکی از 
ویژگی های معمول عارضه آپنه خواب اســت. وقفه تنفسی حین خواب 
زمانی رخ می دهد که بافت نرم پشت گلو، مجرای هوا را مسدود می کند و 
در نتیجه آن در طول خواب به طور مکرر تنفس فرد متوقف می شود. این 
اختالل مانع از آن می شــود تا فرد در مدت زمان خوابیدن اکسیژن کافی 
بگیرد و به همین دلیل فرد در طول شــب از اســتراحت واقعی بهره مند 

نمی شود.
کم خونی: احساس ضعف، خستگی، عدم تمرکز می تواند نشانه ای 
از فقر آهن یا کم خونی باشــد. این اختالل باعث می شود خون به سختی 
اکسیژن را در سراسر بدن جا به جا کند زیرا تعداد گلبول های قرمز خون 
کاهش پیدا می کند. بنابرایــن میزان انرژی کافی بــرای تولید انرژی به 
سلول ها نمی رسد. زمانیکه مغز، ماهیچه ها و دیگر اعضای بدن از دریافت 

انرژی کافی محروم شوند، فرد دچار احساس خستگی دایمی می شود.
مشکالت تیروئید: غده تیروئید وظیفه تنظیم متابولیسم بدن را 
دارد بنابراین هــر آنچه که تولید هورمون تیروئید را کاهش دهد ســطح 
 متابولیســم را به منظور حفظ انرژی پایین می آورد و موجب می شــود 
فرد احساس خستگی داشته باشــد. در صورتی که مواد معدنی همچون 
منگنز، منیزیم، ســلنیوم و ید به میزان کافی در بدن وجود نداشته باشد 
 غده تیروئید نمی تواند هورمون کافی ترشــح کرده و احســاس خستگی 

در فرد به وجود می آید.
بیماری قلبی: قلــب همچون پمپی برای سیســتم گردش خون 
عمل می کند بنابراین در صورتی که قلب دچار مشــکل باشد نمی تواند 
عملکرد خود را به درستی انجام دهد و این وضعیت به احساس خستگی 

در فرد منجر می شود.
يائسگی: احساس خســتگی یکی از عالیم یائســگی به حساب 
می آید. به عــالوه، این دوره با کاهش میزان متابولیســم همراه اســت. 
همچنین احتمال کم کاری تیروئید پس از دوره یائسگی افزایش پیدا می 
کند. عالوه بر این تغییرات هورمون هایی که در تنظیم انرژی سلولی بدن 

نقش دارند می تواند به بروز احساس خستگی دایمی کمک کند.

طبق نتایج پزشکی، افسردگی در طول بارداری ریسک مشکالت 
رفتاری و احساسی کودک را در سنین باال افزایش می دهد.

تصور می شود افسردگی حداقل بر یک زن از هر ۵ زن در ماه های 
آخر بارداری و بالفاصله بعد از زایمان، تاثیر می گذارد. 

عالئم آن همراه با کم حوصلگی و احساس نومیدی است. 
اما می تواند برخی از عوامل دیگر نظیر تغییر در ترکیب شیمیایی 

مغز را نیز به همراه داشته باشد.
 مطالعه قبلــی همین تیم تحقیق نشــان می داد که افســردگی 
در طول بارداری بر رشد نوزاد در داخل رحم و همچنین پیوند بین 

مادر و نوزاد بعد از تولد تاثیر می گذارد. 
 حال همیــن محققان نشــان داده اند که افســردگی یا اضطراب 
می تواند موجب کاهش آنزیم جفت که هورمون اســترس موسوم 
به کورتیزول را تجزیه می کند، شــود و بدین ترتیب جنین بیشتر 

در معرض این هورمون قرار می گیرد.
همچنین ممکن اســت جنین تحــت تاثیر اســترس در معرض 
 تغییرات ســلولی قرار گیرد، به طوری که تجلــی ژن تغییر کند 

و بر سالمت روان کودک در دوره نوجوانی تاثیر گذارد.

نقش تغذيه در بلوغ فکری کودکان

بیماری هايی که با خستگی 
خود را نشان می دهند

يافته های پزشکی نشان می دهد؛

تاثیر افسردگی دوره بارداری 
بر سالمت روان کودک

آواکادو
 بافت خامه ای آواکادو به خاطر وجود چربی  های اشــباع نشــده 
تک زنجیره ای است که نه تنها برای سالمتی بسیار مفید هستند، 
 بلکه دســتگاه گوارش برای هضم آنها به زمان بیشتری نیاز دارد 
و در نتیجه، می  توانند اشتها را سرکوب کنند. عالوه بر این، آواکادو 
 یک منبع عالی از فیبرهای محلول اســت کــه در هنگام حرکت 
در روده حالت ژل ماننــد ایجاد می  کنند و از این طریق ســرعت 
 فراینــد هضــم را کاهــش می  دهنــد. از آواکادو به عنــوان یک 

ماده غذایی با چندین نوع فعالیت متفاوت یاد می  شود. 
 به عنوان مثال می  توانید آواکادو را به تکه  های ریز تقســیم کرده 
 و از آنها در ساالد یا ساندویج خود استفاده کنید یا آن را پوره کنید 
و به دســر اضافه کنید. اگر دوســت دارید طعم آواکادو را شیرین 
کنید، هسته آواکادو را بگیرید و مقداری عسل در محل قرارگیری 
هســته قبلی بمالید یا مقداری نمک و فلفل و لیمو ترش روی آن 

بپاشید تا آن را طعم دار کنید.
بذرک يا بذرکتان

بذر کتان یا بذرک منبع سرشــار از فیبر و اسیدهای چرب امگا 3 
است و همچنین یک منبع خوب پروتئینی به حساب می  آید.

دانه  های ریز بذر کتان جای زیادی را در معده اشــغال نمی کنند، 

اما می  توانند به ســرکوب اشــتها کمک کنند. گروهی از محققان 
دانمارکی به این نتیجه رســیدند که وقتی افراد مورد مطالعه 2/۵ 
 گرم بذرکتان مصرف کردند، احساس سیری بیشتری در مقایسه 

با افرادی که بذرکتان مصرف نکرده بودند گزارش کردند.
بدن نمی تواند پوســته ســفت بذر کتان را هضم کند، بنابراین به 
منظور اینکه بتوانند بیشترین نفع را به بدن برسانند، ضروری است 
که دانه  های بذر کتان خرد شــوند. بذر کتان را در فریزر نگهداری 

کنید تا به حفظ اسیدهای چرب حساس امگا 3 کمک کند.
می  توانید یک قاشق غذاخوری بذرکتان به اسموتی یا ماست اضافه 

کنید یا حتی مقداری از پودر بذر کتان را روی ساالد خود بپاشید.
ماست يونانی  ) ماست چکیده (

ماست یونانی از ماســت معمولی تهیه می  شــود به این روش که 
طی فرآیندی آب ماســت خارج می  شــود و باعث افزایش غلظت 
موادمغذی می  شــود. بنابراین ماســت یونایی نســبت به ماست 
معمولی پروتئین بیشتری دارد و در نتیجه همین پروتئین، ماست 

یونانی را به یک سرکوب کننده اشتها تبدیل می  کند.
 بافــت خامــه ای و غلیظ ماســت یونایــی باعث می  شــود بدن 

فریب بخورد و دچار احساس سیری بیشتری شود.
 می  توانید ماست یونایی را همانند سایر ماســت  ها به همراه میوه 

و انواع مغزها میل کنید تا میزان سیرکندگی آن را افزایش دهد.
 البته هــر نوع ماســت یونایی را نخریــد! بعضی از شــرکت  های 
تولید کننده ماســت  های یونایی، با افزودن خامــه زیاد به غلظت 
مطلوب ماست یونانی اصلی می  رســند که این امر باعث می  شود 
آنها ماست یونانی را را به ماســتی پرچربی تبدیل کنند که گزینه 

مناسبی برای افرادی که قصد کاهش وزن دارند، نیست.
آب

 بــا اینکه که آب با ســرعت نســبتا زیــادی از دســتگاه گوارش 
عبور می  کند، به کاهش اشتها هم کمک می  کند.

نوشیدن آب در طول روز باعث می  شود که هوشیاری خود را حفظ 
کنید و بنابراین می  توانید در مقابل خوردن یک آبنات یا یک فنجان 
 قهوه مقاومت کنید. عالوه بر این، نوشــیدن آب باعث می  شــود 
 تا معده برای مــدت طوالنی خالی نماند. نوشــیدن یک لیوان آب 
 قبل از هر غذایی کمــک می  کند تا معده به طور موقتی پر شــود 

و مدیریت کردن سهم غذایی مصرفی را آسان تر می  کند.
حبوبات

حبوبات شــامل انواع لوبیاها، نخود، عدس و لپه و ... هســتند که 
 منبع عالی پروتئین گیاهی محســوب می  شــوند کــه می  توانید 

از آنها در انواع سوپ  ها، ساالد  ها و خورش  ها استفاده کنید. 
حبوبات سرشار از فیبرهای محلول و نیز کربوهیدرات  های پیچیده 

از جمله نشاسته مقاوم به هضم و الیگوساکارید  ها هستند.
همانند فیبر، این کربوهیدارت  های پیچیده قابلیت هضم توســط 
بــدن را ندارنــد و در نتیجه زمان بیشــتری برای هضــم به خود 
اختصاص می  هند که باعث می  شــود احساس ســیری بیشتری 
ایجاد کنند. محققان در بررسی  های خود نشان داده اند که حبوبات 
می  توانند اشتها را کاهش دهند. ترکیبات خاص موجود در حبوبات 
به نام » مهارکننده  های تریپسین « و » لستین « ترشح هورمونی 
 به نام کوله سیستوکینین که سرعت تخلیه معده را کاهش می  دهد 
و کمک می  کند تا دیرتر احساس گرسنگی کنیم را افزایش می  دهد.

انواع سوپ
خوردن ســوپ به تنهایی و به عنــوان یک وعــده غذایی اصلی 
نمی تواند بدن را به مدت طوالنی سیر نگه دارد، اما کمک می  کند 
که اندازه وعده غذایی مصرفی خود را کنتــرل کنید. یک مطالعه 
انجام شده در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا نشان می  دهد که خوردن 
یک کاســه ســوپ مرغ و برنج قبل از صرف وعده غــذای اصلی، 
احساس سیری بیشتری در افراد ایجاد می  کند و منجر به مصرف 
100 کالری کمتر می  شود. اگر سعی می  کنید تا وزن خود را کاهش 
دهید، بهتر است انواع سوپ  های دارای سبزیجات را انتخاب کنید 
تا سوپ  های دارای چربی و خامه باال. عمل جویدن باعث می  شود 
بدن فریب خــورده و برای مدت طوالنی تری احســاس ســیری 
کند.اگر ســوپ را به عنوان وعده اصلی میــل می  کنید، می  توانید 
 آن را بــا مخلوطی از پروتئین  هــای حیوانی مانند گوشــت قرمز 
 یا انواع پروتئین  هــای گیاهی ماننــد حبوبات یا انواع نشاســته 

مانند برنج و نودل به یک غذای کامل تبدیل کنید.

 احساس ســیری در طول روز به اين معنی است که شــما می  توانید بر کار خود تمرکز بیشتری داشته باشید 
و هنگامی که ورزش می  کنید، تمرينات با کیفیت تــری را انجام دهید. اگر قصد کاهش وزن داريد، به شــما 
 پیشنهاد می کنیم حتما اين مقاله کاربردی را بخوانید. در اينجا به معرفی برخی از مواد غذايی می  پردازيم که 

به سرکوب اشتها کمک می  کنند:

زيبايی

اگر به خاطر خارش و خشکی مزمن پوست کف سرتان کالفه 
شده اید، راه حلی بدون استفاده از شامپوهای درمانی برای 
از بین بردن این خشــکی و خارش وجود دارد. جالب است 
 بدانید همین حاال هــم در خانه خود چیزهایــی دارید که 
می توانید با استفاده از آنها مشکل را حل کنید. دالیل مرتبط 
با سالمت فراوانی برای خشــکی و خارش کف سرتان وجود 
دارد، از اگزما گرفته تــا برنامه غذایی ناســالم. بدون اینکه 
بخواهیم به دالیل این مشــکل بپردازیم، راه حل هایی برای 
از بین بردن خشکی و خارش پوست سر وجود دارد. در این 
مقاله می خواهیم شــش درمان خانگی را به شــما معرفی 

کنیم:
 روغن دانه کنجد

یکی از ســاده ترین راه هــای آرام کردن خارش کف ســر، 
 اســتفاده از روغن دانه کنجد اســت که نســبتا ارزان بوده 

و در بیشتر فروشگاه ها هم پیدا می شود.
نحوه استفاده به این شــکل اســت که باید مقداری روغن 
 دانه کنجد گرم شــده را قبل از اینکه بــه رختخواب بروید، 
 کف سرتان ماســاژ دهید. قبل از اینکه به رختخواب بروید 
 با این روغن منطقــه تحت تاثیــر قرار گرفتــه را به مدت 
10 دقیقه ماســاژ دهید و ســپس اجازه دهید روی سرتان 

بماند،  موهای خود را در یک حوله گرم بپیچید.
آب لیمو   

با اینکه ریختن آب لیمو روی منطقه تحریک پذیر پوســت 
سر، به نظر درســت نمی آید، اما متخصصان آن را به عنوان 
راهی برای مقابله با خارش پوست کف سر توصیه می کنند 
 ) اگر روی سرتان زخم شــده از آب لیمو اســتفاده نکنید، 
مگر اینکه کمی ســوزش برای تان مهم نباشــد. ( باید دو 
 قاشق غذا خوری آب لیمو را روی پوست کف سرتان بریزید 
و سپس با آب شست و شو دهید. شســت و شو را با ریختن 
یک قاشــق غذا خوری آب لیمو در یک فنجــان آب همراه 
کنید. ظاهرا اسیدیته آب لیمو، مواد شیمیایی روی پوست 
ســر را متعادل می کند که به کنترل شــوره سر نیز کمک 

خواهد کرد.
نمک

مالیدن نمک روی پوست با آنچه در ذهن تان دارید متضاد 
اســت. با این حال متخصصان، نمک را نیز در لیست درمان 
مشکالت آزار دهنده پوست کف ســر قرار داده اند. نمک را 
مستقیم روی پوست خشک شده بریزید و سپس با استفاده 
از انگشتان خود کاری کنید از بین موها عبور کند و به پوست 
برسد. ســایش نمک به پوســت کف ســر کمک می کند، 
پوست های مرده از بین بروند و پوست جدید جایگزین شود. 
در پایان هم می توانید کار را با یک شــامپوی مناسب تمام 

کنید.

درمان های خانگی برای 
رفع خارش پوست سر )1(

 نوشیدن آب 
در طول روز 

باعث می  شود که 
هوشیاری خود را 

 حفظ کنید 
و بنابراين 
 می  توانید 

در مقابل خوردن 
يک آبنات يا 

يک فنجان قهوه 
مقاومت کنید

مواد غذایی که اشتهایتان را سرکوب می کند

با وجود این که ورزش باعث سالم تر شدن تیم ایمنی بدن می شود 
و یکــی از فواید ورزش کمتر شــدن احتمال بیماری اســت، اما 
همواره این سوال پیش می آید که ورزش برای افراد بیمار، مفید 
است یا خیر؟ پزشکان معتقدند که نشــانه های بیماری، تعیین 
کننده پاسخ این سوال است که افراد بیمار ورزش بکنند یا خیر؟ 
براین اساس در صورتی که بیشتر از ناحیه گردن به باال احساس 
ناراحتی می کنید، برای مثال عطســه، ســرفه و گلو درد دارید، 

می توانید ورزش های سبک انجام دهید.
اگر نشانه های بیماری پایین تر از گردن است برای مثال دل درد 
و معده درد دارید، بهتر اســت ورزش نکنید. اگر تب، حالت تهوع 
و اسهال دارید، بهتر است که کامال اســتراحت کنید، زیرا در این 
حالت آسیب بدن کم می شود و بدن نیاز دارد که آب را نگه داری 
کند و عرق کردن مناسب نیست. بهتر است به حس بدن تان توجه 

کنید و شدت را بر اساس آن تنظیم کنید.

 قند میوه هــا که فروکتــوز نامیده مي شــود، قندي اســت که 
 در میوه ها، آبمیوه ها و عســل پیدا مي شــود. تحقیقات نشــان 
مي دهد مصرف بیش از انــدازه فروکتوز مي توانــد موجب بروز 
مشکالتي از جمله چاقي مفرط شــود. این نوع قند، شیرین ترین 
نوع قند و فرمول مولکولی آن شــبیه به گلوکز ) نوعی قند ساده 
دیگر ( اســت، با این تفاوت که ســاختار متفاوتی دارند. هر دوی 
این قندها کربوهیدرات به حســاب می آیند و برای متابولیســم 
بدن انســان اهمیت زیادی دارند، اما به طریقی متفاوت در کبد 
سوخت و ساز می شــوند. اضافه گلوکز به صورت انسولین از بدن 
خارج می شود، اما فروکتوز اضافه به صورت چربی در بدن ذخیره 
می شــود. خیلی از افراد به صورت ارثی دچــار مقاومت فروکتوز 
 هستند. مواد غذایی با ســطح فروکتوز باال شــامل سودا، سیب 
و سس سیب، عسل، گالبی، انگور، خرما، هندوانه، انبه و آبمیوه ها 

مثل آب سیب و آب  انگور هستند.

 از دیربــاز تا کنون خــوردن چغنــدر یا همان لبــو در ما 
 ایرانی ها خوشــایند بــوده به طوری که خــوردن چغندر 
در طوالنی ترین شب سال یا همان شب یلدا جز مراسمات 

و آیین های ملی ما به حساب می آید.
چغندر فواید بســیار زیادی دارد، به طوری که تحقیقات 
 اخیری که به تازگی منتشــر شــده پتانســیل جدیدی 
 از چغنــدر را کشــف کــرده و نشــان می دهد کــه این 
ماده غذایی تاثیر شگرفی بر بهبود نارسایی های قلبی دارد.

 محققان در ســال 2013 به نتایجی دســت پیــدا کردند 
دال بر اینکه نیترات یا همان نمــک معدنی که در چغندر 
به وفور پیدا می شود، ســرعت گردش خون در عضالت را 
افزایــش می دهد. این نتایــج با شــکل گیری مولکولی به 
 نام نیتریک اکســید ) NO ( که مولکول بســیار کوچک 

گاز مانندی است، انجام می پذیرد. 
این مولکول به صــورت موضعی در رگ هــای خونی آزاد 
می شــود تا در صورت بسته شــدن رگ ها عمل باز کردن 

رگ ها و خون رسانی به موضع را بر عهده گیرد.
گرچه بدن خــودش مواد شــیمیایی تولیــد می کند، اما 
استفاده از داروها نیز تاثیرات مشابهی بر روی خون خواهد 
داشت. به عنوان مثال نیتروگلیسیرین که برای درد قفسه 
سینه ناشی از مشــکالت قلبی مصرف می شود، به محض 
اینکه روند گردش خــون پایین تر از حد مــورد نیاز قلب 

باشد، روند گردش خون به سمت قلب را تسریع می بخشد. 
چنین به نظر می رســد که مصرف چغنــدر برای عضالت 

قلب عملکردی کامال شبیه نیتروگلیسیرین برعهده دارد.
در نارســایی هــای قلبی  عمل خون رســانی بــه قلب به 
خوبی صورت نمی گیرد، زیرا تمــام ارگان های بدن تالش 
می کنند که خودشــان بخش عظیمی از اکسیژن خون را 
 دریافت کنند. خوردن چغندر و نوشیدن آب چغندر یکی 
 از راه هــای افزایــش گــردش خــون در عضــالت قلب 
 خواهد بود، قدرت حرکــت و کیفیت زندگــی خویش را 
با از پا درآوردن نارســایی های قلبی بازیابید؛ پیش از آنکه 

نارسایی های قلبی شما را از پای درآورد!

 آلو خشــک خواص متعــددی دارد، از کمک به ســالمت قلب 
و استخوان ها گرفته تا ســیر نگه داشتن و کمک به کاهش وزن. 
در این مطلب به طور کامل به فواید مصرف آلو خشــک خواهیم 

پرداخت و در انتها طرز تهیه آن را با شما به اشتراک می گذاریم.
دوستدار قلب  

 یک عدد از این میوه حاوی 113 میلی گرم پتاســیم اســت که 
فشــار خون را کنترل می کند و خطر ســکته مغزی را کاهش 
می دهد. باید بدانید رنگ دانه در آلوها وجود دارد و با رادیکال های 
آزاد مخرب مقابله کرده و به این ترتیب جلوی ابتال به سرطان را 

می گیرد.
آلو خشک راه حلی طبیعی برای دفع راحت است! 

میزان فیبر موجود در آن تقریبا معادل بلغور جو دو سر است. 
 در واقــع ۴ عدد آلو خشــک حــدودا 3 گرم فیبر حل شــدنی 

و حل نشدنی در خود دارد.
مصرف 1 یا 2 عدد آلو خشــک در بین غذا یا به عنوان چاشــت 
کافی است. توجه داشته باشید به خاطر اثرات ملینی آلو خشک 

از زیاده روی در مصرف آن بپرهیزید.
 آلــو خشــک خاصیــت ملینــی خــود را مدیــون فیبرهای 
 حل شدنی اســت و فیبرهای حل نشــدنی موجود در آن باعث 

سرعت بخشیدن به عبور مدفوع از روده می شود. 
البته این میوه خشــک فوق العــاده همچنیــن دارای دو ملین 

طبیعی، دی فنیل ایزاتین و سوربیتول است.

متخصصان توصیــه می کننــد در صورتی که دچار یبوســت 
هستید، هر روز 2 یا 3 عدد آلو خـــشک را با صبحانه میل کنید. 
البته می توانیــد با توجه بــه عکس العمل مزاجی خــود مقدار 

مصرف تان را تنظیم کنید.
سالمت استخوان ها

یکی دیگر از مواردی که مــی توان از فواید آلو خشــک نام برد 
محکم کردن استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان هاست.

مصرف روزانه 3 عدد آلو خـــشک می تواند از پوکی اســتخوان 
جلوگیری کند و همچنین توجه داشــته باشــید که این میوه 
ویتامین های بســیار زیادی دارد که در استخوان سازی به شما 

کمک خواهند کرد.

آلوی خشک ) 1 (  با خواص چغندر آشنا شويد

آيا قند میوه ها به اضافه وزن 
منجر مي شود؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 به جای نان،
 گوشت  بخوريد 
تا سالم  بمانید!

محققان اســترالیایی پی برده اند بر خالف آن چیزی که به نظر می رسد، 
 شــاید یک رژیم غذایی کم پروتئین و پــر کربوهیدرات، بــرای افزایش 

طول عمر و مبارزه با چاقی مفیدتر باشد.
مقاله آنهــا در ژورنال علمی تصویــر واضحی را از نقــش هورمونی به نام 
Fibroblast Growth Factor 21 توصیــف می کنــد. این هورمون 

اصطالحا به آبشار جوانی شناخته شده و عمدتا در کبد تولید می شود.
مطالعات قبلی پی نشــان داده اند که هورمون FGF 21  در کاهش اشتها، 
متعادل کردن سوخت و ساز بدن، تقویت دســتگاه ایمنی و افزایش طول 

عمر نقش مهمی دارد. همچنین این هورمون کاربرد درمانی برای دیابت 
هم دارد. اما دربــاره اینکه این هورمــون در بدن ما چگونه ترشــح و آزاد 
می شــود، اطالعات کمی داریم. حاال محققان دانشگاه سیدنی پی برده اند 
که رژیم های غذایی پــر کربوهیدرات و کم پروتئیــن بهترین روش برای 
افزایش سطح FGF 21 در موش ها هستند. » سامانتا سولون «، نویسنده 
 اصلی این مقاله می گوید: »بر خالف محبوبیت رژیم های غذایی سرشــار 
از پروتئین، تحقیقات به ما نشان می دهد که با افزایش سن، دقیقا برعکس 
آن برای ما مفید اســت. یعنی رژیم غذایی کم پروتئین و پر کربوهیدرات 

برای ســالمتی ما در ســنین باالتر و افزایش طول عمر، بیشترین سود را 
 دارد.« » افزایش میــزان هورمــون FGF 21 به تعادل میــان پروتئین 
و کربوهیدرات بســتگی دارد و این تعادل هم برای کنترل میزان اشــتها 
نســبت به پروتئین اهمیت دارد. « این یافته های جدید، محققان را یک 
 قدم به نحوه ســاز و کار FGF 21 نزدیک تر می کند و نحوه استفاده از آن 
 به افــراد کمک می کنــد که بیشــتر عمر کننــد و زندگی ســالم تری 
داشــته باشــند. در این تحقیــق 2۵ رژیم غذایــی با میــزان پروتئین، 

کربوهیدرات، چربی و محتوای انرژی متفاوت روی موش ها آزمایش شد.

آيا می توان به هنگام بیماری 
ورزش کرد؟
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شــرکت فارادی فیوچــرز، با همــکاری ال 
جی شم موفق به ســاخت باتری هایی شده 
که در خودروهــای FFZero1 و دیگر انواع 

خودروهای برقی قابل نصب هستند.
 به گــزارش فارس بــه نقــل از انگجت، این 
باتری هــا از نظر چگالی و فشــردگی انرژی 
ذخیره شــده در آنها بی نظیر و اســتثنایی 
هســتند.البته هنوز از این باتری ها رونمایی 
نشده و مشــخص نیســت ادعای مذکور تا 
چه حد صحت دارد. اما شــرکت ال جی شم 
به علت ســاخت باتری هایــی جدید برای 
اســتفاده در برخــی خودروهــای برقی در 
سال 2016 شهرت خوبی کسب کرده است. 
  Chevy Bolt این دو خــودرو عبارتنــد از 
و  تســا  شــرکت  Renault Zoe.دو  و 

پاناســونیک تــا پیــش از این رکــورددار 
 ســاخت باتری هایی با حداکثر تراکم انرژی 
بوده اند. تســا، تنها شــرکت خودروسازی 
است که توانسته اتومبیل های برقی با باتری 
60 کیلووات و پرظرفیت تر بسازد و با تشدید 
رقابت بایــد در انتظار ســاخت باتری های 

قدرتمندتری باشیم.
فارادی مانند مرســدس و فولکــس امیدوار 
اســت با ســاخت باتری هایی باظرفیت تر 
بتوان خودروهــای برقی ســاخت که حتی 
با یک بار شارژ بتوانند مســافران خود را در 
مسافتی بیش از 600 کیلومتر جابه جا کنند. 
این شــرکت به تازگی از سرمایه گذاری1/8 
میلیارد دالری برای ســاخت کارخانه ای به 

همین منظور در چین خبر داده است.

محققان، به نســل جدیــدی از فنــاوری های 
دیجیتالی دســت یافته اند که تنهــا در ۴ ثانیه 
 مدل ســه بعدی دیجیتالی از بدن انســان ارائه 
اســکنرهای  روزهــا،  ایــن  کنــد.    مــی 
سه بعدی ساز در اشــکال و اندازه های مختلفی 
به چشم می خورند و کاما روشن است که برای 
خلق تصاویر ســه بعدی دیجیتالــی بزرگ، به 
دستگاه های بزرگ تری نیاز بوده و طبیعی است 
که باید پول بیشتری هم پرداخت شود. در مورد 
بدن انســان ، حدود 1۴ ثانیه زمان الزم است تا 
مدل سه بعدی دیجیتالی آن ترسیم شود که نه 
تنها مدت زمان زیادی است بلکه به فضای نسبتا 
بزرگی هم احتیاج است. اکنون محققان شرکتی 
در ژاپن موســوم به VRC فنــاوری جدیدی به 
نام   Shun’X ارائه کرده اند که کل بدن انســان 

را تنها در ۴ ثانیه اســکن می کند. از آن گذشته 
این دستگاه به فضای کوچکی نیاز دارد، درحالی 
که سایر فناوری های مشابه به ۹ تا 11 مترمربع 
فضا نیــاز دارند، ایــن فنــاوری در 6 متر مربع 
خاصه می شــود. این فناوری شامل 8 دوربین 
 Xtion Pro نیکون به همــراه دوربین DSLRs
Live ایسوز است که اســکن کامل و بی نقصی 
از کل بدن انسان را در اندک زمانی به پایان می 
رســانند. برای خلق این فناوری حدود یک دهه 
زمان صرف شده و به گفته صاحب این شرکت، 
ضریب دقت آن از سایر فناوری های موجود در 
بازار باالتر است. هزینه اسکن کل بدن انسان با 
اســتفاده از این فناوری تنها 10 دالر است حال 
آنکه این رقم برای ســایر فنــاوری ها به مراتب 

بیشتر است.

نوآوری محققان ژاپنی؛

اسکن ۳ بعدی کل بدن در ۴ ثانیه !
شرکت فارادی فیوچرز؛

ارتقای فناوری ساخت باتری برای خودروهای برقی

پیشنهاد سردبیر: 
هوش مصنوعی به کمک کشاورزان می آید!

شیوه ای نوین در تولید محصوالت کشاورزی سالم؛

هوش مصنوعی به کمک 
کشاورزان می آید!

شمعی که بوی محصوالت تازه 
اپل را می دهد، روانه بازار شد

شرکت مایکروســافت در اندیشه ســرمایه گذاری سه میلیارد اخبار
دالری برای ارائه خدمات کلود اســت و بدیــن منظور تعدادی 

پایگاه داده در خاک کشورهای اروپایی ایجاد می کند.
این شــرکت چندین پایگاه داده کلود در فرانســه ایجاد خواهد 
کرد تا بتواند شــرکت های تجاری و تخصصی در قــاره اروپا را 

تحت پوشش خود قرار دهد.
مایکروســافت عاوه بر ایجــاد پایگاه هــای داده جدید، کتاب 
جدیدی به نام »یک کلود به نفع جهانیان« را هم منتشــر کرده 
که حاوی توصیه هایی در مورد حفاظت از داده ها نیز هســت. 
این کتاب مشــتمل بر 78 توصیــه در 15 حــوزه مانند حریم 
شــخصی، امنیت، ایمنی برای توســعه پایدار، هوش مصنوعی، 

آموزش و کسب مهارت های شغلی است.
در ســال های اخیر، اســتقبال از فناوری ها و خدمات کلود در 
اروپا، آسیا و آمریکا به علت کاهش هزینه ها و تسهیل دسترسی 
 Microsoft Azure, .به خدمات مختلف تشدید شده اســت
Office 365, Dyunamics 365 از جملــه خدمــات کلود 

شرکت مایکروسافت محسوب می شود.
انتظار می رود اســتفاده از پایگاه های داده مذکور از اوایل سال 
2017 میادی ممکن شود. این شرکت فعا در انگلیس، آلمان، 
اتریش، فناند، ایرلند و هلند دارای پایگاه های داده بین المللی 
اســت و ســازمان هایی مانند وزارت دفاع انگلیس، رنو، نیسان، 

وزارت بهداشت ایرلند و غیره از جمله مشتریان آن هستند.

 دانشــمندان، به تازگی نرم افــزار جدیدی طراحی 
کــرده اند کــه بــه کشــاورزان کمک مــی کند تا 
محصوالت کشــاورزی سالم را از ناســالم شناسایی 

کند.
 در واقع امروزه کمتر حــوزه ای را می توان یافت که 

هوش مصنوعی بدان راه نیافته باشد. 
علم ژنتیــک، اتاق های عمل، سیســتم های 

هوشمند عکاسی و این بار علم کشاورزی
این در حالی اســت که برای بســیاری از کشاورزان 
مراقبت از محصوالت و رسیدگی به سامت تولیدات 
یکی از بزرگ ترین مشــکات به حســاب می آید. 
چرا که برای حصول نتیجه مطلوب و برداشــت یک 
محصول ارگانیک باید از لحظه کاشــت بذر تا هنگام 

برداشت، رسیدگی های الزم انجام پذیرد.
 همچنین تولید محصــوالت غذایی ســالم، یکی از 
مهم ترین اهداف بخش کشــاورزی و بخش سامت 
جامعه اســت، اما متاســفانه وضعیــت محصوالت 
کشاورزی به دلیل اســتفاده از سموم شیمیایی زیاد، 
خطرناک است و ساالنه تعداد زیادی از افراد را مبتا 

به بیماری می کند.
در شــیوه جدید، محققان دانشگاه ایالتی پن و بخش 
تکنولوژی دانشگاه سوییس توسط یک شبکه عصبی، 
مجموعه ای از سیستم های کامپیوتری را به یکدیگر 
وصل کرده اند، سپس بیش از 53 هزار داده تصویری 
از محصوالت کشاورزی ناســالم را که شامل 1۴ نوع 
محصول و 26 نــوع بیماری بود بر روی سیســتم ها 

پیاده کردند.
این در حالی است که نرم افزار جدید امکان شناسایی 
محصوالت بیمار را با اســتفاده از تصاویر ورودی و با 

صحت۹۹/35 درصد فراهم کرد. 
به گفته محققان تکنولــوژی جدید را مــی  توان با 
اســتفاده از کدهای ویژه بر روی اپلیکیشن ها به کار 

گرفت. 
بنابرایــن امــکان تشــخیص محصــوالت ســالم 
 و پیشــگیری از بیمــاری هــا بــرای کشــاورزان

 فراهم می شود.

یک شــرکت تجاری، شــمعی را روانه بازار کرده که 
مدعی اســت بوی محصوالت تازه خریداری شــده 

ساخت شرکت اپل را می دهد.
به گزارش فارس، این تازه ترین تاش برای کســب 
درآمد با استفاده از محبوبیت برخی تولیدات شرکت 

اپل مانند آیفون و رایانه های مک است.
 TwelveSouth مدعی اســت شــمع مذکور بویی 
می دهد که مشــابه با رایانه های تازه خریداری شده 
مک ساخت اپل اســت. این شــمع به صورت کاما 
دست ساز و از موم ســویا تولید شده و شرکت سازنده 
مدعی اســت تنها شــمع در بازار جهانی محســوب 

می شود که چنین رایحه ای دارد.
از جمله دیگر مواد تشکیل دهنده این شمع می توان 
به اســانس نعناع، هلو، ریحان و غیره اشــاره کرد که 

ترکیب آنها رایحه مورد نظر را به وجود آورده است.
عاقه منــدان می تواننــد با مراجعه به وب ســایت 
شــرکت ســازنده آن را به قیمت 2۴ دالر خریداری 
کنند. ارســال این شــمع در آمریکا رایگان اســت. 
مدت زمان ســوختن این شــمع به طور کامل ۴5 تا 

55 ساعت است.

نهمین نمایشــگاه فناوری نانو با حضــور 160 نهاد فعال در این 
حوزه در نمایشگاه بین المللی تهران آغازبه کار کرد و تا 17 مهر 

ماه ادامه خواهد داشت.
مراسم رســمی افتتاحیه این نمایشــگاه با حضور دکتر اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور، دکتر سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، محمد رضــا مخبر دزفولی 
دبیر شــورای عالی انقاب فرهنگی و دکتر ســعید سرکار دبیر 

ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.
در این نمایشــگاه، نهادهای ترویجی دانش آموزی، دانشجویی، 
 انجمن ها و تشــکل هــای علمــی و دانشــجویی، انجمن ها و

 تشکل های دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و تمام نهادهایی که در 
راستای توسعه فناوری نانو فعالیت می کنند، حضور دارند.

همچنین صندوق های اعطای تســهیات برای توسعه فناوری 
نانو، شــرکت های تولیدکننده محصوالت نانویی و محصوالت 
صنعتی داخلی و خارجــی از تایوان ، کره جنوبی و روســیه در 
نمایشــگاه فناوری نانو حضور داشــته و محصــوالت خود را به 

نمایش گذاشته اند.
در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه با حضور مسئوالن از هفت 
مجموعه شرکت های تجهیزات ســاز و مراکز رشد برتر فعال در 

عرصه نانو تقدیر خواهد شد .
همچنین برگزاری نشســت با 50 ســفیر کشــورهای خارجی 
برای توســعه عرصه نانو و ایجاد روابط بین الملل در این عرصه 
و نیز برگزاری تور بازدید از نمایشــگاه از دیگــر برنامه های این 

نمایشگاه است.
پیش بینی شده که در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه، بیش 
از چهار هزار دانشجو واستاد از دســتاوردهای نمایشگاه بازدید 

کنند.
جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو از سال 87 به همت ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو با هدف تسهیل ارتباط فناوران با صنعتگران 
و نیز معرفی دســتاوردهای پژوهشــی و صنعتی نانوی ایران به 

مردم و مسئوالن در حال برگزاری است.

مطالعات محققان شــرکت گوگل نشــان می دهد روبات ها با 
اتصال به شــبکه ابری)cloud( می توانند اطاعات را با یکدیگر 

به اشتراک بگذارند و از هم یاد بگیرند.
مغز انسان از میلیاردها ســلول عصبی تشکیل شده است که به 
یکدیگر متصل هســتند. ســلول های عصبی با یکدیگر تعامل 
 دارند و همیــن ارتباط انســان را قــادر به تفکــر، یادگیری و

 تصمیم گیری می کند. 
محققان با طراحی یک سیســتم عصبــی مصنوعی در مقیاس 
بسیار بســیار کوچکتر از سیســتم عصبی انســان، روبات ها را 
قادر به یادگیری و آمــوزش کرده اند. همچنین با اســتفاده از 
 شــبکه ابری، روبات ها توانایی های خود را با دیگری به اشتراک 
می گذارند و از این طریق به یکدیگــر آموزش می دهند. در این 
فرآیند، روبات هــا توانایی هایی مانند باز کــردن در و جا به جا 
کردن اشــیا را روی ســرور بارگذاری )upload( می کنند و از 
طرفی آخرین توانایی ربات های دیگر را دانلود می کنند. به این 

ترتیب مدام در حال به روز رسانی اطاعات هستند. 
با اســتفاده از یک کامپیوتر که به عنوان رابط استفاده می شود، 
می توان عملکردهای روبات را کنترل کرد، برای مثال فرمان داد 

که شیء مورد نظر را در کدام مکان قرار دهد. 
در این حالت روبات با پردازش تجربیاتی که قبا کســب کرده 
اســت، بهترین شــیوه را برای فرمان مورد نظر پیــدا می کند. 
محققان معتقدند این شــیوه، کاربرد علم روباتیک در صنعت و 

پزشکی را بهینه می کند.

ایران بیستمین کشور استفاده کننده از فناوری پیشرفته اینترنت 
اشیاســت؛ دســتبند الکترونیکی زندانیان، پرونده الکترونیک 
سامت، ســامانه  هوشــمند حمل و نقل و ترافیک و رفع بحران 
آلودگی  هوا، پروژه هــای مطرح در حوزه اینترنت اشــیا در ایران 

هستند.
در ســال های اخیر، پیشــرفت فناوری های شــبکه و ارتباطات 
بی سیم، بهبود توان محاسباتی وکوچک سازی ادوات الکترونیکی، 
منجر به از راه رسیدن موج بعدی نوآوری های وابسته به اینترنت با 

عنوان اینترنت اشیا شده است.
اینترنت اشــیا در زندگی روزمره، به مجموعه ای از اشیای متصل، 
از لوازم خانگی و اتومبیل ها گرفته تا دســتگاه های پزشکی اشاره 
دارد که می توانند داده هایشــان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

این داده ها با حداقل مداخله انســان، مورد پردازش و تحلیل قرار 
می گیرند تا در نهایت خدمات ارزش افزوده را برای کاربران نهایی  

ارائه  کنند.

سرمایه گذاری سه میلیارد دالری 
مایکروسافت در حوزه کلود

آغازبه کارنهمین نمایشگاه فناوری نانو 
با حضور 160 نهاد فعال

روبات های گوگل معلم می شوند

 ایران بیستمین کشور استفاده کننده 
از اینترنت اشیا در جهان

دنیای فناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

روزگاری از Tower Defence یــا دفاع از قلعه به عنوان 
اعتیادآورتریــن ســبک بازی های موبایل یاد می شــد. از 
 Plants دورانی حرف می زنیم که اســتودیو پاپ کــپ با
vs. Zombies توانســته بود قله هــای موفقیت را یکی 
پس از دیگری فتح نمــوده و میلیون ها بازیکــن را معتاد 
عنوانش کند. با این وجود، چند ماهی است که این سبک 
درخشش گذشــته را نداشــته و عاقه مندان بیشتر وقت 
خــود را در بازی های قدیمــی دفاع از قلعــه می گذرانند. 
عجیب هم نیست، چون این ســبک هم اکنون به نقطه ای 
رسیده که استودیوهای ســازنده خیلی سخت می توانند 
 تجربــه متفــاوت و نوآورانه ای را بــه بازیکن هــا بدهند.

 Cleverson Schmidt یکی از همین توسعه دهندگان 
است که توانســته با تغییراتی روی المان های دفاع از قلعه 
به موفقیت برســد. اگر از کلیشه های ســبک دفاع از قلعه 
 Tower Crush خسته شده اید، اطمینان داشــته باشید
در آســتین خود موضوعات جدیــدی دارد. در این بازی 
می توانید از بین چندین شخصیت گوناگون یکی را انتخاب 

کرده و هنگام نبــرد هم از قدرت های منحصــر به فرد هر 
شخصیت استفاده کنید. Tower Crush با تمام عناوین 
دفاع از قلعــه ای که دیدید، متفاوت اســت. این جا خبری 
از هجوم دسته ای دشــمنان و ساخت ســاختمان هنگام 
مبارزه با آنها نیســت. Schmidt به جای پرداختن به این 
المان کلیشه ای اما پایه ای برای بازی های دفاع از قلعه، رو 
به ساده سازی آورده اســت. برای پیروزی تنها دو کار باید 
انجام دهید؛ پیش از مبارزه قلعه خود را ســاخته و هنگام 
جنگ به تجهیزات مختلف خود فرمــان دهید. المانی که 
توانسته خستگی را از ســاخته Schmidt دور نماید، ایده 
قلعه طبقاتی آن است. بدین معنی که قلعه، دارای طبقات 
گوناگونی بوده و هرکدام از آنها را می توانید به اســلحه ای 
مجهز کنید. بــرای افزایش طبقات، باید ســکه بپردازید. 
همچنیــن می توانید با ارتقــای آنها، راه پیــروزی خود را 
هموارتر کنید. نکته جالب این اســت که جدا از اینکه باید 
بدانید از چه اسلحه ای کجا استفاده کنید، چگونگی حمله 
با این تجهیزات هم مهم است. ساده تر اینکه، هنگام هجوم 
به دشــمن می توانید به هر طبقه دستور دهید که به کدام 
قســمت قلعه حریف تیراندازی کند. شــما می توانید این 

بازی را از goo.gl/eE4i5x دریافت کنید.

معمای 1976
فرض کنید شــما راننده یــک اتوبوس هســتید. در 
ایســتگاه اول بعــد از 10 دقیقه حرکت 7 نفر ســوار 
اتوبوس می شوند. 20 دقیقه بعد در ایستگاه دوم ۹ نفر 
وارد می شوند. پس از نیم ساعت در ایستگاه سوم 3 نفر 
سوار اتوبوس می شــوند. می توانید بگویید سن راننده 

چقدر بوده است؟

 جواب معمای 1975
اگر رفت و آمد فرد را در طبقــات دنبال کنید متوجه 
خواهید شــد که وی از ابتدای تحرکاتــش در طبقه 
ششم بوده اســت. چون این فرد در طبقه وسط بوده 

بنابراین ساختمان اداری مذکور 12 طبقه دارد.

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.

یک عنوان متفاوت از سبک دفاع از قلعه؛

طبقات را هدایت کنید

از۴ تا 10 اکتبر، به منظور ترویج و توســعه دانش فضایی و آشــنا 
کردن مردم و جوانان از نقش فناوری های فضایی، به عنوان هفته 

جهانی فضا نام گذاری شده است.
به گزارش ایمنا، از تاریخ ۴ تا 10 اکتبر هر ســال، به  عنوان هفته 
جهانی فضا در نظر گرفته شده اســت تا عاقه مندان به نجوم از 
سراسر جهان با پیشرفت های جدید در زمینه علوم فضایی آشنا 

شوند.
در این هفته که شکل گیری آن از ســال 1۹۹۹ آغاز شد، به افراد 
در مورد برنامه های فضایی آموزش داده می شــود و این فرصت 
 در اختیار عموم مردم از جمله کودکان قرار داده می شــود تا در 

برنامه های فضایی شرکت کنند.
این در حالی اســت که آغاز و پایان هفته نجوم از اهمیت زیادی 
برخوردار است، زیرا ۴ اکتبر مصادف اســت با سالگرد راه اندازی 
نخستین ماهواره ساخته دست بشر با نام »Sputnik 1« در سال 
1۹57 و 10 اکتبر نشــان امضای پیمان فضایی در ســال 1۹67 
است که در آن نخســتین معاهده اســتفاده صلح  آمیز از فضای 

ماورای جو در سازمان ملل به امضا رسید.
بنابراین در سال 1۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه  ای 
را تصویب کرد که به موجب آن، چهارم تا دهم اکتبر هر ســال، به 

عنوان هفته جهانی فضا، انتخاب شــد. هدف از این کار، ترویج و 
توسعه دانش فضایی و آشنا کردن مردم و جوانان از نقش فناوری 

فضایی در زندگی انسان ها بر روی زمین اعام شد.
نخستین فضانورد جهان

یوری الکســی یویچ گاگارین، فضانورد روسی، نخستین فضانورد 
جهان بود. یوری گاگارین در روز 12 آوریل 1۹61 میادی توسط 
فضاپیمای »ُوستوک-1« به فضا رفت و به مدت 108 دقیقه مدار 
زمین را یک دور به طور کامل پیمود، به گونه ای که عصر سفرهای 

فضایی انسان با این پرواز آغاز گشت.
نخســتین جمله هایی که گاگارین به زمین مخابره کرد این بود: 
پرواز به خوبی ادامه دارد، دید خوبــی دارم، من زمین را می بینم، 

خیلی زیباست.
مشهور است که گاگارین در حال اوج گرفتن به مدار زمین، آهنگ 

یک سرود میهن پرستانه روسی را زمزمه می کرده است.
مداری که یوری گاگارین ســوار بر وســتوک-1 پیمود، مداری 
بیضی شکل بود که حداقل 16۹ و حداکثر 315 کیلومتر از سطح 
متوسط زمین فاصله داشت و صفحه مدار با صفحه استوای زمین 
زاویه  ای 65 درجه  ای می ســاخت تا فرود گاگاریــن را در خاک 

کشورش تضمین کند.

یوری گاگارین پس از پرواز تاریخی خود به ســمت ریاست مرکز 
آموزش فضانوردان در شهرک ستاره ها انتخاب شد. وی در همین 
حال و در کنار شغل حرفه  ای خود، با بازدید و سخنرانی در شهرها 
و کشــورهای گوناگون، نقش عمده ای در افزایش آگاهی عمومی 
در مورد ســفرهای فضایی ایفا کرد. اما این فضانورد روسی هشت 

سال پس از سفر فضایی اش، در یک سانحه هوایی کشته شد.
گاگارین به خاطر ســفر فضایی تاریخی خود تبدیل به ستاره ای 
جهانی شد و نشــان ها و عنوان های افتخار بی  شماری از سراسر 
جهان دریافت کرد. برای مثال شــب 12 آوریل هر سال به عنوان 
»شب یوری« گرامی داشته می  شود و جشن ها و گردهمایی های 
 مختلفی در سراســر جهان به یاد نخســتین فضانورد جهان برپا 

می شود.
هفته جهانی فضا در ایران

برنامه های هفتــه جهانی فضــا از همان ســال 2000، در ایران 
شروع شد. اما بیشتر در حد اجرای همایش ها و برنامه های درون 
ســازمانی در ســازمان ســنجش از دور و وزارت مخابرات سابق 
 بود. تاســیس ســازمان فضایی ایران در ســال 8۴، و به تبع آن، 
اطاع  رسانی های بیشتر درباره این هفته در بین مردم، باعث شد 
تا برخی از تشکل ها در شهرهای مختلف، به فکر برگزاری مراسم 

هفته جهانی فضا، در ابعادی گسترده تر در میان مردم باشند.
شــهرهایی مثل تهران، اصفهان و رشــت، از جمله نخســتین 
شهرهایی بودند که به طور جدی در این زمینه فعالیت کردند. به 
دنبال آن در سال های اخیر، شهرهای دیگری هم به این فهرست 
اضافه شدند و در حال حاضر شاهد گسترش برگزاری این برنامه ها 

تقریبا در تمامی استان های کشور هستیم.
 این در حالی اســت که در ویژه  برنامه های هفتــه جهانی فضا در 
ایران در سال های گذشــته فضانوردانی مانند گئورگی گرچکو، 

الکساندر باالندین و ویکتور گارباتکو حضور داشتند.
برنامه های هفته جهانی فضا در ایران

دکتر محمدهمایون صدر، دبیر اجرایــی هفته جهانی فضا از آغاز 
هفته جهانی فضا خبر داد و گفت: در این هفته با دعوت از بیش از 

۴0 مرکز اقدام به اجرای فعالیت های فضایی در کشور خواهد شد.
وی در نشست خبری روز سه شــنبه با اشاره به آغاز هفته جهانی 
فضا افزود: در 5۹ ســال پیش در 2۴ اکتبر 1۹57 اولین ماهواره 
ساخت بشر با نام »اسپوتنیک یک« توسط کشور شوروی در مدار 
زیر قرار گرفت که ایــن اقدام منجر به آغاز عصر بهــره  برداری از 

فضای ماورای جو بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بر این اســاس ســازمان ملل متحد روزهای 
۴ تا 10 اکتبــر را به نام هفته جهانی فضا نام گذاری کرده اســت، 
اظهار کرد: تمام کشــورهای جهان، همه  ســاله در این هفته که 
مصادف با 13 تا 1۹ مهرماه می شود، اقدام به برگزاری همایش ها 
و کارگاه های آموزشی، نمایشــگاه ها، سخنرانی ها و اطاع رسانی 

برای تمام اقشار جامعه می کنند.

شعار هفته جهانی فضا؛

سنجش از راه دور، توانمندسازی برای آینده

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
اعالم وضعیت سینماها در روزهای عزاداری

اخبار

نــگارش 9 قســمت از مجموعــه تلویزیونــی »مــرز 
خوشبختی« به اتمام رسیده است.

علی خودســیانی، نویســنده مجموعه تلویزیونی »مرز 
خوشبختی«، درخصوص این سریال گفت: نگارش »مرز 
خوشبختی« به 9 قسمت رســیده و بازنویسی های نهایی 
گروه تولید و مدیریت شــبکه در حال انجام است. وی در 
ادامه بیان کرد: با توجه به در نظر گرفتن فصل و دشــت 
گل های محالت، گروه برای بستن قرارداد لوکیشن ها به 
محالت رفته و احتماال تا آغاز آبان مــاه با در نظر گرفتن 

بازیگران، کار کلید می خورد.
خودســیانی پیرامون داســتان این مجموعه تلویزیونی 
اظهار داشــت: »مرز خوشــبختی« روایتگــر زندگی دو 
جوانی اســت که به طمع طی کردن ره صد ساله در یک 
شب، دست به اقداماتی عجیب و قابل پیش بینی می زنند. 
وی افزود: ایده اصلی این ســریال یک ماه پیش بر اساس 

داســتانی ماجرا محور و روایتی خانوادگــی و معمایی به 
نگارش درآمده است.  

خودسیانی در پایان خاطرنشــان کرد: تمام بازنویسی و 
ویرایش هایی که تا به امروز از سمت گروه تولید و شبکه 
اعالم شده، نکات مدنظر خودم بود. در خبرها آمده است 
که کارگردانی این مجموعه بر عهده حسین سهیلی زاده و 

تهیه کنندگی آن برعهده مهران مهام خواهد بود.

هم زمان با هفته ملی کودک، 10 خیمه در ســالن دو هزار 
متری کانون برپا می شــود تا با برپایی برنامه های فرهنگی 
و هنری، پذیرای بازدیدکنندگان از این رویداد سراســری 
باشــد. محمود ســلیمانی، مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان  و نوجوانان اســتان تهران، با اشاره به تقارن هفته  
ملی کودک و ایام ســوگواری امام حســین )ع( و یارانش، 
گفت به همین مناســبت، بخش عمــده برنامه های این 
هفته، با حال و هوای عاشــورایی طراحی شده است. هفته 
ملی کودک از امروز تا 21 مهرماه در سراســر ایران برگزار 
می شــود؛ هرچند که در تهران، این برنامه ها تا پایان روز 
19 مهرماه دایر اســت.  در همین حال، ســلیمانی درباره 
محتوای خیمه ها گفــت: در حوزه فرهنگــی، پنج خیمه 
تحت عنوان نمادها و نشانه ها، حکایت خوبان )پرده خوانی 
و قصه گویــی(، میزگرد )بحث و گفت وگــو حول مباحث 
ارزشی مرتبط با کودکان، باورهای دینی و محرم و عاشورا(، 

تریبون )معرفی شخصیت، سرزمین و وقایع مرتبط با این 
موضوعات( و کتابخانه ای تحت عنوان »کتابســتان« برپا 
خواهد شــد که همه کارهای مراکز ما در آنجــا نیز انجام 
خواهد شــد. وی افزود: چهار خیمه هنری هم داریم تحت 
عنوان های نگارستان )نقاشی و چاپ(، تاریک خانه )عکاسی 
و انیمیشــن(، مشق عاشــقی )خوش نویســی و سفال( و 
نمای عشق )تعزیه( که کودکان و نوجوانان در آنها حضور 

خواهند داشت.
بر اساس این خبر، یک غرفه ادبی هم با عنوان آسمان سرا 
برپا خواهد شــد که به کارگاه ادبی اختصــاص دارد. این 
مدیر کانون، درباره مخاطب ایــن برنامه ها توضیح داد که 
بخشی از بازدیدکننده ها اعضای مراکز کانون و بخشی هم 
بچه های مدارس  هستند که با هماهنگی به اینجا می آیند 
و یک بخش هم خانواده هایی که در اثر تبلیغات یا آشنایی 

قبلی می آیند تا از این برنامه ها استفاده کنند.

برپایی 10 خیمه فرهنگی و هنری در هفته ملی کودکنگارش سریال نوروزی شبکه دو به نیمه رسید

ویژه

در شهر

اکران

برنامه »یک روز ســبز« ویژه والدین و کودکان 4 تا 12 ســال 
ازسوی خانه کودک به مناســبت روز جهانی کودک، فردا در باغ 

ناژوان برگزار می شود.
مدیر خانه کودک با بیان این مطلب گفــت: کارگروه تخصصی 
طبیعت و ملل خانه کودک سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان با همکاری انجمن ها و تسهیلگران مدارس طبیعت، به 
مناســبت روز جهانی کودک فرصتی را فراهم آورده تا کودکان 
4 تا 12 ســال ارتباط با طبیعت رابه طور مســتقیم و با حمایت 

تسهیلگران تجربه کنند.
نفیســه حبیب الهی اظهار داشــت: این برنامه بــا حضور دکتر 
»حســین وهاب زاده«، ایده پرداز و موســس مدارس طبیعت 
در ایران و تقی عطایی از ســوی خانه کودک سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان در باغ ناژوان برگزار می شود.
وی افزود: برنامه »یک روز ســبز« ویژه روز جهانی کودک، فردا 
در دو نوبت 8:30 تا 12:30 و 14 تــا 18در محل باغ ناژوان واقع 
در انتهای خیابــان الفت برگزار خواهد شــد. وی ادامه داد: این 
برنامه در دو بخش کمپ والدین شــامل دمنوش های طبیعی، 
پخت نــان، گیاهــان آپارتمانــی و... و کمپ کودکان شــامل 
ایســتگاه های ماســه بازی، مزرعه حیوانات، دســت سازه های 

طبیعی، کار با چوب و... برنامه ریزی شده است.
حبیب الهی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای ثبت نام و کسب 
اطالعات بیشتر می توانند با شماره 36275040 تماس گرفته 
یا به محل خانه کودک واقع در حدفاصل سی و سه پل و پل آذر، 

بوستان ملت مراجعه کنند.

فیلم »هیهات« که مضمونی مرتبط با ماه محرم دارد، در سینما 
سوره اصفهان اکران شد.

فیلم سینمایی هیهات با نام بین المللی Never به تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی، توســط چهار کارگردان سینما شامل دانش 
اقباشــاوی، هادی نائیجی، هادی مقدم دوست و روح ا... حجازی 

کارگردانی شده است.
حمید فرخ نژاد، حامد بهداد، مینا ســاداتی، بابک حمیدیان، آال 
نجم، بهاران بنی احمدی، خســرو شــهراز و...، از بازیگران این 
پروژه اپیزودیک بــا موضوعات اجتماعی و مفاهیم عاشــورایی 
هستند. فیلم »هیهات« توسط دبیر جشنواره به هیئت انتخاب 
ارائه نشده و از بخش مسابقه محروم شــد. این فیلم همزمان با 
اکران در سراسر کشور، در سینما ســوره اصفهان به روی پرده 

رفته است.

فیلم »ســایه های موازی« به کارگردانی اصغر نعیمی در سینما 
ساحل اصفهان اکران می شود.

فیلم ســایه های موازی، ســومین فیلم اصغر نعیمی است که 
براساس یکی از داستان های داستایفسکی ساخته شده است.

شهاب حســینی، ابوالفضل پورعرب، سمیرا حسن پور، سیامک 
صفری، هوشنگ توکلی و حدیث فوالدوند، در این فیلم به ایفای 

نقش می پردازند.
فیلم سایه های موازی از امروز در سینما ساحل اصفهان به روی 

پرده می رود.

امیرحسین شریفی و سارا صوفیانی در رشته های تهیه کنندگی 
و بازیگــری، نامــزد دریافت جایــزه از هفدهمین جشــنواره 

بین المللی فیلم together مسکو شدند.
هفدهمین جشــنواره )باهم( مســکو، نامزدهای بخش مسابقه 
این جشــنواره را معرفی کرد کــه در بین این اســامی، نام یک 

تهیه کننده ویک بازیگرزن ایرانی نیز دیده می شود.
امیر حســین شــریفی به عنوان تهیه کننده اثــر خالقانه برای 
تهیه دو فیلم ســینمایی »کبریت ســوخته« وتله فیلم »هفت« 
و ســارا صوفیانی برای ایفای نقش شــیدا در فیلــم »هفت«، 
 نامزد دریافــت جایزه از هفدهمین جشــنواره فیلــم »باهم« 

مسکو شده اند.
شریفی وصوفیانی هم اکنون در مسکو حضور دارند و اختتامیه 
جشنواره، فردا در ســالن بزرگ خبرنگاران مسکو بر گزار شده و 

جوایز خود را به برگزیدگان اهدا خواهد کرد.
براســاس این گــزارش، »کبریت ســوخته« ســاخته کاظم 
معصومی و تله فیلم »هفت« ســاخته محمــود معظمی، هر دو 
به تهیه کنندگی امیرحسین شریفی، تنها نمایندگان سینما در 
این فستیوال هستند که از اول اکتبر آغاز شده و تا فردا در شهر 

مسکو ادامه دارد.

به مناسبت روز جهانی کودک؛

 کودکان به تجربه یک روز سبز
در باغ ناژوان می روند

اکران فیلم جدید؛

»هیهات« به سوره آمد

اکران »سایه های موازی«
در سینما ساحل

بازیگر زن ایرانی؛ نامزد جایزه 
جشنواره روسیه

هم زمان با آغاز هفته کودک، مرکــز آموزش و پژوهش کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اقدام به برگزاری نشست های 
تخصصی در موضوع مســایل و آســیب های حوزه   کودک و 
نوجوان کرده اســت. در نشست روز گذشته دکتر محمدعلی 
شامانی، مونیکا نادی و دکتر فاطمه قاسم زاده در جمع مربیان 
کانون حاضر شدند تا به طرح مسایلی درباره  وضعیت عدالت 

اجتماعی و حقوق کودکان و نوجوانان بپردازند.
وحید طوفانــی، رییس کتابخانه مرجع کانــون نیز به عنوان 
کارشــناس فنی در این جمع حاضر بود. او بــا بیان اینکه در 
سال های پیش از انقالب نخســتین کتابخانه  کانون اصالح و 
تربیت توسط کانون تشکیل شده است، غفلت این نهاد را در 
تولید محتوا و محصوالت و همچنین آموزش حقوق به کودکان 
قابل بازنگری دانست. او به امکانات کانون در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: ما کتاب، فیلم و  تئاتر تولید می کنیم؛ اما تولیدی در 
حوزه  آموزش به کودکان در زمینه حضور و حقوق کودکانی با 
نیازهای ویژه نداشته ایم.  ما از امکانات کتابخانه ها بهره می بریم؛ 
اما کتابدارهای ما نیاموخته اند که با گروه های خاصی از کودکان 
نیز ارتباط برقرار کنند. از ســویی مربیان کانــون باید در امر 

آموزش، جهت برخورد با کودکان خاص بکوشند.
در ادامه دکتر قاسم زاده سخنان خود را آغاز کرد. او به تعریف 
مفهوم عدالت پرداخت و گفت: عدالت اجتماعی به این معناست 
که افراد در حوزه حقوق شــهروندی فرصت های برابر داشته 
باشند که این نوع، یکی از سه ضلع عدالت محسوب می شود. 
در دو سوی دیگر، عدالت اقتصادی و آموزشی وجود دارد. درباره  
این نوع عدالت ها نظریه های مختلفی از سوی کارشناسان ارائه 
 شده است؛ با این حال آنچه مشخص است، ارتباط تنگاتنگ این 

سه بعد است.
این روان شناس اذعان کرد که در ایران عدالت آموزشی وجود 
ندارد و آموزش و پرورش نیز به آن آگاه اســت: »شاخص های 
جهانی کیفیت آموزشی نشــان می دهند که ایران از آموزش 
با کیفیت بهره مند نیســت. این شــاخص ها توسط کمیته 
 بین المللی حقوق کودک و با همراهی یونیســف تدوین شده 
است. اگرچه در پیمان نامه حقوق کودک به هر دو اصل یعنی 
کمیت و کیفیت اشاره شده؛ اما بر طبق شاخص های کیفی، 
آموزش انواع تفکر اعم از خالق، منطقی، سیستمی و انتقادی، 
آموزش  مهارت های فردی- گروهی، آموزش شیوه حل مسئله، 

پذیرش تفاوت های فردی و آموزش مفهوم صلح برخی از این 
تاکیدات است که در شیوه آموزش ایران دیده نمی شود.«

مونیکا نادی، مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق 
کودکان، دیگر سخنران این نشست بود. او صحبت خود را به 
برشــمردن حقوق اصلی کودکان اختصــاص داد که توجه و 
اجرای آنها ضروری است. برخی از این قوانین در ایران اجرایی 

شده اند و برخی دیگر در دستور کار قرار گرفته اند.
او در ابتدا عدالت را از زاویه  دیگری برای مهمانان برنامه اینچنین 
تعریف کرد: »عدالت یعنی تخصیص برابر منابع و در این بین 
قانون تضمین می کند که منابع برابر را در اختیــار افراد قرار 
دهد؛ اما این عدالت با در اختیار گذاشتن منابع برابر به کودک 
و بزرگسال تامین نمی شود. فرصت برابر، بیانگر عدالت نیست 
و با توجه به خصوصیات افراد باید فرصت ها در اختیار آنها قرار 

گیرد. مثال درست این مطلب، کاریکاتوری است که یک مرد، 
 یک پسر نوجوان و یک کودک، پشت دیوار استادیوم ایستاده 
بودند؛ درحالی که زیر پای پسر کوچک تر، سکوهای بیشتری 

قرار گرفته بود تا به برابری با مرد برسد.«
این کارشناس ارشــد حقوق خصوصی، در ادامه سخنانش به 
چند اصل پیمان نامه حقوق کودک اشاره داشت: عدم تبعیض 
بین کودکان، تامین منافع عالی کودکان، حق مشارکت و توجه 
به رشد کودک، از شاخصه های مهمی است که باید بیشتر به 

آن توجه کنیم.
مشــاور عالی مدیرعامل کانون، آخرین سخنران این نشست 
بود. او دنیای بدون کودک را غیرقابــل تصور و کودک را واجد 
همه  حقوق شهروندی خواند و بازگشت به خود و فاصله گرفتن 
از نگاه قانونی را از مهمانان این نشست خواستار شد. او گفت: 
بسیاری از ما حقوق خود را نمی شناســیم، با حقوق فردی و 
اجتماعی مان آشــنایی نداریم و از یــادآوری حقوق کودکان 
می ترسیم؛ چون نمی توانیم حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم. 
در این شرایط که ناآگاهی بر ما حکمفرماست، نهادینه کردن 

احترام به این حقوق به تعویق می افتد.
این نویسنده و کارشناس، بر دیگر 
حقوق نانوشته  کودکان اینچنین 
تاکید کرد: ما درباره  تغذیه  سالم 
صحبت می کنیم؛ اما هیچ نهادی 
علیه تبلیغات تلویزیونی اقدامی 
نمی کنــد. ما درباره بهداشــت 
کودک حــرف می زنیم؛ اما چند 
درصد آنها را از آب آشــامیدنی 
سالم بهره مند می کنیم؟! چند 
دادگاه کــودک بــه رســمیت 
شناخته شــده اند یا چند قاضی 
کودک مســلط بر روان شناسی 
کــودک و شــیوه گفت وگــو با 
کودکان هســتند؟ این نشست 

با گفت وگویی درباره وظایف کانون در قبال این بازنگری ادامه 
پیدا کرد و کارشناسان، خواستار توجه این مرکز به کودکان کار 
و از طرفی آموزش حقوق اجتماعی به اعضا شدند و از کانون، به 
عنوان نهادی که آموزش غیررسمی را برعهده گرفته و یکی از 

بانیان این امر مهم یاد شد.
در پاسخ به این درخواست، محمدعلی شامانی اعالم کرد که 
کودک و نوجوان نباید در مواجهه مستقیم با دادگاه قرار بگیرند. 
او گفت: کانون می تواند با امکاناتی که در اختیار دارد، به عنوان 
میانجی کودک و دادگاه در کنار قانون قرار بگیرد.  مربیان کانون 
با توانمندی های خود می توانند ضمن همکاری با قاضی اطفال 
و مشاوران، قدم های مثبتی را در تحقق حقوق کودکان در این 
بخش بردارند. این نشست با برشمردن بخشی از فعالیت های 
کانون درحوزه  تقویت توانایی هــای مهارتی، ادبی و فرهنگی 
کودکان کار به پایان رسید که از سال گذشته و هم زمان با هفته 

ملی کودک رقم خورده بود.

یک پژوهشگر کودک و نوجوان:

قوانین حوزه کودکان به بازنگری نیاز دارد

بسیاری از ما حقوق 
خود را نمی شناسیم، 

با حقوق فردی و 
اجتماعی مان آشنایی 

نداریم و از یادآوری 
حقوق کودکان 

می ترسیم

یک پژوهشگر در نشست »عدالت اجتماعی،  مدیریت 
و لزوم بازاندیشــی در قوانین حوزه کودکان« گفت: 
کانون می تواند نقش میانجی را برعهده گرفته و رابطی 

میان کودک،  مشاور و قاضی اطفال باشد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد: سینماداران 
در روزهای تعطیلی دهه اول محرم می توانند فیلم های 
»کربال؛ جغرافیای تاریخ«، »اروند« و »هیهات« را اکران 

کنند.
غالمرضا فرجی گفت: تمام سینماهای کشور از ساعت 17 
روز دوشنبه 19 مهرماه تعطیل خواهند شد و در روزهای 
20 و 21 هم که مصادف با تاســوعا و عاشورای حسینی 

است، در تمامی سانس ها تعطیل خواهند بود.
او افزود: روز 22 مهرماه، سینماها برای فعالیت در اختیار 
مدیران سینماســت و پس از آن در روز 23 مهرماه که 
مصادف با شهادت امام زین العابدین)ع( است، سینماها 

تعطیل می شوند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در روزهای تعطیل، سه 
فیلم »کربال؛ جغرافیای تاریخ«، »اروند« و »هیهات« با 
توجه به محتوایی که دارند، در صورت تمایل سینماداران 

می تواند به نمایش درآید.

فیلمبــرداری قســمت دوم مجموعه »شــهرزاد« به 
کارگردانی حسن فتحی،  از امروز آغاز می شود.

مجموعه »شهرزاد 2« به کارگردانی حسن فتحی، پس از 
موفقیت در قسمت اول آن آماده فیلمبرداری شده و قرار 

است از امروز کلید کار زده شود.
در »شهرزاد 2« عالوه بر بازیگرانی چون شهاب حسینی، 
ترانه علیدوســتی، مصطفی زمانی و پریناز ایزدیار، امیر 
جعفری و رویا نونهالی نیز اضافه شدند و داستان آن طبق 
خبرهای منتشر شده، با حضور مجدد علی نصیریان ادامه 
خواهد داشت.  فصل دوم سریال »شهرزاد« قرار است در 

26 قسمت تهیه و تولید شود و به بازار بیاید.

کتاب »کودکان و جهان افســانه« که در آن به نسل نو، 
میراث کهن و چگونگی بازخوانی افسانه های پریان از 

نگاه کودکان ایرانی پرداخته شده، منتشر شد.
کتاب کودکان و جهان افسانه به قلم علیرضا حسن زاده 
و توسط نشر افکار، با مشارکت مرکز اسناد و انتشارات 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده 
است. نویسنده کتاب در پیشــگفتار می نویسد: »با پا 
نهادن جامعه به عصر مدرن، نیوشیدن قصه های پریان 
از رونق نیفتاد و چرخ های ارابه ای که با خود قصه های 
جادویی را در جهان می پراکند، به جای اسب های بالدار 
با مرکبی دیگر به پیش راند؛ باری این قصه ها ســر از 
کتاب های کودکان، کارتون ها و انیمیشن، سینما و... 
برآوردند.« وی می نویســد: »این درحالی است که در 
جوامع آستانه ای چون ایران، همچنان درهم تنیدگی 
هویت و روایت، با حضور همزمــان فرهنگ های عامه 
شهری، روستایی، گفتاری، مکتوب و قومی در میدان 
نظر رخ بر می کند.« حسن زاده معتقد است قصه های 
پریان غیرایرانی نیز راه خود را به دنیای کودکان از طریق 
فیلم ،کتاب و... باز می کنند. نویســنده می افزاید: در 
این پژوهش، فهم کودکان امروز ایران که به گروه های 
فرهنگی گوناگونی وابسته اند، نسبت به متن های روایی 
کهن یعنی قصه های عامیانه مورد بررسی قرار گرفته 
است و با توجه به آنچه کودکان بر زبان جاری می سازند، 
آشکار می شود که مرز میان افسانه و واقعیت، گاه چقدر 
باریک است و چگونه افسانه، روایتی متعلق به انسان در 

همه دوره ها می شود.

 اعالم وضعیت سینماها
در روزهای عزاداری

»شهرزاد 2« از امروز
کلید می خورد

کتاب »کودکان و جهان 
افسانه« منتشر شد

گفت و گو

شخصیت ها دارای یک وزنه اعتباری در تاریخ هستند و بازیگر 
موظف است در اجرای نقش خود، به شخصیت واقعی که در 

تاریخ ثبت شده است، نزدیک شود.
علی اســماعیل پور دهکردی، بازیگر پنجاه ســاله سینما و 
تلویزیون ایران است که با نقش یک جانباز شیمیایی در فیلم 
»از کرخه تا راین« اثر ابراهیم حاتمــی کیا به جامعه هنری 
معرفی شــد و از آن پس، شــاهد نقش آفرینــی وی در آثار 

گوناگون سینمایی و تلویزیونی بودیم.
او در آثار ســینمایی همچون از کرخه تا راین، پاییز بلند، روز 
شیطان، شیخ مفید، ماه و خورشید، عبور از خط سرخ، خلبان، 
سجده بر آب، گاهی به آســمان نگاه کن، سالم، آن مرد آمد، 
تاکســی نارنجی، اخراجی ها 3، تلفن همراه رییس جمهور و 
فردا و در مجموعه ها و سریال های تلویزیونی مانند مهر و ماه، 
مزد ترس، در قلب من، تصویر یک رویا، شرکت، آخرین گناه، 
شیخ بهایی، مسافر زمان، ملکوت، پرده نشین و جالل الدین 

به ایفای نقش پرداخته است.
دهکردی این روزها مشــغول بازی در سریال »معمای شاه« 
به کارگردانی محمدرضا ورزی است که در ادامه، گفت وگوی 

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان را با وی می خوانید:
   تفاوت بازیگری در ســریال های تاریخی با دیگر 

فیلم ها و سریال ها در چیست؟
به لحاظ تعریف حرفه ای، ســریال های تاریخی با دیگر کارها 
هیچ تفاوتی ندارند و بازیگری که تربیت شــده و تحصیالت 
آکادمیک و تجربه این فن را دارد، در هر کاری که پیشــنهاد 
دارد و با آن نقش متناســب اســت و برای ایفای نقش در اثر 
حاضر می شود، کار خود را به درستی انجام می دهد و به لحاظ 

دراماتیک نیز هیچ تفاوتی بین این گونه از ســریال ها با دیگر 
کارها نیست.

   به لحاظ اجرایی، سختی کار سریال های تاریخی در 
چیست؟ 

در شــکل اجرایی، کار تاریخی به مراتب ســختی فیزیکی 
بیشــتری نســبت به دیگر کارها دارد؛ برای مثال این گونه 
سریال ها هم از نظر گریم سنگین هستند و هم از نظر لباس؛ 
چرا که در میانه تابستان باید از البسه خیلی زیاد و سرپوش و 
دستار و عمامه استفاده کنیم و یا برایمان ریش می گذارند که 

همه این امور دارای سختی فیزیکی هستند. 
در بسیاری از سریال های تاریخی باید از اسب و شتر استفاده 
کرد و آن هم در فضاهای واقعی و در دشــت و بیابان، که این 
دشــواری های فیزیکی در کارهای معاصر خیلی کمتر اتفاق 

می افتد.
   این دشواری ها به لحاظ محتوایی هم وجود دارند؟ 

از نظر محتوایی، این دشــواری به شخصیت های تاریخی کار 
بر می گردد؛ چون این شــخصیت ها در تاریخ دارای یک وزنه 
اعتباری هستند و بازیگر موظف اســت در اجرای نقش خود 
به شــخصیت واقعی که از آن فرد در تاریخ ثبت شده است، 

نزدیک شود که این کار، یک سختی جدی را می طلبد.
   بازیگر چگونه می تواند به شــخصیت واقعی فردی 

نزدیک شود که نقشش را ایفا می کند؟
برای نزدیک شــدن به شــخصیت واقعی، فرد بازیگر باید از 
منابعی کــه درخصوص آن نقــش به وی یاری می رســاند، 
بهره مند شده و مطالعه داشته باشد و به آن شخصیت نزدیک 
شــود و همین امر اســت که کار را برای بازیگر در این گونه 

سریال ها کمی دشوار می کند.
   مطالعه به بهبود شخصیت افراد چه کمکی می کند؟ 

مطالعــه و کتاب خوانــدن در همــه ارکان زندگــی آدمی 
کمک کننده اســت. حتی اگر آدم هیــچ کاری هم نخواهد 
انجام دهد، مطالعه، شخصیت و روح و وجود افراد را بزرگ تر 

می کند. از نظر من یک آدم بدون مطالعه، با یک شــی یا گیاه 
و یا یک موجود زنــده بدون تفکر هیچ فرقــی ندارد. مطالعه 

شخصیت واقعی افراد را شکل می دهد.
   کتاب خواندن و مطالعه کردن چه قدر می تواند به 

بازیگر در ایفای نقش های مختلف کمک کند؟ 
در کار هنری هم همین طور اســت؛ یعنی بازیگر اگر مطالعه 
به روز نداشته باشد، نه در زمینه تخصصی و حرفه ای خودش 
و نه در زمینه هــای مختلف موفق نمی شــود )چون بازیگر 
هیچ گاه نمی داند چه نقشــی را ممکن اســت بــازی کند( 
و خواندن آثار مکتوب بــزرگ مثل رمان ها و داســتان ها و 
کتاب های روانشناســی، جامعه شناســی، تاریخی و تاریخ 
هنر، اندیشــه بازیگــر را برای داشــتن اطالعــات عمومی 
 گسترده تر و نزدیک شــدن به نقش ها و ایفای نقش با آگاهی

آماده می کند.

علی دهکردی:

شخصیت ها دارای وزنه اعتباری 
در تاریخ هستند

کودک و نوجوان
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فقدان سند مالکیت
7/257 شــماره صادره :1395/02/280449 چون خانــم عصمت خانم 
وکیلیان نائینی فرزند میرزا محمد حســین باســتناد یک برگ استشــهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده  مدعی فقدان سند مالکیت 
دو دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ دکان پالک شماره 725 اصلی واقع در 
بخش یک نایین که در صفحه 220 دفتر 8 امالک ذیل ثبت 781 به نام  سید 
محمود نقیب زاده نائینی فرزند مرحوم ســید حسن به شماره شناسنامه 
 1260 ثبت و ســند صادر گردیده و به موجب ســند انتقال شماره 7014 
مورخ 1337/05/29 دفتر 2 نائین به نامبرده منتقل گردیده  و معامله دیگری 
انجام نشده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده   لذا طبق ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر کس  
 مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مــی باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا بــا مــدارک مثبــت تســلیم نماید 
در صــورت انقضــا مــدت مذکــور و عــدم وصــول واخواهــی و یا 
وصــول واخواهــی بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معامله در 
 صــدور المثنــی ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهد شــد. 

م الف: 216 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)200 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/256  خانم لیال امینی دارای شماره شناسنامه 345  به شرح دادخواست 
به کالســه 507/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی کاشــی  فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 166 در تاریخ 95/05/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی کاشی فرزند علی، ش.ش 
1273640837 صادره از خوانسار 2- لیال امینی فرزند اسداله، ش.ش 345 
صادره از خوانســار. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 

گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
م الف: 195 شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار) 138 کلمه، 

2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

7/223 شــماره صادره: 1395/43/280759 نظر به اینکه وراث مرحوم 
احمد ریاحی دهکردی به نام های بیژن و رویا ریاحی دهکردی با تســلیم 
یک برگ استشهاد شهود شماره: 3019 به تاریخ 95/2/14 دفترخانه 245 
اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت پنج دانگ مشــاع از ششدانگ 
پالک شــماره 28/913  واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 
36583 صفحه 211 دفتر جلد 333  امالک تحت شماره چاپی 2/720478 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال شماره 105064 به تاریخ 
1359/7/6 به نامبرده انتقال یافته نحوه گم شــدن در اثر ســهل انگاری 
اســت چون درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را  نموده 
طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعــی انجام معاملــه ) غیر از آنچــه در این آگهی 

ذکر شده( نســبت به آن یا وجود  ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و  اعتراض خود 
را کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله  تســلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد 
 شــد. م الف: 21037 اداره ثبت اســناد و امــالک غرب اســتان اصفهان

) 217 کلمه، 2 کادر(   
مزایده

7/139  اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 950124 
رامین صاحبان االحمدی علیه حسین مسیح قشقایی به نشانی اصفهان- 
خیابان وحید- ابتدای خیابان خاقانی از ســمت وحید جنب کوچه شــهید 
سلطانی نبش کوچه فســت فود فوژان پالک 1 در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص فروش 7/27 حبــه از دو دانگ از ششــدانگ پالک ثبتی 
شــماره 16 فرعی از 2531 اصلــی در تاریخ 95/8/4 ســاعت 10 الی 11 
صبح در اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت 
مجمع اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم برگــزار نماید. طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک واقــع در اصفهان- خیابان ابوذر )آذر 
سابق(- مادی نیاصرم- مجتمع ارم پالک 66 بازدید و با واریز ده درصد 
از قیمت کارشناســی به مبلغ 390/851/672 ریال به حســاب ســپرده 
دادگســتری به شــماره 2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن 
در جلسه مزایده شــرکت نماید. فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که 
باالترین قیمت از کارشناسی را پیشــنهاد نمایند. مشخصات ملک: محل 
مورد نظر مجتمع مسکونی 7 طبقه می باشــد که طبقه همکف پارکینگ و 
6 طبقه مســکونی )هر طبقه یک واحد( روی آن قرار دارد و مجتمع دارای 
آسانسور و اسکلت ســاختمان بتنی و سقف تیرچه بلوک است. آپارتمان 
مرد نظر در طبقه سوم واقع است و دارای یک سالن با کف سرامیک و کاغذ 
دیواری و یک تراس جلوی سالن و ســه اتاق خواب با کف موکت و کاغذ 
دیواری که اتاق خواب شمالی master room می باشد. آشپزخانه اپن با 
کف سرامیک و دیوار کاشــی و کابینت MDF سرویس بهداشتی ) حمام 
و دستشویی( با کف سرامیک و دیوار کاشــی دارای یک واحد انباری در 
آپارتمان و یک واحد انبای در زیرزمین و یک واحد پارکینگ در همکف می 
باشد. پنجره ها آلومینیوم تک جداره و درهای داخلی ورودی چوبی است. 
سیســتم ســرمایش کولر آبی- گرمایش پکیج و رادیاتور است. انشعاب 
آب وگاز مشترک اســت و برق مجزا اســت و قدمت ســاختمان حدوداً 
15 سال اســت. طبق نامه شــماره 9541010798017 مورخ 95/05/04 
اداره ثبت اســناد و امالک شــهر اصفهان آقای حسین مســیح قشقایی 
شماره ملی 1281705640 مالک 2 دانگ از مشــاع 6 دانگ اعیانی بوده و 
مساحت آپارتمان 193/55 متر مربع اســت که با توجه به موارد فوق و با 
عنایت به موقعیت محل، موقعیت ملک، کیفیت و قدمت ســاختمان شرایط 
روز و جمیع عوامل موثر در قضیــه ارزش دو دانگ مالکیت محکوم علیه 
 3/866/666/660 و 7/27 حبه از دو دانــگ 390/851/672 ریال برآورد

 می گردد. م الــف: 20460 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان ) 412 کلمه، 4 کادر(   

ابالغ رای
6/437 کالســه پرونده 236/95 شــماره دادنامه: 584-95/6/13 تاریخ 
رسیدگی: 95/5/5 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: حســین جعفری به نشــانی اصفهان خ زینبیه خ دکتر مفتح نبش 
ک بهارستان پ 43، خوانده: اســماعیل خنیاب به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال بابت تتمه ثمن معامله قولنامه 
عادی مورخ 93/1/22 به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: خواهان حسین 
جعفری به طرفیت خوانده اسماعیل خنیاب دادخواستی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال بابت تتمه ثمــن معامله قولنامه عادی 
مورخ 93/1/22 خودروی ســواری پارس به شــماره انتظامی 775 د 81 
ایران 43 به انضمام  مطلق خسارات مطرح و اظهار می دارد وفق قولنامه 
صدرالذکر خودروی مذکــور را به خوانده فروخته ام کــه نامبرده بابت 
تتمه ثمن معامله طبق قولنامه مبلغ 180/000/000 ریال بدهکار می باشد 
و از پرداخت آن امتناع می ورزد. با توجه به محتویات پرونده و مستندات 
ابرازی و قولنامه مورخ 93/1/22 و عدم حضور خوانده و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه ایراد و تکذیب و با توجه به این که در قولنامه ارائه شده 
پرداخت مبلغ موضوع دعوی مشــروط به انتقال سند خودرو فوق الذکر 
 داشته اند مستنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی

 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال همزمان 
با انتقال سند خودروی سواری پارس به شماره انتظامی 775 د 81 ایران 
43 در یکی از دفاتر اسناد رســمی به نام خوانده از جانب خواهان صادر 
 و اعالم می گردد حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در شــورا و ســپس به مدت 20 روز قابل تجدیــد نظر خواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشــد ضمنــًا پرداخت مبلغ 
2/740/000 ریــال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیــه از مورخ 
 95/3/10 و هزینه نشــرآگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم

 می گردد. 
 م الف:18369 شعبه 28 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 348 کلمه، 4 کادر(   
اخطار اجرایی

7/225 شماره: 888/94 به موجب رای شماره 173 تاریخ 95/3/25 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید اصغر عنوانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 325/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
016274 مورخ 94/8/10 و چک شــماره 016268 مورخ 94/8/10 لغایت 
زمان اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق محکوم له امیر حقانی با وکالت محمد طاهری قهجاورستانی 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بن بست بهار 33 ساختمان 110 
طبقه اول و نیم عشر حق االجرا در حق 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 بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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:20456 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 208 کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/226 شماره: 890/94 به موجب رای شماره 174 تاریخ 95/2/25 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید اصغر عنوانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت  
مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 325/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های 
شماره 016273 مورخ 94/8/10 و 016278 مورخ 94/8/10 لغایت اجرای 
حکم و هزینه های نشرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
محکوم له مســعود فالحی با وکالت توکیلی مجید فالحی با وکالت محمد 
طاهری قهجاورستانی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بن بست 
بهار 33 ساختمان 110 طبقه اول و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20457 
شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 210 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/227 شــماره: 1181/94 به موجب رای شــماره 386 تاریخ 95/4/28 
حوزه 15 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حسن خسروی دهقی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی و قطعی خودرو 
سواری پژو پارس مدل 1388 به شــماره انتظامی 631 م 77 ایران 43 به 
رنگ سفید به عنوان اصل خواسته و پرداخت 265/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان صادر و اعالم می 
گردد در حق محکوم له جواد خســروی با وکالت آقای سعید صالحی به 
نشانی اصفهان خ کاوه خ ابوریحان بیرونی خ اشراق کوی 45 کوی شهید 
مختاری پ 168،  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:20467 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 205 کلمه، 2 کادر(   

اخطار اجرایی
7/229 شــماره: 1095/94 به موجــب رای شــماره 384 تاریخ 95/4/28 
حوزه 15 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد جواد دادخواهی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 102/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 
ریال هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه و پرداخت 
800/000 ریال هزینه نشــر آگهی و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا 
در حق محکوم له حســین مرادمند با وکالت آقای سعید صالحی به نشانی 
اصفهان خ احمدآباد کوچه خواجه نظام الملک بن بســت آذین پ 18، 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 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 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20468 شعبه 15 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 184 کلمه، 2 

کادر(   
اخطار اجرایی

7/230 شماره: 950103 به موجب رای شماره 405 تاریخ 95/3/11 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سعید روزبهانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هفده میلیون ریال بابت اصل خواســته و 870/000 ریال هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/15 و 94/5/15 و 94/11/15 لغایت 
اجرای حکم به انضمام نیم عشــر دولتی در حق محکوم له بهزاد کرمی به 
نشانی اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر بلوار پرستار پ 30 منزل کرمی، 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع 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:20469 
شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 177 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/231 شماره: 811/94 به موجب رای شماره 1183 تاریخ 94/12/4 حوزه 
23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه زهرا اعرابی قهجاورستانی فرزند سید رضا به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 440/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید 94/7/30 به شماره چک 094795 تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
ســید محمد خرمیان با وکالت زهرا کردگاری به نشانی اصفهان خ هشت 
بهشت شــرقی مجتمع تجاری بهشــت ط اول صادر گردید و پرداخت 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 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:20500 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 200 کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/232 شماره: 1842/94 به موجب رای شماره 77 تاریخ 95/1/24 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عبداله رجبی پور فرزند حســین فعال مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و ده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 82/4/12( لغایت اجرای حکم و هزینه نشــر آگهی با احتساب 
اجرا ) 600/000 ریال( در حق محکوم له مجید قدیری فرزند احمد به نشانی 
خ مشتاق سوم ارغوانیه، ارغوان 9 پ 1 همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 
قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20504 
شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 190 

کلمه، 2 کادر(   
اجراییه

7/233 شــماره اجراییــه:9510420350100296  شــماره پرونــده: 
9409980350100563 شماره بایگانی شعبه:940666 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350102366 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350100439 محکوم علیه حمیدرضا روحانی سرشت 
فرزند یداله به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 1- پرداخت مبلغ 
94/900/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ هر یک از چکها ) 90/7/10 به مبلــغ 19/000/000 ریال و 90/7/26 
به مبلــغ 33/900/000 ریــال و 90/2/25 به مبلــغ 12/000/000 ریال( تا 
زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 
2/872/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 960/000 ریال بابت هزینه 
نشر در حق محکوم له حســن لطیفی خوراســگانی فرزند علی به نشانی 
اصفهان خ جی خوراســگان محله ســتار ک شــهید طحانی ک شادروان 
ربانی پ 26 منزل یداله روحانــی 3- پرداخت مبلغ 3/245/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت)رای صادره غیابی اســت(. 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 اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمــت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او بــه هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری 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 باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 

کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 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: 20554 شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 448 کلمه، 5 کادر(   
اجراییه

7/234 شــماره اجراییــه:9510420352400303  شــماره پرونــده: 
9409980352400783 شماره بایگانی شعبه:940862 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090352403189 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9509970352400603 محکــوم علیه 1- حمیــد رضا کریمی 
فرزند امــرا... 2- رضا کریمــی فرزند نیــاز علی محکومند بــه پرداخت 
1- مبلــغ 220/000/000 ریال متضامنــًا بابت اصل خواســته وجه چک 
140/134510-94/4/24 و 2- مبلــغ 7/990/000 ریــال متناصفــا بابت 
 هزینه دادرسی 3- مبلغ 6/480/000 ریال متناصفا بابت حق الوکاله وکیل

 4- تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید لغایت تاریخ وصــول محکوم به 
بصورت متساویا در حق محکوم له شرکت اعتباری کوثر مرکزی – سهامی 
عام- به مدیریت آقای مصطفی جاللی به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی حد فاصل چهار راه گلزار و چهار راه ملک- ساختمان مرکزی کوثر 
کدپســتی 81/000/000 همراه 09132884612  با وکالت ســعید جاللی 
فرزند حسن به نشانی اصفهان خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان مهتاب پ 
9 واحد 27 و پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 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 احــکام 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم 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 مالــی 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 شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 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: 20555 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 471 کلمه، 5 کادر(   
اجراییه

7/235 شــماره اجراییــه:9510420351400331  شــماره پرونــده: 

9309980351401310 شــماره بایگانــی شــعبه:931419 بموجــب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9409970351401494 محکوم علیهم 1- طیبه یعقوبی کچی فرزند رمضان 
به نشــانی اصفهان خ مدرس خ مولوی کوی نگارســتان پ 6 و 2- یعقوب 
لواسانی فرزند مسلم به نشانی اصفهان خ مدرس خ مولوی ک ش مطهری 
پ 233 و 3- حمیدرضا ناطقی فرزند اســماعیل به نشــانی اصفهان خ 22 
بهمن خ حمزه ک صمدانی بن بست کرمی پ 50 به نحو تضامنی محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/23 لغایت وصــول و مبلغ 2/720/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و مبلغ 3/312/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
حق محکوم له صندوق مهر امام رضا به نمایندگی مهدی خلجی به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشــت غربی حد فاصل گلزار و ملک نبش ک شماره 26 
به وکالت مهنوش حبیبه ذبیحی فرزند محمد به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
مجتمع مــاکان 5 واحد 35 و مبلغ 4/600/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی 
در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اســت. 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل 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 مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامــل 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 بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش 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 یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(. م الف: 20567 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 487 کلمه، 5 کادر(   

اعالم مفقودی 
اینجانب حمید کرمی فرد جونقانی مالک خودرو نیسان 
مدل 1388 به رنگ آ بی به شــماره شاسی L 189747 و 
شماره موتور 478423  و شماره پالک 899 ج 35 ایران 13 
به علت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی( و برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.
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ویژه

رییس پلیس راهور ناجا گفت: خودروها و موتورســیکلت هایی که صرفا 
به علت ارتکاب تخلفات رانندگی توســط پلیــس راهنمایی و رانندگی 
 متوقف و بــه پارکینگ هدایت شــده انــد در ایام هفتــه ناجا ترخیص 
می شوند. سردار تقی مهری گفت: به مناســبت گرامیداشت هفته ناجا 
و به منظور تعمیق ارتباط کارکنان با مــردم برای ارتقای اعتماد عمومی 
جامعه به پلیس و همچنین تشویق رانندگان به رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی گفت: خودروها و موتورســیکلت هایی که صرفا به 
علت ارتکاب تخلفات رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف 
 و به پارکینگ هدایت شــده اند در ایام هفته ناجا تــا 95/7/17 با انجام 
اطالع رسانی مناســب از طریق رسانه های اســتانی با بخشودگی مدت 

زمان باقیمانده توقیف، ترخیص می شوند.
وی افــزود: مالــکان خودروهــا و موتورســیکلت هــای فــوق الذکر 
مــی توانند با در دســت داشــتن مــدارک موضــوع مــاده 11 قانون 
رســیدگی به تخلفــات رانندگی و داشــتن بیمه نامه معتبر شــخص 
ثالث به واحد ترخیــص پلیس راهــور محل توقیف مراجعه و نســبت 
به ترخیــص وســیله نقلیه اقــدام کنند. رییــس پلیــس راهنمایی و 
 رانندگــی ناجا خاطرنشــان کرد: تســهیالت مذکور شــامل خودرو و 
موتورســیکلت هایی که بنا به دســتور مراجع قضایی توقیف هســتند 
نشده و الزم اســت توســط مراجع قضایی تعیین تکلیف شوند. به گفته 
 رییس پلیس راهور ناجــا، به رانندگان خودروها و موتورســیکلت هایی

  که به علت نداشــتن گواهینامه مجاز توســط پلیس راه و راهور توقیف 
شده اند پس از سیر مراحل تشریفات و صدور رأی قضایی، خدمات ارائه 

می شود.
وی همچنین  در حاشیه برگزاری مسابقه دوچرخه سواری گفت: هنگامی 
که پلیس، خودروهای متخلف را متوقف می کند یکی از مدارکی که مورد 
بازبینی قرار می گیرد برگه معاینه فنی اســت. در حال حاضر در سراسر 
کشور برگه معاینه فنی توســط مامورین پلیس راهنمایی و رانندگی به 

صورت دستی چک می شود.
ســردار مهری از اجرای طرح کاهش )LEZ( از ابتدای آبان ماه ســال 
1395 خبر داد و  افزود:   مقرر شــده که از ابتدای آبان ماه سال جاری در 
 محدوده طرح زوج یا فرد، برگه معاینه فنی خودروها توسط دوربین های 
پالک خوان چک شــود. وی تاکید کرد: با توجه به اســتقبال مردم و در 
جهت هماهنگی های فنی بیشتر مقرر شد که اجرای این طرح از آبان ماه 
آغاز شود؛ به طوری که دوربین ها از ســاعت 6:30 دقیقه صبح تا ساعت 
19 در روزهای عادی و در روز پنجشنبه از 6:30 صبح تا ساعت 13 برگه 

معاینه فنی خودروها را از طریق خواندن پالک چک می کنند.
رییس پلیس راهور ناجا از شــهروندان پایتخت درخواســت کرد ظرف 
مدت باقیمانده بــرای اخذ برگه معاینــه فنی اقدام کننــد و این کار را 
 به روزهای پایانــی موکول نکنند؛ چــرا که ازدحــام مراجعه صاحبان 

خودروها به مراکز معاینه فنی در روزهای آخر افزایش می یابد.
سردار مهری تاکید کرد: شهروندان پس از اخذ برگه معاینه فنی از مراکز 
معتبر تعیین شده، حتما صحت برگه معاینه فنی خود را از طریق مراجعه 
به سامانه یکپارچه معاینه فنی با آدرس www.symfa.moi.ir چک و 
از صحت آن اطمینان حاصل کنند. همچنین پیش از این بر اساس ابالغ 
وزارت کشور مقرر شــده بود اجرای طرح کاهش از ابتدای مهرماه سال 
جاری آغاز شــود اما پلیس به دلیل ازدحام شــهروندان در مراکز معاینه 

فنی، اجرای این طرح را با 10 روز تأخیر مواجه کرد.

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد:

ترخیص خودرو و موتورسیکلت های 
توقیفی در هفته ناجا

پیشنهاد  سردبیر:
ترخیص خودرو و موتورسیکلت های توقیفی در هفته ناجا

اواخر تابستان امســال و بانزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی 
جدید، محمدفرهادی وزیر علوم، بخشــنامه ای به دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی کشــور ابالغ کرد. در این بخشنامه بر صیانت 
از عفاف و حجاب در محیط های علمی و آموزشی تاکید شده 
بود.ابالغیه ای که تاکید داشت دانشگاه ها و مراکز آموزشی در 
فعالیت های خود نباید صرفا به موضوع حجاب با دید ظاهری 
توجه کنند بلکه باید موضوع عفاف را نیز، همراه با موضوع حجاب 
پیگیری کنند چراکه عفــاف امری درونی به شــمار می رود.

آموزش و آگاه سازی، ارشاد، تذکر و برخورد با متخلفان سه محور 
اصلی ابالغیه وزارت علوم در خصوص عفاف و حجاب است که 
باید توسط کمیته ای در دانشگاه ها دنبال و نتایج، هر سه ماه 

یک بار به وزیر علوم اعالم شود.
ابالغیه وزارت علوم کــه به دنبال تقویت جنبــه های درونی 
 عفاف و حجاب به دور از ابزارهای تنبیهی است، در بسیاری از 
دانشگاه ها درحال اجراست بنابراین به سراغ تعدادی از روسای 
دانشگاه های بزرگ کشــور رفتیم تا از روند اجرای بخشنامه 

وزارت علوم در این مراکز مطلع شویم.
تشکیل کمیته عفاف و حجاب در دانشگاه هنر

دانشــگاه هنر نیز بعد از ابالغ بخشــنامه وزارت علوم، کمیته 
 صیانت از عفاف و حجاب را زیر نظر شورای فرهنگی این دانشگاه 
راه اندازی کرد. کمیته ای که قرار است عالوه بر ارائه راهکارهای 
اجرایی و عملیاتی در خصوص موضوع عفاف و حجاب نگرشی 
فرهنگی به موضوع ایجــاد کند تا براین اســاس برنامه های 

کاربردی در این حوزه را رقم بزند.
دوری از برخوردهای انتظامی و امنیتی با تخلفات 

حجاب در دانشگاه صنعتی اصفهان
پرهیز از برخوردهای انتظامی، امنیتی و تند در خصوص تخلفات 
عفاف و حجاب از اولویت های دانشگاه صنعتی اصفهان به شمار 
می رود و طبق گفته محمود مدرس هاشمی، رییس دانشگاه با 
اجرای برنامه های ارشادی و تربیتی می توان به نتایج مطلوب 
در زمینه عفاف و حجاب دست یافت. وی عنوان کرد: با اجرای 
برنامه های ارشــادگرایانه به نتیجه مطلوبی رســیده ایم و در 
کمیته فرهنگ عمومی دانشــگاه حدود ۴00 دانشجو مورد 
رفتارهای ارشادگرایانه و تربیتی برای موضوع عفاف و حجاب 

قرار گرفته اند.
تشکیل کمیته ارائه راهکار برای حجاب در دانشگاه 

شریف
 در راســتای صیانــت از موضــوع عفــاف و حجــاب در

  محیط های علمی و آموزشــی دانشــگاه صنعتی شــریف 
کمیته ای متشکل از نماینده نهاد نمایندگی مقام رهبری در 
 دانشگاه، معاون فرهنگی دانشگاه و تعدادی از دانشجویان عضو

 تشکل های دانشجویی تشکیل شده است. محمود فتوحی، 
رییس دانشــگاه شــریف در این باره گفــت: در این کمیته 
راهکارهای مربوط به ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب بحث و 
بررسی شده و نتایج برای تصویب به شورای فرهنگی دانشگاه 
ارسال می شود. وی عنوان کرد: ما معتقد هستیم وضعیت کلی 

مذهبی در دانشگاه صنعتی شریف در سطح خوبی قرار دارد اما 
باید تالش بیشــتری صورت گیرد تا وضعیت عفاف و حجاب 

دانشجویان در شأن دانشگاه و جمهوری اسالمی باشد.
شورای امر به معروف در دانشگاه اصفهان

شورایی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه اصفهان 
زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه با محوریت برنامه ریزی برای 
موضوع عفاف و حجاب در دانشگاه اصفهان شکل گرفته است.

هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان گفت: بندهای مربوط 
به عفاف و حجاب شــورای امر به معروف و نهــی از منکر این 
دانشگاه هماهنگی زیادی با ابالغیه وزیر علوم دارد. وی افزود: 
در این شــورا موضوعات امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و 

حجاب در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند.
پرهیز از رفتارهای غلط بــرای ترویج حجاب در 

دانشگاه ها
معاون فرهنگی وزارت علوم معتقد است ترویج موضوع عفاف و 
حجاب در میان دانشجویان نباید به روش های غلط دنبال شود 

چراکه آثار منفی در پی خواهد داشت.
ضیاء هاشمی  گفت: رویکرد فرهنگی، آموزشی و ترویجی در 
مقابل رویکردهای امنیتی اولویــت وزارت علوم درخصوص 

موضوع عفاف و حجاب است.
وی با اشــاره به ابالغ برنامه های عفاف و حجاب به  دانشگاه ها 
افزود: در این برنامه ها، تشــویق همراه با رویکرد کارشناسانه 
دنبال می شــود.معاون فرهنگــی وزارت علــوم تاکید کرد:  
طبق برنامه وزارت علوم که به دانشــگاه ها ابالغ شــده است 
توســعه فرهنگ عفاف و حجــاب باید با رویکــرد اجتماعی 
و فرهنگی دنبال شــود چراکــه این موضــوع دارای ماهیت 
است. هاشــمی خاطرنشــان کرد: من همواره اعالم کردم که 
وضعیت عفاف و حجاب در دانشــگاه ها نســبت به جامعه از 
جایگاه مطلوب تری برخوردار اســت. وی اظهار داشت: وزارت 
 علوم به دانشــگاه ها تاکید کرده است متناســب با اقتضائات 
محیط های علمی و آموزشــی به صورت عالمانه و خالقانه به 

موضوع حجاب و عفاف بپردازند.
۴ اولویت وزارت علوم برای صیانت از عفاف و حجاب 

در دانشگاه ها
 پرهیــز از رفتارهــای امنیتــی و انضباطــی، برخوردهای 
ارشاد گرایانه، رویکرد تربیتی، آموزش و آگاه سازی و برنامه های 
مشاوره ای از مهم ترین اولویت های وزارت علوم برای توسعه 
فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه هاست که در بخشنامه اخیر 

این وزارتخانه نیز به این موارد تاکید شده است.
دانشگاه ها نیز با اعالم برنامه های خود بر کاهش برخوردهای 
انضباطی با دانشجویان در زمینه مسئله حجاب تاکید دارند و 
معتقدند با اجرای برنامه های مشاوره ای و فعالیت اعضای هیئت 
علمی به عنوان اساتید مشاوره در این حوزه می توان با موضوع 
تخلفات مقابله کرد و به نتیجه فرهنگی مطلوب رسید.پرهیز 
از فضای امنیتی و تند در برخورد با تخلفات مربوط به عفاف و 
حجاب اولویتی اســت که مسئوالن دانشــگاهی کشور آن را 

سرلوحه برنامه های علمیاتی و اجرایی خود قرار داده اند.

روانشناسی

مردان بچه صفــت، بی مســئولیت و القیــد باعث 
دلسردی همسرانشان می شوند.

رامین برزگر روانشــناس ، دربــاره مردانی که باعث 
بیزاری زنان می شــوند، اظهار داشــت:ویژگی های 
بیولوژیکی و ســاختاری بین زنان و مردان به تناسب 
وظایف و نقش هایی که هر جنس باید در زندگی ایفا 

کند با هم متفاوت است.
وی افزود: مسائل ذهنی و رفتاری زنان و مردان با هم 
متفاوت بوده و تحت تاثیر جنســیت بروز می کند که 
عوامل محیطی و شــیوه تربیتی نیز در بروز آن موثر 
است.گاه بروز برخی رفتارها در مردان باعث بیزاری 

زنان می شود و آنها را دلسرد می کند.
این کارشــناس ادامــه داد: مردان بچــه صفت و به 
اصطــالح لــوس از آن دســته افرادی هســتند که 
زنان را فــراری می دهنــد. رفتارهایــی مثل عدم 
مســئولیت پذیری، عدم خالقیت، آینده نگر نبودن 
و فرار از زیر بار زندگی رفتارهایی اســت که موجب 

دلسردی زنان می شود.
برزگر در ادامه افزود: دســته دوم مردانی هســتند 
که بیش از حد عالقه به حضــور در جمع های زنانه  
دارند و دوســت دارند از همه چیز ســر در بیاورند و 
به اصطالح خاله زنک هســتند. همســران این گونه 

مردان معموال از این رفتارها شکایت دارند.
وی تصریح کرد: مردان هرگز نباید از عشق سابقشان 
پیش همسرشــان تعریف و تمجید کنند این رفتار 
به شــدت تأثیر منفی روی زنان می گذارد و پیوسته 

باعث درگیری ذهنی شان می شود.
 برزگر گفت: آقایانــی که بیش از حــد در کار خود 
غرق هســتند و زمانی را برای بودن در کنار خانواده 
اختصــاص نمی دهنــد نیــز معمــوال در زندگــی 
مشترکشان دچار مشــکل می شوند.  وی تاکید کرد: 
برای داشــتن زندگی موفق باید بتوانیم بین زندگی 

خصوصی و کاری تعادل برقرار کنیم.

کدام مردان
 باعث بیزاری زنان می شوند؟

رویکرد دانشگاه ها به حجاب تغییر کرد

معاون فرهنگی 
علوم معتقد است 

ترویج موضوع 
عفاف و حجاب در 
میان دانشجویان 

 نباید به
 روش های غلط 

دنبال شود چراکه 
آثار منفی در پی 

خواهد داشت

بخشنامه وزارت علوم با محوریت صیانت از عفاف و حجاب درحالی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی اجرا می شود 
که برخوردهای ارشادی و تربیتی، اولویت اصلی این بخشنامه فرهنگی و اجتماعی است.

اینفوگرافیبا مسئوالن

دبیرکل جمعیت هالل احمر، از آمادگی هالل احمر برای ارائه خدمات درمانی 
و امدادی به زائران پیاده اربعین خبر داد.

 مهندس علی اصغــر احمــدی در اختتامیه همایش مدیران ســتادی و عامل 
اســتان های جمعیت هالل احمر، افزود: در تدوین برنامــه راهبردی جمعیت 
هالل احمر، شناســایی وضع موجود و تعیین برنامه هایی که اجرا شده و باید 
ادامه داده شود، برنامه هایی که نیاز به حذف دارند و برنامه هایی که باید آنها را 

در تدوین سند برنامه جدید گنجاند از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی با تاکید بر ضــرورت توجه به آمایش ســرزمینی و مزیت نســبی اجرای 
برنامه ها، خاطرنشــان کرد: در برنامه جدیــد همچنین باید تناســب حدود 
اختیارات و مســئولیت ها را مشــخص و زمینه های الزم برای اجرای برنامه ها 
را نیز فراهم کرد. در این زمینه باید بحــث تمرکززدایی را در نظام برنامه دید و 

تکلیف اصالح ساختار را نیز مشخص کرد.
دبیــرکل جمعیت هالل احمــر اظهار کرد: بــا توجه به دغدغه هــای مدیران 
عامل باید تکلیف حق عضویت داوطلبانه، توســعه و ارتقای آموزش کارکنان، 
معرفی هالل احمر استان های برتر، اســتفاده حداکثری از فناوری در اقتصاد 
 مقاومتی، تهیه بانک اطالعات انتخابات و اصالح آیین نامه ها و ... را مشــخص 

کرد.
وی خطاب به مدیران عامل استان ها گفت: ما مکلفیم از امالک و اموال متعلق 

به هالل احمر در همه نقاط کشور به هر نحو ممکن حراست و حفاظت کنیم.
به گفته احمدی، اقتصــاد مقاومتی در هالل احمر به معنای این اســت که در 
بدترین شرایط بر پایه اســتعداد و توان موجود در دولت بتوانیم ماموریت های 

خود را انجام دهیم و حداکثر توان داخلی را برای مقابله با سوانح به کار بندیم.
وی با تاکید بر اینکه به منظور همکاری اســتان ها با هالل احمر در راه اندازی 
خانه های هالل، مکاتبات الزم انجام خواهد شد، عنوان کرد: به عالوه تدابیری 
در نظر گرفته خواهد شــد تا روند جابه جایی در کمیته اصالح شده و با تعیین 
زمانی مقرر برای تعیین تکلیف از سوی ســتاد، در صورت عدم پاسخگویی، به 

استان ها اختیار تصمیم گیری داده شود.
 دبیرکل جمعیــت هالل احمــر همچنین با اشــاره بــه برنامه ریــزی های 
هالل احمر برای  اربعین امســال، گفت: چارچوب های وظایف هالل احمر در 
اربعین مشــخص اســت و این اقدامات با تعامل مرکز پزشــکی حج و زیارت و 

سازمان امداد و نجات اجرایی خواهد شد. 
در این زمینه دپوی مدیریت بحران هــالل احمر در مرز مهران خواهد بود تا در 

صورت بروز حادثه احتمالی امکان مدیریت بهتری فراهم باشد.

رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت: مــردم عــراق، ســوریه و 
فلســطین در صحنه هســتند و اینکه مــردم یمــن زیر این همه موشــک 
 به خیابــان ها مــی آینــد درس هایــی اســت کــه از همان صحنــه های 

منعکس شده در دوران دفاع مقدس ما دیدند و از آن آموختند.
سردار نقدی در پاسخ به این سوال که نقش و تاثیر رســانه ها در دفاع مقدس 
چگونه بود، گفت: در دفاع مقدس، ما خیلی غریب بودیم؛ رسانه های آن روزها 
مانند شبکه اطالع رســانی جهانی امروز نبود و کانال های تلویزیونی محدودی 
در داخل ایران و یک حجم کمی از رادیو قدرت انعکاس خبر را داشــت ولی به 

هرحال آن چیزی که منعکس می شد آثار بزرگی را در دنیا به جا می گذاشت.
 وی افــزود: بــرای بیــداری مردم دنیــا بعــد از هــر عملیات اگــر فرصتی 
می شــد خبرنگاران حاضرمی شــدند و از صحنه ها و میدان های رزم واقعی 
تصویربرداری می کردند و گزارش می فرســتادند و این امر، برنامه خبری یکی 
دوساله دشمن را که در بین عملیات برای مهندســی ذهن مردم دنیا طراحی 
شده بود به هم  می ریخت. آنها همچنین همه جوش وخروش جوانان رزمنده 
ایرانی و نیز فتوحاتی  را که در مقابل جوســازی های دشــمن)که قصد داشت 
 ما را شکســت خورده جلوه دهد( با  آن دسترســی بســیار محدودی که ما به

 آنتن های دنیا داشــتیم انجام می شد به تصویر می کشــیدند که  بسیار آثار 
مبارکی هم  داشت.

ســردار نقــدی در ادامــه بابیــان اینکــه در عرصــه هــای داخلــی هــم 
رســانه ها نقش خیلــی موثــری در حفــظ روحیه مــردم و رســاندن پیام 
رزمنــدگان بــه مــردم و برانگیختن مــردم بــرای حضــور در عرصه های 
مختلــف داشــتند، خاطرنشــان کرد: مــا دیدیم کــه همیــن فعالیت های 
خــوب رســانه ای در دوره دفــاع مقــدس و اطــالع رســانی خوبــی کــه 
 دربــاره واقعیــت هــای دفاع مقــدس صورت مــی گرفــت  مردم مــا را به 
 نقطه ای رساند که زیر موشــک باران، در تمام شــهرها تظاهرات کردند و در

 دوره ای که احســاس می شــد ممکن است تحت فشار موشــک باران شدید 
شــهرها برخی از مردم حرف از تســلیم و پایان جنگ بزنند، همه آمدند و در 

خیابان ها شعار»جنگ جنگ تا پیروزی «را فریاد زدند.
رییس ســازمان بســیج مســتضعفین در پایان تشــریح کرد: این یک واقعه 
اســتثنایی در تاریخ دنیا بود و امروز اگر می بینیم که مردم یمن زیر این همه 
موشــک و بمب های خوشــه ای به خیابان ها می آیند و مردم عراق، سوریه و 
فلسطین درصحنه هستند درس هایی اســت که از همان صحنه های منعکس 

شده در دوران دفاع مقدس ما دیدند و از آن آموختند.

مشــاجره و دعوا مقوله مهمی است که در ســال های اخیر به عنوان 
یکی از معیارهای اصلی برهم زننده آرامــش اجتماعی جوامع از آن 
نام برده می شود و همین مقوله آن را برای بسیاری حیاتی و اساسی 
کرده اســت. جدیدترین آمار به دســت آمده مي گوید اصفهاني ها 
سومین استان کشور از لحاظ مشــاجره و دعوا هستند؛ موضوعي که 

مي توان آن را به بسیاری از مشکالت اصلي استان همچون بیکاري، 
رکود و حتي خشکي زاینده رود مرتبط دانست! 

در اینفوگرافی زیر، آمار اســتان های مختلف دربــاره معاینات نزاع 
در چهار سال اخیر را که سازمان پزشــکی قانونی منتشر کرده است 

مشاهده می کنید.

دبیرکل جمعیت هالل احمر عنوان کرد:

آمادگی هالل احمر برای ارائه خدمات امدادی 
به زائران اربعین

سردار نقدی:

کشورهای اسالمی درس های زیادی
 از دفاع مقدس آموختند

اصفهان سومین استان کشور در زمینه مشاجره و دعوا شناخته شد؛

اصفهاني ها چقدر اهل دعوا  هستند؟
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پیشنهاد سردبیر: 
عزاداری، پرچمی برای اقامه فرائض دینی است

اخبار

رییس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان چادگان، 
تعهدات اشــتغال امسال این شهرســتان را یک هزار و440 نفر 

اعالم کرد.
علی اکبر میرزایی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان چادگان 
افزود: این میزان نســبت به ســال گذشــته50 درصد افزایش 
 داشته و به ادارات شهرستان جهت جذب و ایجاد اشتغال اعالم 
شده اســت. وی به سرشماری نفوس و مســکن در سال جاری 
اشــاره کرد و افزود: کارکنان به صورت اینترنتی اطالعات خود 
را در ســامانه نفوس و مســکن وارد کنند و مردم را نیز در ارایه 
اطالعات دقیــق به آمارگیــران ترغیب کنند تا بــا جمع آوری 
 آمارهــای صحیح، دولتمــردان بتوانند برای توســعه کشــور 

برنامه ریزی کنند.
رییس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان چادگان 
 گفــت: طبق آمــار اعــالم شــده از دســتگاه هــای اجرایی 
این شهرســتان، تاکنون 25 درصد تعهدات شهرســتان جذب 
شده اســت و انتظار داریم با ابالغ اعتبارات تا پایان سال جاری 

تعهدات شهرستان محقق شود.
میرزایی افزود: براساس آمار نفوس مسکن سال90 نرخ بیکاری 
شهرستان چادگان به 8/1 درصد می رسد که نرخ بیکاری جدید 
در این شهرستان پس از سرشــماری نفوس و مسکن مشخص 

خواهد شد.
 فرمانــدار شهرســتان چــادگان نیــز در ایــن جلســه گفت: 
دســتگاه های اجرایی اعتبارات پیش بینی شــده شهرســتان 

رابرای ایجاد اشتغال، در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
مهدی اســدپور خاطرنشان کرد: ایجاد اشــتغال در شهرستان 
چادگان باعث کاهش مهاجرت به شــهرهای بزرگ می شــود 
بنابراین دستگاه های اجرایی شهرســتان باید جذب اعتبارات 
پیش بینی شده برای ایجاد اشتغال در چادگان را از اولویت های 

خود قرار دهند.
وی به جذب ســرمایه گذار در شهرســتان اشــاره کرد و گفت: 
دســتگاه های اجرایی شهرســتان بــا هماهنگــی فرمانداری 
 برای جذب ســرمایه گذاران در این منطقــه برنامه ریزی کنند 
 و امکاناتــی از قبیــل زمیــن هــای مــورد نیــاز در اختیــار 

سرمایه گذاران گذاشته شود تا زمینه اشتغالزایی فراهم شود.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چادگان:

تعهدات اشتغال امسال در 
شهرستان یک هزار و 440 نفر است

کوتاه از شهرستان ها

فرماندار شــهرضا یکی از ویژگی های فرهنگی هر شهرستان را سابقه 
هیئات مذهبی در آن دانست و اظهار کرد: شهرستان شهرضا به عنوان 

یکی از با قدمت ترین شهرستان های کشور در این زمینه است.
محســن گالبی افزود: یکی از قدیمی ترین هیئات مذهبی شــهرضا، 
هیئت سینه زن اســت که قدمتی بالغ بر 4 قرن دارد؛ وجود این هیئت 
 نشانه عشق و عالقه دیرین مرم شهرســتان به ائمه اطهار ) ع ( و به  ویژه 
امام حسین ) ع ( از گذشــته های دور بوده است. فرماندار شهرضا ادامه 
داد:400 سال از شکل گیری نخســتین هیئت مذهبی در شهرستان 
می گذرد و هر سال بر تعداد عاشقان اباعبدا... ) ع ( افزوده می شود. گالبی 
اقدام امام حسین ) ع ( برای زنده نگه  داشتن دین را بسیار مهم ارزیابی 
کرد و گفت: امام حســین ) ع ( در راه احیای دین خدا از همه  چیز خود 
گذشت و سخت ترین شرایط را تحمل کرد، بنابراین اگر امروز هر اندازه 
برای بزرگداشت نام ایشــان تالش کنیم، باز هم کم کاری کرده ایم. وی 
تاکید کرد: یکی از منحصر به  فردترین و سالم ترین نوع عزاداری ها برای 

امام حسین ) ع ( در سطح کشور، در شهرستان شهرضا برگزار می شود.

 رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان کاشــان در رابطه 
با شــاخصه های مداح تراز اظهار کرد: مداحی به نظر من سواد می خواهد، 
 آشــنایی با مقاتل معــروف، احادیث و حتی دســتگاه های موســیقیایی 

خیلی به مداح کمک می کند.
جوادی در رابطه با شــاخصه های هیئت طراز عنوان کرد: یکی از کارهای 
 هیئــات مذهبی عــزاداری در دهــه اول محرم اســت، امــا در واقع آنها 
 یکی از نهادهای اجتماعی هســتند که تمام مســائل فرهنگی و اجتماعی 
یک منطقه را پوشــش می دهند که در ســال های اخیر بیشتر روی بخش 
 عــزاداری تاکید شــده و کارهای اجتماعی کم رنگ اســت. وی با اشــاره 
به اینکه یک ســری زیاده روی ها در نوآوری باعث بدعت می شــود، اظهار 
 کرد: خوشــبختانه در کاشــان بدعت های ناجوری چون قمه زنی را نداریم 
و نباید هم داشته باشیم و نباید اجازه بدهیم که خدایی نکرده، اینها مرسوم 
شود. جوادی با اشاره به اینکه امروزه مراســم عزاداری با سرعت زیادی در 
 ســطح جهان پخش می شــود، تاکید کرد: باید از بدعت ها و افراطی گری 

در عزاداری ها همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، جلوگیری کرد.

 رییس اداره تبلیغات اســالمی کاشــان بهترین پناهگاه نســل جوان 
 در برابر تهاجم فزاینده فرهنگی را ایجاد پیوند بین قلوب آنها با اهل بیت

 ) ع ( دانســت و گفت: در راســتای مفاســد اخالقی که به طور فزاینده 
 جامعه ما مــورد بمباران و همجمه تبلیغی رســانه های غربی اســت، 
ما نیازمند ملجا و پناهگاهی برای جوانان هستیم و بهترین پناهگاه همین 
تجمعات هیئات مذهبی و مجالس اهل بیت ) ع ( است، عزاداری پرچمی 
اســت که منجر به اقامه فرائض دینی می شود. حجت االسالم حسینی 
 حضور نســل جوان را از نقاط قوت برنامه های هیئات مذهبی دانســت 
 و افزود: دشمن نتوانسته این حرارت دلبستگی مردم به اهل بیت ) ع ( را 

از بین ببرد و به دنبال انحراف این فرهنگ سترگ برآمده است.
 وی بیان کرد: امروز شــبکه های متعدد ماهواره ای با نام های مقدس، 
با نام عزاداری حسین بن علی ) ع ( ترویج خشونت گرایی می کنند ولی 
صحبتی از نماز و فلسفه عاشورا نمی کنند. رییس اداره تبلیغات اسالمی 
کاشان گفت: در فرصت اجتماع بزرگ اربعین تالش می کنند، رفتارهای 

غلط را در سنت های عزاداری این روز عظیم ترویج کنند.

پرونده آیینی » کتل کردن کودکان « در نوش آباد در فهرســت میراث 
معنوی کشور ثبت شد. دکتر محمد مشــهدی نوش آبادی رییس مرکز 
پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان، گفت: پژوهش و مستند سازی 
بر روی آثار معنوی منطقه کاشان دو ســال اخیر در دستور کار این مرکز 
قرار گرفت و پنج پرونده را برای ثبت به مراجع ذی ربط در سازمان میراث 
فرهنگی ارسال شد. وی با اشــاره به اینکه کتل زیباترین و باشکوه ترین 
تجلی آیین های نوش آباد و شــامل عناصر متعدد رمزی و زیباشناختی 
است، گفت:کتل کودکی است که روز عاشــورا بر اسب می نشانند و جلو 
هیئت عزادار حرکت مــی دهند. به گفته وی، یکی از معانی کتل اســب 
تزئین شده اســت و آیین کتل در شــهر نوش آباد عبارت است از: اسبی 
 تزئین شــده که بر آن کودکی را می نشــانند. رییس مرکز پژوهشــی 
 کاشان شناسی دانشــگاه کاشــان با تاکید بر اینکه این سنت تا آنجا که 
در تاریخ گم می شود در آیین های نوش آباد برگزار می شده است، گفت: 
ترتیب نذر کتل چنین است که قبل از تولد کودک نذر می کنند اگر نوزاد 

پسر بود در اولین یا دومین عاشورای بعد از تولدش کودک را کتل کنند. 

فعالیت هیئت سینه زن 
با قدمتی بالغ بر 4 قرن 

در شهرضا

بدعت های ناجور 
چون قمه زنی در کاشان 

وجود ندارد

عزاداری، پرچمی 
برای اقامه فرائض دینی 

است

ثبت آیین کتل 
نوش آباد در فهرست 

میراث معنوی کشور

دیدگاه

 رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرســتان لنجان گفت: قنداقه خونین علی اصغر 
) ع ( خون  های ریخته شده در کربال را زنده نگه داشته است.

 حجت االسالم داوود صائبی در نشست هم اندیشی و هماهنگی برگزاری همایش 
شیرخوارگان حسینی در شهرستان لنجان، با اشــاره به اینکه مصیبت شهادت 
 حضرت علی اصغــر ) ع ( بزرگ ترین مصیبــت واقعه عاشوراســت، اظهار کرد: 
 رمــز مانــدگاری واقعــه خونین عاشــورا خــون مطهر امــام حســین ) ع ( 
 و طفل شــیرخوارش اســت چراکه حضــرت علی اصغر ) ع (، ســند مظلومیت 

حضرت اباعبدا... ) ع ( در ابعاد انسانی، حقوقی و اخالقی محسوب می شود.
وی با اشــاره به اینکه اهل بیت عصمــت و طهارت، منابع نــور و کانون معرفت 
هســتند و اوالد و فرزندان آن بزرگواران نیز به دلیل قرب وجودی به خورشــید 

عصمت، تابش و درخشش خاصی دارند، افزود: حضرت علی اصغر ) ع ( به  خاطر 
شرایط سنی عمال نقشــی در قیام امام حسین ) ع ( نداشــتند، اما از نظر روحی، 
روانی و عاطفی در این قیام نقش بسزایی داشــتند، چراکه با شهادت شان همه 
جهانیان فهمیدند که دشمن بسیار پست اســت و حتی به طفل شیرخواره هم 
رحم نکرده است. رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرســتان لنجان تصریح کرد: 
 ما بر ایــن اعتقادیم که طبق آیات قــرآن کریم، آنانی که قصــد خاموش کردن 
نور الهی را دارنــد؛ هرگز به آرزوی شــیطانی خــود نخواهند رســید و معتقد 
 هســتیم که از زمانی که پیامبــر ) ص ( فرمودند: » ان الحســین مصباح الهدی 
و ســفینه النجاه «، نور امام حســین ) ع ( همه جهــان را فرا گرفــت و با یقین 
می گوییم که عاشــورا رمز ماندگاری دین پیامبر ) ص ( بوده و حضرت علی اصغر 

 ) ع ( نیز رمز ماندگاری عاشــورا اســت. وی ادامه داد: دشمنان اســالم نه تنها 
با فرافکنی  های رســانه ای نتوانســته اند ملت های بیدار جهان به ویژه نسل های 
جوان جوامع را از گرایش و تشرف به اسالم باز دارند بلکه هرروز شاهد تحقق آیه 
ِ أَْفَواًجا « هستند؛ قطعا این گرایش   شــریفه: » رأیت الناس یَْدُخُلوَن فِی ِدیِن اللَّ
 و اســالم پذیری در پرتو انقالب اسالمی ایران که ریشــه در کربالی امام حسین 

) ع ( دارد، به وقوع پیوسته است.
صائبی اضافه کرد: امروز رسالت همایش شــیرخوارگان حسینی اشاعه فرهنگ 
 حق و حق طلبی در جهان اســت چراکه نقطه تمایز و آشــکار شدن حق در دنیا 

تنها با پرداختن به واقعه کربال مهیا می شود.
رییس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان لنجان هدف از برگــزاری همایش 
شیرخوارگان حســینی را به نمایش گذاشــتن ابعاد عاطفی، حماسی و عقالنی 
 قیام حسینی جهت انتقال اصل پیام عاشــورا، توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی 

و معطوف کردن نگاه جهانیان به این فرهنگ واال دانست.

وی ضمن قدردانی از فعالیت برگزارکنندگان این همایش در شهرســتان لنجان 
عنوان کرد: با توجه به حضور گســترده بانوان در همایش بزرگ شــیرخوارگان 
حسینی، توجه به محتوای برنامه برای استفاده از ظرفیت بانوان برای فضاسازی 
دینی، امر به معروف و نهی از منکر و رساندن پیام عاشورا بسیار مهم و تاثیرگذار 
 اســت. صائبی بیان کرد: نهضت امام حســین ) ع ( دو چهره داشــت و بر اساس 
 هر یــک از آنها، یک تقســیم کار صــورت گرفت، یکــی فــداکاری و جانبازی 
 و » شــهادت « و دیگری » ابالغ پیام « که البتــه ابالغ پیام جز بــا فداکاری ها 
و زحمات طاقت فرسا ممکن نبود از این رو جایگاه و نقش اصلی زنان در عمل به 
وظیفه دوم، تبلور پیدا کرد، اگرچه زنان در تربیت رزمندگان، تهییج آنان و سایر 

اقدامات پشتیبانی نقش ایفا کردند، اما وظیفه اصلی آنان، » پیام رسانی « بود.
وی یادآور شد: از نظر اسالم، زن باید ارزشــمند باشد؛ یعنی، از طرفی شخصیت 
روحی و معنوی و کماالت انسانی، مثل علم، هنر، اراده قوی، شجاعت، خالقیت و 

حتی فضایل معنوی را در سطح عالی داشته باشد و از طرف دیگر مبتذل نباشد.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنجان:

زنان و کودکان توانایی تبلیغ و پیام رسانی را دارند

فرماندار شهرستان مبارکه گفت: پروژه کنار گذر غرب اصفهان 
دریای خرز را به خلیج فارس متصل می کند.

علی اصغر ذاکــری در بازدید مدیرکل دفتر فنی اســتانداری از 
روند اجرای کنار گذر غرب، با قدردانی از همکاری فوالد مبارکه 
وشهرداری کرکوند در اجرای این پروژه، اظهار داشت: این طرح 

به نوعی کریدور شمال به جنوب کشور محسوب می شود.
 ذاکری روند اجرای این پــروژه را مثبت ارزیابــی کرد و گفت:

طبق برنامه ریزی های انجام شــده قرار بود این پروژه در هفته 
دولت افتتاح شود که به دلیل برخی از مشکالت به تعویق افتاد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل مسئوالن شهرستان 
این پروژه همزمان با دهه فجر افتتاح شود.

ذاکری با بیان اینکه تمام آزادسازی های مسیر تا میدان کرکوند 
انجام شــده، تصریح کــرد: در مرحله اول این طــرح تا ورودی 
جاده فوالد مبارکــه افتتاح می شــود و در صــورت عدم بروز 
 مشــکل خاصی، مرحله دوم آن به طور کامل در شهرستان اجرا 
خواهد شــد.  وی با اشــاره به تاثیر این طــرح در کاهش آمار 
 تصادفــات و ترافیک برون شــهری، گفت: تکمیــل این پروژه 
به کاهش طــول مســیر مبارکه بــه اصفهان و تســهیل تردد 

مسافران استان های دیگر منجر خواهد شد.
 فرمانــدار شهرســتان مبارکــه گفــت: اجــرای ایــن طرح 
عالوه برکاهش آلودگی و ترافیک باعث تســریع در حمل ونقل 
جاده ای استان و شهرســتان می شــود و منافع ملی و مردمی 

بسیاری را به دنبال دارد.

مسئول امور عشــایر شهرســتان های دهاقان و شهرضا گفت: 
عشایر کوچ قشالقی خود را از دهاقان و شهرضا آغاز کردند.

ایرج دهقان با بیان این مطلب اظهار داشــت:800 خانوار عشایر 
در دهاقان و شهرضا کوچ خود را به اســتان های جنوبی و مرکز 

شهر آغاز کردند.
وی باتوجه بــه اینکه این شهرســتان ها میزبــان طایفه های 
بزرگ ایل قشقایی در ابتدای سال اســت، اذعان داشت: عشایر 
ییالق خود را از اســتان های جنوبی در بهار به دهاقان و شهرضا 
 سکنی می گزینند و در نیمه دوم سال که کوچ قشالق آنهاست 

به همان اماکن خود باز می گردند.
مسئول امور عشایر شهرســتان های دهاقان و شهرضا، بااشاره 
به وجود یک صد و20 هزار دام سبک و ســنگین عشایر در این 
شهرستان ها خاطرنشان کرد: بیش از 7 هزار راس از این دام ها 

بیمه شده اند.

کنارگذر غرب اصفهان دریای خرز 
را به خلیج فارس متصل می کند

مسئول امور عشایر شهرضا خبرداد:

آغاز کوچ قشالقی عشایر 
شهرستان شهرضا

رییس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد، گفت: 
با افزایش ارتبــاط با حوزه صنعت، عقــد قرارداد های 
پژوهشــی با مجموعه های دولتــی و خصوصی و ارایه 
برخی خدمات علمی و آزمایشگاهی به بیرون دانشگاه، 
امکان تامین بیش از 29درصد در آمد های مورد انتظار 
این واحد از منابع غیر شهریه ای در سال گذشته فراهم 

شده است.
 مهران مجلســی با اشــاره به انجام صرفه جویی های 
قابل توجه در هزینه های جــاری و عمرانی این واحد 
 جامع مســتقل طی ســالیان گذشــته بیان داشت: 
از جملــه زیرســاخت های این مجموعــه که فضای 
مناسبی را به منظور درآمدزایی غیر شهریه ای فراهم 
کرده می توان به سامانه آزمایشــگاه های همراه ایران 
موسوم به » ساها « اشاره کرد که خدمات مورد نیاز را 

برای سایر واحد ها و دانشگاه ها ارایه می کند.
 مجلســی همچنین مجموعه طرح های » شــفا « را 
 در زمــره دیگــر زمینه هــای کســب درآمد هــای 
 غیــر شــهریه ای دانســت و افــزود: بــا توجــه 
به زیرساخت های بسیار خوب خوابگاهی و خالی ماندن 
بخشی از این فضا به دلیل کاهش جمعیت دانشجویان، 
امکان عقد قرارداد با سازمان میراث فرهنگی به منظور 
اسکان گردشگران در چنین مجموعه هایی نیز وجود 
دارد. رییــس دانشــگاه آزاد واحد نجف آباد با اشــاره 
 به ادامه مراحل ســاخت و تکمیل ســالن اجتماعات 
 یک هزار نفــری واحد نجــف آباد خاطرنشــان کرد: 
 طی هماهنگی هــای صورت گرفته با ســازمان برنامه 
و بودجه و اســتانداری های سراســر کشــور، امکان 
برگزاری دوره های مختلف آموزشــی و توانمند سازی 
 همراه با صدور مدرک معتبر بــرای ارگان های دولتی 
 و حتی خصوصــی در واحد های دانشــگاه آزاد فراهم 
شده اســت. مجلســی در پایان از ادامه تعامل با سایر 
ارگان های شــهر و ارایه خدمات متقابل به عنوان یکی 
از اصول مهم مدیریت جدید دانشــگاه نام برد و اضافه 
 کرد: طراحی دپــوی مبدا پروژه ریل بــاس نجف آباد 
به اصفهان در این واحد، از جمله زیرساخت های بسیار 
مهم محسوب می شود که در آینده زمینه ساز رونق هر 
چه بیشتر این دانشگاه و شــهر نجف آباد خواهد شد. 
الزم به ذکر اســت؛ مدیران ارشد شــهرداری، اعضای 
شورای شهر و دیگر مســئوالن مرتبط اخیرا جلسات 
 متعــددی را با مدیران دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

نجف آباد در خصوص این پروژه مهم تشکیل داده اند.

رییس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد عنوان کرد:

تامین29درصد درآمد دانشگاه 
از منابع غیر شهریه ای

خبر

روز  نخست: پر می کشید دل به هوای محرمت
 مــردم والیــی فریدن بــا نظافــت و آماده ســازی مســاجد 
و حســینیه هــا، نصب پرچــم هــای ســیاه در ادارات، معابر 
 و بازارهــا، برپایی خیمــه هــا و چایخانه های نــذری، پخش 
 نوحه هــا و آهنگ هــای مذهبــی به اســتقبال مــاه محرم 
می روند. اکثر مراسم ها و سوگواره های هیئت های مذهبی این 
شهرستان از شــب اول ماه محرم آغاز و در طی دهه اول محرم 
ادامه پیدا می کند. هیئت های این شهرستان هر یک  در یکی از 
مساجد شهر مستقر می شود و معموال از غروب تا پاسی از شب 
 به عزاداری مــی پردازند. پخت انواع غذاهــای نذری و پذیرایی 
از عزاداران حسینی نیز از همان روزهای آغازین دهه اول محرم 

در منازل، رستوران ها، مساجد و معابر شروع می شود.
روز دوم تا دهم: همه هستی ما عین زیارت نامه است

 یکی از مراســم های ویــژه این ماه زیارت عاشــورا اســت که 
هــر روز بعــد از نمــاز صبح بــه صــورت نوبتی در مســاجد 
 شهرســتان برگزار مــی شــود. این مراســم که همه ســاله 

با حضور پر شــور مردم اجرا می شود با ســخنرانی کارشناسان 
 مذهبی همراه اســت. دســته جــات و هیئت های عــزاداری 
این شهرســتان نیز به صورت پراکنده از اواسط  دهه اول محرم 
حرکت خود را  در خیابــان ها آغاز می کنند. مراســم متمرکز 
 ســوگواره » احلی من العســل «  نیز همزمان با سراسر کشور 
با حضور پر شــور هیئت هــای دانش آموزی مقطع متوســطه 
اول و دوم مدارس فریدن به یاد شــهید نوجوان دشــت کربال، 
حضرت قاســم ) ع ( در روز ششــم محرم  هر ســال در فریدن 
برگزار می شود. همایش شــیرخوارگان حسینی نیز که  بزرگ 
 ترین اجتماع مذهبی زنان شهرســتان است، همه ساله با شکوه 
هر چه تمام تر و با اســتقبال مادران دل ســوخته در نخستین 
 جمعه دهــه اول محرم در مســاجد ایــن شهرســتان به اجرا 

در می آید.
 همچنین گردهمایــی هیئت های مذهبی شهرســتان فریدن 
در جوار بقعه متبرکه عارف بزرگ فریدن، شــیخ ابوســلیمان 

دارانی در روز هفتم نیز از دیگر برنامه های ویژه محرم است.

اکثر بقاع متبرکه این شهرســتان میزبان عــزاداران در اجرای 
برنامه هایی نظیر سوگواره بصیرت عاشــورایی، رهروان زینبی 

و ویژه برنامه شهادت امام سجاد ) ع ( است.
 روزنهم: از شط خبر رسیده که سقا نیامده

از شــاخص ترین مراســم های ویژه محرم درفریدن، می توان 
به گردهمایی هیئــت های عزاداری در عصر تاســوعا اشــاره 
کرد.  در این مراســم تمامــی هیئت های عــزاداری با فواصل 
 زمانی معین و به دنبال هم با گذر از گلســتان شهدای این شهر 
 به مقام شــامخ شــهیدان و نیــز درگذشــتگان ادای احترام 
 می کنند. علمــداران هیئت ها با رســیدن به گلزار شــهدای 
 ایــن شهرســتان به طــرف قبــور مطهــر شــهدا چرخیده 
 و با خــم کــردن علــم، ارادت خــود را بــه آنان بــه نمایش 
 می گذارند. این مراسم هرســاله با اجتماع عظیم مردم فریدن 

و مسافران شهرهای همجوار همراه است.
 روز دهم: ای نماز عشق را تکبیر سرخ

از دیگر مراســم های خــاص فریــدن در ماه محرم، مراســم 
 ویژه روز عاشــورا اســت که قدمت دیرینه دارد. این مراســم 
در ســال های دور به این نحو برگزار می شــده است که تمامی 
دســته جات با ورود به محوطــه نیروی انتظامی شهرســتان 
مورد اســقبال و پذیرایی  قرار می گرفتند و از ســوی دیگری 
 به ســمت مســاجد خارج می شــدند. ایــن مراســم امروزه 
 با کمــی تغییر همچنان پرشــور و باشــکوه برگزار می شــود؛ 
 به این صورت کــه تمامی هیئت هــا همه پرچم هــا، نمادها، 
علم ها و تجهیزات خــود را با نظم خــاص و زیبایی به حرکت 
در می آورنــد. در این مراســم که همه ســاله در بلــوار اصلی 
 شهرســتان برگزار می شــود، حرکــت گروه تعزیــه خوان ها 
با پوشــش های شــخصیت های مختلف واقعه عاشورا، حرکت 
 بزرگ تریــن و طوالنــی ترین هیئــت عزاداری شهرســتان،

 بــه حرکــت در آمدن گهــواره حضــرت علــی اصغــر ) ع (  
و گاری شــیر گریان صحنه های دیدنی را رقم مــی زند. همه 
 هیئت های عــزاداری در ســاعات منتهــی به ظهر عاشــورا 
با عبور از بلوار اصلی شــهر به سمت مســاجد و تکیه های خود 
 رهســپار می شــوند و به یاد آخرین نمــاز امام حســین ) ع ( 

بر سر سجاده های بندگی نماز عشق می خوانند.
از نکات قابل توجه روز عاشورا در فریدن پخت و توزیع گسترده 
انواع غذاهای نذری اســت؛ به طوری که تقریبــا تمامی مردم و 

مسافران ورودی از این غذاها تناول می کنند.
 شب عاشورا: جان حرم جمله بر لب شد

مراسم شام غریبان نیز که به بلندای تاریخ این سرزمین قدمت 
دارد؛ از جمله برنامه هایی اســت که حتی در سردترین فصول 

سال نیز با شرکت چشمگیر عزاداران حسینی همراه است. 
در این مراســم، هیئــت های عزاداری به ســاده ترین شــکل 
 و تنها با در دســت داشتن شــمع با زمزمه نوحه های سوزناک 
 به یاد غــم جانســوز زینب کبری ) س ( آهســته مــی گریند 

و بر سینه می زنند. 
 در این مراســم همه دســته جات عزاداری از جنــب آرامگاه 

شیخ ابوسلیمان دارانی عبور می کنند.

از شاخص ترین 
 مراسم های 
ویژه محرم 
 درفریدن، 

 می توان 
 به گردهمایی
 هیئت های 

 عزاداری 
در عصر تاسوعا 

اشاره کرد

شهر پرچم می خورد از نام حسین و نقش هایی از خاک می شــود تزیین پیراهن های سیاه؛ بازار یکپارچه 
سیاهپوش می شود و عشق به ساالر می شــود دخل غرفه ها و » حی علی البکاء « می شود تعارف آدم ها به 
هم؛ انگار معرکه ای در راه است. مردمان فریدن، این دیار پر ریشــه نیز که از دیرباز، ارادت و سرسپردگی 
خاصی به اهل بیت ) ع ( داشته اند، با آغاز محرم سینه زنان و حسین گویان به ندای » هل من ناصر ینصرنی « 

ارباب خویش لبیک می گویند.

سرش به نیزه به گل های چیده می ماند؛

قصه سوز و گداز فریدن در تقویم محرم
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اخطار اجرایی
7/236 شماره: 950165 به موجب رای شماره 605 تاریخ 95/3/30 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجید اسدی گندمانی فرزند عوضعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ یکصد و ســی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از ) 88/3/2-310521 
و 310522-88/4/30( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له صاعد جهرمی 
زاده فرزند جواد با وکالت داراب عزیزی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت 
کلوب تندرســتی طبقه دوم واحد 10 و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق 
اجرای احکام شورای حل اختالف. 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 بــرای 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:20529 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 210 کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/237 شماره: 978/94 به موجب رای شماره 112 تاریخ 95/2/6 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین کریمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به ش 619458-93/3/11 و 280/000 ریال هزینه دادرسی 
و هزینه های نشــر آگهی جمعًا به مبلغ 600/000 ریــال در حق محکوم له 
اصغر کریمی به نشــانی زینبیه دارک کوی طالب پ 22 و نیم عشــر 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 
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:20536 
شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 178 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/238 شماره: 340/95 به موجب رای شماره 663 تاریخ 95/4/15 حوزه 
32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه کبری مســافری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 910/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی با احتساب نیم عشر دولتی در حق محکوم له اکبر سرجوقیان به 
نشانی اصفهان میدان قدس خ مصلی ک شاهزاده ابراهیم ک نهضت انتهای 
کوچه دست راست )منزل انارکی(. 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:20437 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 166 کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/239 شماره: 56/95 به موجب رای شــماره 339 تاریخ 95/3/31 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای حسین ترویجی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 27/550/000 ریال ) بیست و هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال( 
بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال ) یکصد و بیست هزار ریال( بابت 
هزینه نشــر آگهی طبقه تعرفه و مبلغ 887/500 ریال )هشتصد و هشتاد و 
هفت هزار و پانصد ریال( بابت هزینه دادرســی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه در تاریخ تقدیم دادخواست 95/1/24 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد به مدیریت  آقای احمد صابریان به نشــانی اصفهان اداره 
آموزش و پرورش ناحیه 3 دبســتان فرهنگیان 1 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا در حق اجرای احکام شــوراها. 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:20444 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 245 کلمه، 3 کادر(   
اخطار اجرایی

7/240 شماره: 770/94 به موجب رای شــماره 101 تاریخ 95/2/5 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای سید اصغر عنوانی فرزند ســید محمد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
345/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخ 94/8/10 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله طبق 
تعرفه پرداخت گردد و نیم عشر حق االجرا بپردازد در حق محکوم له آقای 
مصطفی حیدری با وکالت آقای محمد طاهری شغل وکیل به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی بن بست بهار)330( ساختمان 110،  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:20445 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 199 کلمه، 2 کادر(   

اخطار اجرایی
7/241 شماره: 771/94 به موجب رای شماره 99 تاریخ 95/2/5 حوزه 25 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید اصغر عنوانی فرزند سید محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 345/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها مورخ 
94/8/10 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و نیم عشر حق 
االجرا بپردازد و همچنین حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان آقای پیمان 
 امینی نژاد با وکالت آقای محمد طاهری قجاورســتانی به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی بن بست بهار 330 ساختمان 110 طبقه اول پرداخت 
نماید. 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:20446 
شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 203 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

7/242 شماره: 940726 به موجب رای شماره 114 تاریخ 95/1/30 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حســین فرهنگ اصفهانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ ســیزده میلیون و چهارصد هزار ریال وجه چک به  شماره 
718142/44- 92/12/2 و 718141/58-93/2/30 بابت اصل خواســته و 
بملغ 480/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان سعید فراهانی به نشانی خ هشت بهشت کوی 
ســعدی پ 37 صادر و اعالم می نماید و هزینه 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 استیفاء محکوم 
به از آن میسر 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 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20454 شعبه 12 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 197 کلمه، 2 

کادر(   
ابالغ رای

7/243 شــماره دادنامــه: 9509970351400877 شــماره پرونــده: 
9409980351401106 شماره بایگانی شعبه: 941216 خواهان: تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی با وکالت حســین کبیری با وکالت خانم شــهزاد احمدی دارانی 
فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان- خ توحید چهار راه پلیس ساختمان 
ماکان 3 طبقه ســوم واحد 15، خواندگان: 1- آقــای اصغر صالحی فرزند 
 عزیزاله به نشــانی مجهول المکان 2- آقای رشــید کروندی فرزند رضا 
 3- آقای علی کروندی فرزند رضــا همگی به نشــانی اصفهان- رهنان-

 خ شهیدان چمران کوی شهید خاکی کوی ساحل مقابل مسجد النبی منزل 
کرکوندی پ 4، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک 34- تامین خواسته، گردشکار: دادگاه با 
بررســی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه با وکالت آقای خانم شــهرزاد احمدی به طرفیــت 1- علی کروندی 
2- رشید کروندی 3- اصغر صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 120/00/000 
ریال وجه چک یک فقره چک به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به ابقاء اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیــاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده اســت مســتند دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً به مواد 
519 و 198 و 522 قانون آ یین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور 
مدنی خوانــدگان را متضامنًا به پرداخت مبلــغ 120/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 4/310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق 
الواکله وکیل طبقه تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشــد.  
م الف:20566 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 325 کلمه، 4 کادر(   

ابالغ رای
7/244 شــماره دادنامــه: 9509970352200706 شــماره پرونــده: 
9409980352201518 شــماره بایگانی شــعبه: 941657 خواهان: آقای 
مهران بیتانه فرزند محمد حســن به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر و میمه- شاهین شهر- خ خانه کارگر- خیابان مهارت جنوبی- 
فرعی 3 غربی- مجتمع ماهان- واحد 6 پ 10 شماره همراه 09100388938، 
خوانده: آقای شایان اخوت فرزند ســید محمود به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه با توجه به 
مجموع اوراق و محتویات پرونده، ضمن اعالم ختم رسیدگی اقدام به صدور 
رای به شــرح ذیل می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای 
مهران بیتانه فرزند محمد حســن به طرفیت آقای شایان اخوت فرزند سید 
محمود به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 408493-94/7/18 به مبلغ 
540/000/000 ریال عهده بانک صادرات و بدواً اعسار از هزینه دادرسی 
با توجه به متن دادخواســت تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و سایر 
محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل 
بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستنداً به مواد 505-504-

506-508-512 از قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 1379 حکم اعسار 
موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا خروجش از اعسار و محکوم 
له واقع شدن صادر و اعالم می گردد. ضمنًا رسیدگی به اصل دعوا تا تعیین 
تکلیف دعوای اعسار متوقف می ماند. رای صادره حضوری و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز 
استان اصفهان می باشد.  م الف:20562 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 264 کلمه، 3 کادر(   

ابالغ رای
7/245 شــماره دادنامــه: 9509970350200791 شــماره پرونــده: 
9409980350200918 شماره بایگانی شــعبه: 941047 خواهان:  آقای 
علیرضا مرادی فرادنبه فرزند حسین با وکالت آقای مراد اسمعیلی فرزند 
علی همت به نشانی اســتان چهار محال و بختیاری- شهرستان فارسان- 
خیابان بهشــتی روبروی بانک ملی مرکزی پاســاژ مرتضوی طبقه دوم 
پالک 1، خوانده: آقای مرتضی صالحی فرزند سیف ا... به نشانی مجهول 
 المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ...

3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علیرضا 
مرادی فرادنبه با وکالت آقای مراد اســمعیلی به طرفیت خوانده مرتضی 
صالحی فرزند سیف اله به خواســته مطالبه دویست و هفتاد میلیون ریال 
به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و با توجه به تصویر مصدق قبوض باســکول و با توجه به اظهارات وکیل 
خواهان مبنی بر اینکه خوانده بابت خرید ســیب زمینی از موکل به میزان 
خواسته بدهکار شده است ولی بعداً شصت میلیون ریال آنرا پرداخت کرده 
که باید از خواسته کسر شود و بدین وســیله خواسته خود را به دویست 
و ده میلیون ریال کاهش می دهد و به گواهی شــهود نیز استناد دارد و با 
توجه به صدور قرار استماع شهادت شهود و استماع شهادت شهود وی که 
حکایت از صحت ادعای خواهان دارد و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و 
ابالغ آن به خوانده و عدم حضورش و عدم ارائه الیحه دفاعیه و بال تعرض 
گذاشتن ادعای خواهان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته 
و مستنداً به ماده 198، 98، 515، 519، 522 آئین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون 
و هفتصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق 
الوکاله در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست  تا 
اجرای حکم از سوی مدیر اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و پس 
از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خوای در محاکم تجدید نظر مرکز استان 
اصفهان می باشد.  م الف:20561 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 356 کلمه، 4 کادر(   
ابالغ رای

7/246 شــماره دادنامــه: 9509970354501016 شــماره پرونــده: 
9509980365800256 شــماره بایگانی شــعبه: 950242 شــاکی: آقای 
احمد سبزعلی فرزند مرتضی به نشانی خ چمران بعد از ال محمد روبروی 
بانک صادرات دفتر خودرو فرســوده، متهم: آقای اســماعیل سپه کار به 
نشــانی مجهول المکان، اتهام: تهدید، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای اســماعیل ســپه کار ) بدون مشخصات 
دیگر( دایر بر تهدید موضوع شــکایت آقای احمد سبزعلی فرزند مرتضی 
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامی، 
اظهارات گواهان، استشهادیه پیوست و عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه 
متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را به شرح فوق 
محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 669 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 به تحمل 18 ماه حبس محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
اســت و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.  
م الف:20559 شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 119 جزایی 

سابق( ) 172 کلمه، 2 کادر(   
ابالغ رای

7/242 کالســه پرونده اصلی: 95-199 شــماره دادنامه: 95/5/12-439 

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمد مهدی زارع به نشانی بازار اصفهان پاساژ میر همکف پوشاک مهدی، 
خوانده: مهدی صفری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شش 
میلیون ریال موضوع دو فقره چک به شــماره های 829790-90/2/30 و 
829789-90/3/30 هر دو عهده بانک ملت بانضمام مطلق خسارات قانونی، 
گردشکار: به تاریخ 95/5/12 شعبه 42 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 
95-99 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد مهدی زارع به طرفیت مهدی 
صفری به خواســته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال موضوع 2 فقره چک به 
شــماره هــای 829790-90/2/30 و 829789-90/3/30 عهده بانک ملت 
به انضمام  مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر اســتقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده واســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چــک را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثر قانونی در خصــوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی خواهــان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 6/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 355/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید ) چکهای موصوف( تــا زمان وصول بر 
اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
 تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 20532 شعبه 42 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)312 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/248 کالســه پرونده: 258/95 شــماره دادنامــه: 545-95/5/3 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالعلی 
مالکی ورنوسفادرانی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان شهرک صنعتی 
محمودآباد خ 18 ســنگبری فیروز  با وکالت لیال مختاری فرد به نشــانی 
اصفهان خ نیکبخت غربی ســاختمان مدیران طبقه 4 واحــد 602، خوانده: 
بهروز پدرام منش فرزند اســماعیل  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 049267-

92/9/5 بانک ملی ایران، گردشــکار: با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواســت عبدالعلی مالکی به طرفیت بهروز پدرام 
منش به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یــک فقره چک به 
شماره 9069/049267 -92/9/5 عهده بانک ملی ایران شعبه باغستان کرج 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابــرازی نیز حکایت 
از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد 
و بیست و پنج هزار ریال به عنوان خســارت دادرسی و هزینه نشر آگهی  

و حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
)92/9/5(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:20535 شعبه 22 

شورای حل اختالف اصفهان) 330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/249 شــماره ابالغیــه: 9510100351700086 شــماره پرونــده: 
9209980351701804 شــماره بایگانی شــعبه: 921953 خواهان: خانم 
رقیه مختاری اسفیدواجانی فرزند ابوالقاسم به نشانی خانه اصفهان فلکه 
ماه فرخی خ رزمندگان ک گلشن ک شــهبازی بن بست اقاقیا پ 1، خوانده: 
آقای قربانعلی حامدی فرزند غالمحسین به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
طالق به درخواست زوجه، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواســت تقدیمی خانــم رقیه مختاری فرزند ابوالقاســم به 
طرفیت آقای قربان علی حامدی فرزند غالم حســین به  خواســته صدور 
حکم طالق به لحاظ تحقق شــروط ضمــن عقد نکاح، ضمــن احراز رابطه 
زوجیت دایمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره 858 دفتر ازدواج 386 
تهران، به شرح دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان و گواهی 
وی در دادگاه و عدم ایراد ودفاع از ناحیه خوانــده که از طریق درج آگهی 
در روزنامه کثیراالنشار دعوت گردیده نسبت به خواسته همسرش ترک 
زندگی زناشویی و عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج و تحقق بند دو 
و یازده از شــروط ضمن عقد نکاح احراز دعوی خواهان به ادامه زندگی 
مشترک و مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و رعایت مواد 26 و 29 قانون 
حمایت خانواده، حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و 
اعالم می نماید. خواهان می تواند پس از قطعیــت دادنامه به یکی از دفاتر 
طالق مراجعه و نوع طالق را معین و خــود را مطلقه نماید. خواهان در این 
پرونده مطالبه حقوق مالی خویــش را ننموده لهذا دادگاه در این خصوص 
با تکلیفی مواجه نمی باشد. فرزندان مشترک کبیر و رشید می باشند. رای 
صادره ظرف شــش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعــی قابل اجرا و رعایت 
ترتیب شرعی اجرای صیغه طالق به عهده سردفتر مجری طالق است. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف:20539 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 324 کلمه، 4 کادر(   
ابالغ رای

7/250 شــماره ابالغیــه: 9510106836205312 شــماره پرونــده: 
9409980351700693 شماره بایگانی شعبه: 940298 خواهان: خانم نجم 
السادات بنی طبا فرزند محمد به نشانی شهرستان اصفهان- خیابان امام 
خمینی- روبروی گز سکه کوچه 38- مطهری پالک 13، خوانده: آقای حسن 
حاجی شاهی فرزند غالمحسین به نشانی شهرســتان اصفهان- خیابان 
جامی کوی پاچنار کوچه شهید شیرانی، خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی 2- مطالبه مهریه ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی خانم نجم السادات بنی طبا فرزند محمد به طرفیت آقای 
حسن حاجی شاهی فرزند غالمحســین مبنی بر مطالبه مهریه و خسارات 
دادرسی، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه فتوکپی مصدق 
سند نکاحیه شــماره 25434-81/1/20 دفتر ثبت ازدواج 178 اصفهان و 
 احراز علقه زوجیت نظر بــه اینکه به مجرد وقوع عقد نــکاح زن مالک مهر 
می شــود و می تواند هر گونه تصرفــی در آن بنمایــد و خوانده علیرغم 

ابالغ در جلســه دادگاه حاضر نشــده و الیحه ای ارائه نداده لذا مستنداً به 
مواد 1102 و 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده 198 قانون آ ئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یک جلد هدیه کالم اله مجید و مهر السنه 
حضرت زهرا و مبلغ 1/526/480/686 ریال بابت مبلغ ریالی مهریه که بر 
اساس شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه شده 
است بابت اصل خواســته و مبلغ 45/794/420 ریال بابت هزینه دادرسی 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در همین مرجع می باشد. خواهان می بایستی تفاوت هزینه 
دادرســی را زمان صدور اجرائیه پرداخت نماید. م الف:20538 شــعبه 2 

دادگاه خانواده اصفهان ) 277 کلمه، 3 کادر(   
تحدید حدود اختصاصی

7/252  چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالک شماره 4/119 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به  نرگس پرورش قزوینی و 
شریک در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/15 م الف: 21179 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/260 شــماره صــادره: 1395/43/280622 نظر به اینکه ســند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1903 فرعی از 26 اصلی  
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 26733 در صفحــه 489 دفتر 248 به 
نام اسماعیل عمو بیگی جزی تحت شــماره چاپی مسلسل 009907 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده سپس آقای محمد رضا و خانم ها زهرا- معصومه 
و فاطمه شــهرت همگی عمو بیگی جزی و نصرت مولویان ) عیال متوفی( 
وارثین مرحــوم ابراهیم عمو بیگی جزی به موجــب گواهی حصر وراثت 
1914 مورخ 1379/11/30 شعبه دوم دادگاه عمومی اصفهان می باشند که 
متوفی از وراث مرحوم اسماعیل عمو بیگی جزی طبق گواهی حصر وراثت 
293 مورخ 1394/4/20 شعبه ششــم حقوقی حصر وراثت شاهین شهر 
بوده است با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 46061 مورخ 1395/06/03 به گواهی دفتر 
خانه 54 گز رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 21463 اداره ثبت اســناد و امالک غرب 

استان اصفهان)290 کلمه، 3 کادر( 
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بوی ماه محرم پیشنهاد سردبیر: 
آرامش، بخش گمشده انسان است

حدیث یار

حدیث عشق

بفرمایید روضه

سمت خدادرشهر

قاب محرم

من از کودکی عاشقت بوده ام...

 رهبر معظم انقالب به مردم توصیه می کنند: از این مجالس استفاده کنید 
و روحا و قلبا این مجالس را وســیله ای برای ایجــاد ارتباط و اتصال هرچه 
محکم تر میان خودتان و حسین بن علی ) ع (، خاندان پیغمبر و روح اسالم 
و قرآن قــرار دهید. در ماه محرم، معارف حســینی و معــارف علوی را که 
همان معارف قرآنی و اسالمی اصیل و صحیح است برای مردم بیان کنید. 
ایشــان اشــاره می کنند: اگر برای ذکر مصیبت، کتاب » نفس المهموم « 
مرحوم » محدث قمی « را باز کنید و از رو بخوانید، برای مســتمع گریه آور 
اســت و همان عواطف جوشــان را به وجود می آورد، چه لزومی دارد که ما 
 به خیال خودمان، بــرای مجلس آرایی کاری کنیم کــه اصل مجلس عزا 
از فلسفه واقعی اش دور بماند؟ مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای خود 
با شاعران و مداحان می فرمایند: وقتی شعر را می خوانیم، به فکر باشیم که 
از این شعر ما، ایمان مخاطبان ما زیاد شود. پس، هر شعری را نمی خوانیم؛ 
هرجور خواندنی را انتخاب نمی کنیم؛ جوری می خوانیم که لفظ و معنا و 
آهنگ، مجموعا در افزایش ایمان مخاطب اثرگذار باشد. مقام معظم رهبری 
اهمیت خاصی برای عزاداری ســنتی قائل هســتند و می فرمایند: برخی 
کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک می کند. یکی 
از آن کارها، همین عزاداری های سنتی است که باعث تقرب بیشتر مردم به 
دین می شود. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به 
سر و سینه زدن و مواکب عزا و دسته های عزاداری به راه انداختن، از اموری 

است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش می کند. 

همزمان با روز جهانی حضرت علی اصغر ) ع ( در سراســر کشور مراسم 
شیرخوارگان حسینی برگزار می شــود. به همین مناسبت نیز مراسمی 
به همت اداره اوقاف و امور خیریه اســتان در امامزاده محســن اصفهان 
 برگزار می شــود. اداره اوقاف و امور خیریه اســتان به دلیل عدم تداخل 
با برنامه هــای در نظر گرفته شــده در روز جهانی علی اصغــر ) ع (، این 
مراســم را در بعد از ظهر اولین جمعه از ماه محرم برگزار می کند، تا همه 
اقشــار بتوانند در این مراســم معنوی شــرکت کنند. الزم به ذکر است 
این مراسم از ســاعت 15 فردا مصادف با پنجم محرم الحرام در امامزاده 

محسن واقع در خیابان وحید، ابتدای خیابان رودکی برگزار می شود.

جمالت کلیدی مقام معظم رهبری در مورد نحوه عزاداری؛

 عزاداری سنتی، مردم را به دین 
و خدا نزدیک می کند

برگزاری همایش شیرخوارگان 
حسینی در امامزاده محسن 

 پیشینه آشــنایي اروپاییان با شــیعیان و مذهب تشیع، 
با وقوع جنگ  های صلیبي آغاز  شــد، اما شاید بتوان گفت 
 که اولین آشــنایی جدی غرب با تشــیع از طریق ســفر 
و سفرنامه نویســی بــود که آغــاز آن را باید ازســفرنامه 
مارکوپولــو در دهه  های آخر قــرن ســیزده و اوایل قرن 
 چهــارده دانســت. امــا اوج سفرنامه نویســی را عمدتا 
در قرن های شــانزده و هفده یعنی بعد از تشــکیل دولت 
صفوی، افزایش ارتباط سیاســی و اقتصــادی اروپاییان 
با  ایران شاهد هستیم. مشــخصه این دوره یادداشت های 

روزانه  ای است که از نظم و موضوعیت برخوردار نیستند.
 در ادامه به بازخوانی » مراســم محــرم « از دیدگاه برخی 

از سفرنامه نویسان می پردازیم.
سفرنامه پیترو دالواله

» پیترو دالواله « جهانگرد ایتالیایی که دوبار شاهد حرکت 
دسته های عزا در دوره شــاه عباس اول در اصفهان بوده و 
در شرح مراسم عزاداری در ســوگ شهادت حضرت علی 
) ع ( در21 رمضان 1026 ه.ق در کتاب » ســفرنامه پیترو 
 دالواله « ) قســمت مربوط به ایران ( « ترجمه و حواشي 
 از شــجاع الدین شــفا، بــه حمل تابــوت اشــاره کرده 
و می نویســد: »دســته های عزاداری در پی شماری بیرق 
و علم، تابوت هایی پوشــیده به مخمل ســیاه را بر دوش 
می کشــیدند و روی تابوت ها مجموعه ای از ســالح های 

مختلف تعرضی، تدافعی و پرهای رنگین قرار داده بودند و 
دورتادور آنها عده زیادی راه می رفتند و نوحه می خواندند 
و عده دیگر بوق، کرنا و ســنج می زدند و فریادهای عجیب 
برمی آوردند و جست وخیز می کردند.« همین نویسنده در 
وصف مراسم عزاداری عاشورا سال 1027 ه.ق می نویسد: 
» دورا دور آنها را با مخمل ســیاه پوشانده بودند و روی هر 
تابوت یک عمامه سبز و یک شمشیر گذاشته و سالح هایی 
از اطــراف آن آویخته بودند. این اشــیا را روی طبق هایی 
چند بر سر عده ای گذاشــته بودند و به آهنگ سنج و کرنا 

جست و خیز می کردند و دور خود چرخ می زدند. «
س ف رن ام ه ب ارون  ف ی ودور ک ورف 

» ف یودور ف ئ ودورووی چ  کورف «، بارون روسی درباره ویژگی 
این ماه در سفرنامه خود با عنوان » س ف رن ام ه ب ارون  ف ی ودور 
ک ورف  « ت رج م ه  اســ ک ن در ذب ی ح ی ان  می نویســد: » محرم 
 نزد ایرانیان ماه ماتم و اندوه اســت، در این مــاه ایرانیان 
به دلیل شــهادت امــام حســین ) ع ( فرزند علــی ) ع ( 
عــزاداری می کننــد. « همچنین ســاموئل گریــن ویلر 
بنجامین، نخســتین دیپلمات رســمی آمریــکا در دوره 
ناصرالدین شاه با مشــاهده این روز و شنیدن شرح واقعه 
امام حسین ) ع ( در خاطراتش با عنوان »ایران و ایرانیان« 
با ترجمه رحیم رضازاده ملک آورده اســت: » اگر شخص 
 شــجاعی در این دنیا بوده، مســلما آن شــخص حسین، 

پسر علی ) ع ( بوده است. « 
سفرنامه فوروکاوا  

نوبویوشي فوروکاوا، عضو هیئت اجرایی نخستین سفارت 
 ژاپن در ایران دوره قاجــار 1297 ه.ق برابر با1880.م هم 
از ایجــاد دســته های ســینه زنی در کتاب »ســفرنامه 
 فوروکاوا« توضیحاتی ارایه می دهد و یادآوری می شــود: 
» چیــزی را که ماننــد نیزه بود بــاال می برند کــه به آن 
 عالمت می گویند، این عالمت را بــا چراغ و هر چیزی نذر 
شده است آراســته و آن را به همراه این آویزه ها برداشته و 
در کوچه ها و خیابان های شهر می برند و مردم که به همراه 

این عالمت هستند با صدای بلند همسرایی می کنند. « 
خاطرات کلنل کاساگوفسکی

» والدیمیر آندری یویچ کاساگوفسکی «، کلنل روسی که 
در زمان مظفرالدین شاه شاهد این مراسم از نزدیک بوده 
 در خاطرات خود با نام » خاطرات کلنل کاساگوفســکی «

برگردان عباســقلی جلی آورده اســت: » در ایام عزاداری 
بسیاری از ایرانیان نذر دارند. در این ماه کسانی هستند که 
داوطلبانه شغل سقائی را انجام می دهند و مشکی بر دوش 
گرفته و به طور رایگان به همه تعارف می کنند، پیرترها که 
خون ریزی از قمه زنی را مخاطره آمیز می دانند، خاکســتر 
در آب کرده و به ســر و صورت خود می مالند یا کاه بر سر 

خود می ریزند. « 
ایران در یک قرن، سفرنامه دکتر ویلز

هربرت جورج ویلز، سیاح انگلیسی از آداب و رسوم تعزیه 
در ســفرنامه خود با عنوان » ایران در یک قرن، سفرنامه 
دکتر ویلز « با ترجمه غالمحســین قراگوزلو توضیحاتی 
 ارایه می دهــد و می نویســد: » قبل از آغــاز برنامه تعزیه 
یک روحانی به باالی منبر در کنار صحنه می رود و شروع 
به موعظه و مصیبت های که امام حســین ) ع ( و مقاومتی 
که بر علیــه طاغوت زمان انجــام داده، مطالبــی را بیان 
می کند یا در فواصل دو پرده درباره تعزیه ای که قرار است 

اجرا شود، توضیحاتی می دهد. « 
گویتیســولو در کتاب قبله، ســیر و سیاحت 

در جهان اسالم
» خوان گویتیســولو «، نویسنده و گزارشــگر اسپانیایی، 
کتابی با عنوان » قبله؛ سیر و ســیاحت در جهان اسالم « 
نوشته است. او در این کتاب برخی از پدیده های اجتماعی 
و فرهنگــی در ســرزمین های اســالمی را توصیف کرده 
 که تاکنون کمتر به آن توجه شــده اســت. ایام سوگواری 
در تهران، عنوان فصلی از کتاب» قبله؛ ســیر و ســیاحت 
در جهان اســالم « اســت که وی در آن به وصف مراسم 
عزاداری شــیعیان ایران در روزگار معاصر پرداخته است. 

 گزارش با نقــل جمالتی از نامــه علی بــن ابیطالب ) ع ( 
به فرزندش آغاز می شود که در آنها فریفته شدن به دنیا، 
به سرگرم بازی شــدن تشبیه شده و ایشــان فرزندش را 
 از آن نهی کرده اســت. گویتیســولو  در ادامه می نویسد: 
» در ایــام عزاداری امام حســین ) ع (، چهره شــهرهای 
بزرگ و کوچک و روستاهای دور و نزدیک ایران به گونه ای 

چشمگیر دگرگون می شود. 
همه چیز و همه جا سیاهپوش می شود. بیرق ها و علم های 
سیاه و گاه سبزرنگ بر در و بام خانه ها و معابر و موسسات 
افراشته می شــود. زن و مرد و پیر و جوان سیاه می پوشند 
و مردان و به ویژه جوانان در مســاجد و معابر و تکایا جمع 
می شوند و به سر و ســینه خود می کوبند تا از این طریق 
با کشته شدگان نبرد نابرابر عاشــورا، ابراز همدری  کنند. 
 نبردی که در چهارده قرن پیــش از این در صحرای کربال 

به وقوع پیوست. «
 ســفرنامه هــا یکــي از منابع مهــم در شــناخت بهتر 
 فرهنگ مردم ایران اســت. بزرگ ترین مزایا و محاســن 
ســفرنامه ها را مي توانیم به خاطر اشتمال آنها بر مطالب 
گوناگون و مختلف و مسائلي که در دیگر کتاب ها و منابع 
نیامده است، بدانیم. ســفرنامه نویســان اروپایي مراسم 
عزاداري ماه محرم را بیش از ســایر مراســم ها و آداب و 
رسوم مردم ایران در سفرنامه هاي خود توصیف کرده اند. 

ســفرنامه نویســاني که در ســه دوره صفویــه، زندیه و 
قاجاریــه به ایران آمده اند، در شــرح مشــاهدات خود از 
 مراسم عزاداري کم و بیش به برخي نکات مشترك اشاره 
 کرده انــد، نکتــه اي کــه در همه ســفرنامه هــا دیده 
مي شود، توجه خاص حاکمان صفوي و به ویژه قاجاري به 
برگزاري این مراسم است. براساس اظهارات این سفرنامه 
نویسان توجه شــاهان صفوي و قاجاري موجب شد که به 
 تدریج بر تعــداد بناها و تکایایي که مــکان هاي برگزاري 
این مراســم بودنــد، افــزوده شــود و اقبال عمــوم به 
این مراســم بیشــتر شــود. در مجموع، آثار ســیاحان 
و جهانگــردان اروپایــی، بــا هــر انگیــزه ای کــه بــه 
 ایــران آمدنــد، حــاوی نــکات ارزشــمند تاریخــی،

اجتماعی و فرهنگی است. 
البته اهمیت اجتماعی و فرهنگــی آن ها از جنبه تاریخی 
 آن ها بیشــتر اســت، زیرا در زمینه گزارش های تاریخی 
به دلیل عدم آگاهــی آن ها از حــوادث تاریخی چندان 
قابل اعتماد نیســتند. هدف اغلب این نویسندگان به غیر 
از  ماموران سیاســی، گزارش اوضاع اجتماعی و فرهنگی 
ایران و آشــنایی مردم مغرب زمین با آداب و رسوم جامعه 

ایران در دوره صفویه یا عصر قاجار بوده است.

درحوزه مطالعات تاریخی، ســفرنامه ها به دلیل محتوای اجتماعی و فرهنگی خود از اهمیت بسیاری برخوردار 
هستند و سفرنامه نویسان اروپایي مراســم عزاداري ماه محرم را بیش از سایر مراسم و آداب و رسوم مردم ایران 

در سفرنامه هاي خود توصیف کرده اند.

در ایام عزاداری 
امام حسین)ع(، 
چهره شهرهای 
بزرگ و کوچک 

و روستاهای 
دور و نزدیک 

ایران به گونه ای 
چشمگیر 
دگرگون 
می شود.

محرم به روایت سفرنامه نویسان اروپایی؛

اگر شخص شجاعی در این دنیا بوده، مسلما »حسین بن علی« )ع( است

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: ساماندهی نذورات 
 مردمی جهت توزیع بین مســتمندان واقعــی جامعه و تقویت 
 و تبیین فرهنگ احســان از مهــم ترین اهداف اجــرای طرح 

احسان حسینی در ماه محرم و صفراست. 
حمیدرضا شیران مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اجرای 
طرح احســان حســینی در ماه محرم و صفــر و در بین هیئت 
 های مذهبــی خبر داد و گفت: ایــن نهاد در مــاه محرم و صفر 
 آماده گرفتن و توزیع نذورات و احســان عاشــقان سیدالشهدا 
 ) ع ( در بین محرومان و نیازمندان جامعه اســت و همشهریان 
 می توانند نــذورات خود را بــرای کمک به نیازمنــدان واقعی 

به پایگاه های امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند.
شــیران در ارتباط با اجرای طرح احسان حســینی گفت: مردم 
نیکوکار و عــزاداران حســینی می توانند نذورات خود شــامل 
غذای گرم، خشک و گوشــت های قربانی یا نذورات نقدي را به 
دفاتر کمیته امداد تحویل دهند، تا این نهاد با توجه به داشــتن 
 بانک اطالعاتي از نیازمندان، نــذورات اهدایي را بین محرومان 

و مستمندان جامعه توزیع کند. 
وی تصریح کرد: به منظور اجرای طرح احســان حسینی در ایام 
محرم و صفر، از ظرفیت مساجد، حسینیه ها، تکایا و هیئت های 
مذهبی و نیز نقش روحانیون، مبلغان و مداحان در ترغیب مردم 
به انجام کار خیر استفاده خواهد شد. شــیران با اشاره به اهداف 
طرح احسان حســینی اظهار کرد: اســتفاده از ظرفیت معنوی 
مومنین برای خدمت به نیازمندان، ســاماندهی نذورات مردمی 
جهت توزیع بین مســتمندان واقعی جامعــه و تقویت و تبیین 

فرهنگ احسان از اهداف این طرح است. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: بسیاری ازافراد تحت 
پوشش کمیته امداد افراد بیمار و  از کارافتاده هستند که توانایی 
رفتن به مراســم های عزاداری را  ندارند و به همین روی کمیته 
امداد مانند ســال های قبل درصدد اجرای این طرح برای همراه 

ساختن این عزیزان با کاروان های عزاداری این ماه است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به اهدای بخشی 
از نذورات توســط هیئت های عزاداری به نیازمنــدان این نهاد 
افزود: سال گذشته در قالب طرح احسان حسینی با توزیع ۳۳۳ 
سبدکاال ،24۳0 کیلو گرم مواد خوراکی و ۳۳ هزار و 986 پرس 
غذای طبخ شــده در بین96000 خانوار تحت حمایت استان، 
 تنها بخشــی از خانواده ها، به ویژه در شــهرها و مناطق محروم 
از این نذورات بهره مند شــدند. شــیران در ادامــه از ثبت نام 
حامیان ایتام و کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست در همایش 
جهانی شــیرخوارگان خبر داد و گفت: پایــگاه های حامی یابی 
این نهــاد همراه با مردم و بــا حضور در تمامی مــکان هایی که 
همایش جهانی شــیرخوارگان حســینی برگزار خواهد شــد، 
 از متقاضیان و مــردم نیکوکار و خیری که قصــد حمایت مالی 
و معنوی از این کودکان را دارند، ثبت نــام به عمل خواهد آمد.

شــیران با اشــاره به ثبت نام بیش از180 حامــی در همایش 
 سال 1۳94 از مردم سراسر اســتان دعوت کرد با حضور در این 
پایگاه ها و اعالم حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست 
همراه با کاروان حسینی و با یاد فرزند شش ماهه آن امام همام، 

همچنان پرچم سرخ آزادگی و ایثار را برافراشته نگه دارند.

حجت االسالم داســتان پور گفت: نه گفتن استعدادهای انسان 
را آزاد می کند.

 حجت االســالم محمد داســتان پــور در دومین شــب محرم 
در انگورستان ملک اصفهان گفت: گاهی این سوال برای ما پیش 
 می آید که چــرا خداوند در برخی موارد با مــا مخالفت می کند 
و به کارهای ما نه می گوید، برخــی مواقع رابطه بین بنده و خدا 
 شــکرآب می شــود، برخی از افراد خدایی را بــرای خود تصور 
می کنند که هیچ خوبــی و بدی ندارد. وی ادامــه داد: اگر خدا 
 میل به خوبی ها را به شــدت قوی تر می کرد همه مانند مالئک 
 می شــدیم و اگر میل بــدی را در مــا قوی تر خلــق می کرد، 
 دیگر کســی خوبی نمی کرد. اینکه انتخــاب را بین خوب و بد 

قرار داده نشانه هنر خداوند در خلقت انسان است.

حجت االسالم داســتان پور ادامه داد: خداوند غرایز را در دست 
قرار داده که به سادگی به دست می آید. در جایی هم لذت های 
فوق العاده عمیق در وجود انسان را طراحی کرد که بسیار سخت 
به دست می آید و عده ای از انسان های خاص به آن دست پیدا 

می کنند و برای رسیدن به آن ژرف نگری نیاز است.
وی افزود: آرامش وجه گمشــده انسان اســت، گمشده انسان 
هیجان نیست. هیجان نمک زندگی انسان است. خالق می گوید: 
این نشان آدمیت اســت. آرامش تنها با یاد خدا حاصل می شود. 

با نه گفتن به گناهان درون انسان آمادگی آرامش پیدا می کند.
این کارشــناس مذهبی ادامه داد: راهگشــای انسان در زندگی 
عوامل مختلفی اســت که الهامات قلبی که ســر دوراهی بر دل 
مومن می افتد، یکی از آنها اســت. در نه گفتن، اســتعدادهای 
 خاص انســان ظهور پیدا می کند. برخی اســتعدادهای انسان 
تا آخر عمر ظهور پیدا نمی کنــد. خداوند در هنگام خلق دنیای 
مادی چیزی نگفت، اما در هنگام خلق انســان خود را تحسین 

کرد.
وی اظهار داشــت: ما می توانیم با تمام عظمت خلقت انسان را 
درك کنیم. گاهی در مراســم هــا تصمیم بزرگ مــی گیریم، 
تصمیمات خوب می گیریم، اما موفق نمی شود و بعد از چند روز 
بی انگیزه می شویم، دلیل آن است که شیاطین در بیرون نگران 

آن هستند که انسان به استعدادهایی که دارد دست پیدا کند.
 وی به زندگی مرحوم کربالیی کاظم اشــاره کرد که با نه گفتن 
به دنیا، قرآن شناس شد و بیان داشــت: نه گفتن، استعدادهای 

ما را آزاد می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

طرح احسان حسینی در ماه محرم و صفر اجرا می شود 
حجت االسالم داستان پور:

آرامش، بخش گمشده انسان است

آیت ا... بهجت

حجت االسالم والمسلمین
 علیرضا پناهیان

آیت ا... سیدعبدا...
فاطمی نیا

بکا ) گریــه ( در مصائب 
 اهــل بیت علیه الســالم 
و به خصوص سید الشهدا 
علیه الســالم شــاید از 
آن قبیــل مســتحباتی 
باشــد که افضــل از آن 
 نیست. فردای قیامت که 
 هیــچ چیــز از انســان 
نمی خرند، اشک بر سید 
الشهدا ) ع ( را مثل دری 

برایش نقد می کنند.

حضـــرت  عــــزاداران 
 اباعبــدا... در مجالــس 
روحــی  ارتبــاط   بــا 
با ایشــان لذت می برند 
 این لذتی است که عجب 
 هم ندارد چون به واسطه 
لذت هـای امام حسین 

لذت می بریم. 
رابطــه عاطفــی بیــن 
 مــا و حضــرت، مــا را 

به لذت می رساند.

شنیده ام که می گویند: 
به مجلس امام حســین 
علیه الســالم آمــدم، اما 
حــال گریــه نداشــتم. 
دیگری بــه او می گوید: 
عیبی ندارد آقــا به تو در 
آن شب نگاه نکرده! شما 
 در چــه حدی هســتید 

این حرف را می زنید؟ 
آیا ما حــق داریم چنین 

حرفی بزنیم؟
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پیشنهاد  سردبیر:
خشکی؛ سرنوشت ۵۸درصد از مساحت تاالب های ایران

ویژه

اخبار

نشریه هاي آموزشي
 پایگاه اینترنتي محیط زیست اصفهان

بازیافت پسماندهای الکترونیکی؛ 
تبدیل تهدید محیط زیستی 

به فرصت

دستگیري متخلف شکار 
در منطقه حفاظت شده قمصر

دستگیري متخلفین شکار 
در شهرستان خوانسار

گرمای جهانی؛ عامل از بین برنده 
باکتری های خوب در حشرات

به گزارش»پاما«، پايگاه اينترنتي اداره كل حفاظت محيط زيســت 
استان اصفهان داراي بخش ويژه نشريه هاي الكترونيك است كه در 
آن، آموزه هاي زيســت محيطي به صورت نرم افرازي موجود است. 
مطالب متنوعي شــامل مجموعه دانســتني هاي زيست محيطي، 
مباني محيط زيست، آشنايي با زيستگاه هاي طبيعي تحت مديريت 
حفاظت محيط زيســت استان اصفهان، آشــنايي با آموزش محيط 

زيست و... در اين بخش درج شده كه قابل دانلود است.
همچنين فايل هــاي نرم افــزاري برخي كتاب هــا و كتابچه هاي 
زيســت محيطي نظير اســام دين ســبز، راهنماي كاشت بلوط و 
كتابچه هاي طــرح مديران ســبز انديش در اين قســمت موجود 
اســت. خبرنــگاران و ديگــر عاقه مندان مــي توانند بــا مراجعه 
 به بخش ياد شــده در پايــگاه اينترنتي ايــن اداره كل به نشــاني:

از مطالــب و اطاعــات موجــود   ،  www.isfahan-doe.ir  
در صفحــات و ســتون هــاي ثابــت محيط زيســتي نشــريات 

بهره برداري كنند.

بيســت و ســومين كارگروه مديريت پسماند اســتان، با ارائه 
موضوعاتی همچــون وضعيت عملكرد مديريت پســماندهای 
الكترونيكی و نحوه مديريت آنها، رفع موانع ايجاد زيرساخت ها 
در محل دفن پســماند صنعتی و وي ژه، نحوه مديريت پســماند 
جاده چالوس و انتخاب سرمايه گذاران، در حوزه پسماند وي ژه و 

صنعتی برگزار شد.
حســين محمدی، مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان 
البرز، با اقتصــادی خواندن بازيافت پســماندهای الكترونيكی 
در كشــور گفت: با مشــخص كردن پيمانكار توانمند و بازيافت 
پســماندهای الكترونيكی، می توانيم يك تهديد محيط زيستی 
را به يك فرصت تبديل كنيم. در اين جلسه چنين مقرر شد كه 
با توجه به درخواست ســرمايه گذاران خارجی در اين بخش، از 
همه آنها دعوت به عمل آيد تا تكنولــوژی روز خود را در زمينه 
بازيافت و امحای پســماندهای الكترونيكی، ارائه كرده و پس از 
آشنايی با تكنولوژی و تصميم گيری كارگروه مديريت پسماند، 
نسبت به عملی كردن تكنولوژی در استان اقدامات الزم صورت 
گيرد. درخصوص پيمانــكاران داخلی نيز چنين مقرر شــد كه 
جهت مديريت اجرايی پســماندهای الكترونيكــی با  فراخوان، 

سرمايه گذاری واجد شرايط انتخاب شود.

متخلف شكار سه رأس حيوان وحشــي در منطقه حفاظت شده 
قمصر- برزك كاشان دستگير شد.

 بــه گزارش»پاما« از اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان 
كاشــان، در پي شنيده شــدن صداي شــليك گلوله در منطقه 
حفاظت شده قمصر- برزك، محيط بانان مستقر در اين زيستگاه 
نيمه هاي شــب با يك دستگاه خودروی نيســان با دو سرنشين 
برخورد كردند و پس از بازرسي، الشه ســه رأس ميش و ادوات 
شكار و صيد از اين خودرو كشــف و ضبط نموده و متخلفين نيز 
پس از دســتگيري، جهت ســير مراحل قانوني تحويل مقامات 

قضايي شدند.
منطقه حفاظت شده قمصر و برزك با مســاحت حدود ۶۰ هزار 
هكتار، در جنوب غربي شهر كاشــان و داخل گستره جغرافيايي 
سه شــهر مهم برزك، قمصر و جوشــقان كامو قرار گرفته است. 
گونه هاي مختلف جانوري و گياهي، از زيســتمندان اين منطقه 
هستند. اين منطقه در سال ۱۳۸۷ به عنوان منطقه شكار ممنوع 

معرفي شد و در سال ۱۳۸۹ به منطقه حفاظت شده ارتقا يافت.

متخلفين شكار در شهرستان خوانسار دستگير شدند.
 به گزارش»پامــا« از اداره حفاظت محيط زيســت خوانســار، 
محيط بانان اين واحد در پايش زيستگاه هاي طبيعي شهرستان، 

موفق به دستگيري يك گروه شكارچي پرندگان شدند.
از متخلفين، دو قبضه ســاح شــكاري و الشــه ۷ قطعه پرنده 
شكارشــده و ادوات شــكار و صيــد كشــف و ضبــط گرديد و 
شــكارچيان غيرمجاز، پس از تنظيم صورت جلسه  تخلف، جهت 
طي كردن مراحل رســيدگي قانوني به مراجع قضايي شهرستان 
معرفي شدند. شايان ذكر اســت اداره كل حفاظت محيط زيست 
اســتان اصفهان در ســال جاري پروانه شــكار پرندگان را صادر 

ننموده است.

گرمای جهانی می تواند از طريق از بين بــردن باكتری های خوب در 
بدن حشــرات و ديگر حيوانات، تاثير مخربی بر زنجيره غذايی داشته 

باشد.
كارشناســان در مطالعات جديد، يك گونه حشره را داخل دستگاهی 
نگهداری كردند كه دمای آن 2/5درجه ســانتی گراد گرم تر از دمای 
محيط بيرون بود. اين ميانگين افزايش دمايی است كه محققان برای 

سال 2۱۰۰ پيش بينی كرده اند.
كارشناســان دريافتند اين افزايش دما كاهش چشمگيری در ميزان 
باكتری های خــوب روده در اين گونه از حشــرات داشــته كه رابطه 
همزيســتی مطلوبی هم با هم دارند؛ در نتيجه رشــد آنهــا كمتر از 
وضعيت طبيعی بــوده و در دمای باالتر، هيچ يك از اين حشــرات به 

بلوغ جنسی نرسيده اند.
تاكما فوكاتسو از دانشگاه توكيو و محقق ارشد اين مطالعه گفت: با در 
نظر گرفتن اينكه بسياری از »همزيان« ميكروبی در برابر فشار ناشی 
از افزايش دما آسيب پذير هســتند، چنين همزيانی در واقع می توانند 

نقطه ضعف موجودات وابسته به اين ارگانيسم ها در جهان باشند.

دریچه

نگاه روز

عضو هيئــت علمی دانشــگاه تهــران می گويــد: تخريب 
زيســتگاه، متهــم اصلــی انقراض اســت. در ايــن زمينه 
تفاهم نامه ای ميان ســازمان محيط زيست و ســتاد امر به 

معروف و نهی ازمنكر به امضا رسيد.
»۷۰ درصد گونه های جانوری چهارپای ايران در 5۰ ســال 
اخير از بين رفته اند.« بعد از ســال ها هشدار فعاالن محيط 
زيست درباره خطرات پيش روی گونه های جانوری، اين بار 
»معصومه ابتكار«، رييس ســازمان حفاظت محيط زيست 

درباره انقراض هشدار داد.
او در مراســم امضــای تفاهم نامه همكاری ميان ســازمان 
محيط زيســت و ســتاد امر به معروف و نهی ازمنكر گفته 

است: »در 5۰ سال اخير، شاهد انقراض ۷۰ درصد جمعيت 
گونه های جانوری چهارپا بوده ايم.«

اكنون سال هاست كه شــير ايرانی و ببر مازندرانی دركشور 
منقرض شده اند و گونه هايی چون يوزپلنگ آسيايی، پلنگ 
ايرانی، ســياه گوش، گربه پــاالس و گــوزن زرد ايرانی در 
فهرســت گونه های درمعرض خطر انقراض جای گرفته اند. 
با توســعه بی رويه، عرصه برگونه های جانوری تنگ شــده 
و ابتكار هم اين بــار درگفته های خود بــر »زياده خواهی 

انسان« به عنوان دليل انقراض تاكيد كرده است.
معاون رييــس جمهوری دراين مراســم با يــادآوری نگاه 
دينــی و فرهنگی ايــران مبتنی بــر نهی مصــرف گرايی 
گفت: »متاســفانه آنچه امروز شاهد آن هســتيم، تناسبی 
با الگوهای دينی و فرهنگی كشــور ندارد؛ بــه گونه ای كه 
ايران با برخــورداری از يك درصد خــاك و جمعيت جهان 
و درحالی كه تنها چهار دهم منابع آبــی جهان را دراختيار 
 دارد، ميانگين مصرف آب دوبرابری نسبت به جهان را ثبت 

كرده است.
اين ميــزان مصرفی، گاهی به ســه يا چهاربرابــر ميانگين 
مصرف جهانی نيز می رســد؛ مثا درحوزه كشاورزی و در 
اطراف درياچه اروميه، دوره ای را شاهد بوديم كه كشاورزان 

تا ۳/5برابر ميانگين جهانی آب مصرف می كردند.«

رييس روابط عمومی اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
زنجان، از كاهش ۱۳درصدی جمعيت آهوان منطقه شــكار 
ممنوع فيله خاصه و دشت »سهرين، سارمساقلو و قره تپه« 
در منطقه حفاظت شده سرخ آباد در مقايسه با پارسال خبر 
داد. امجد باقری گفت: سرشماری امسال طی روزهای ۱۰ و 
۱۱ مهر جاری از ســوی ۳۰ نفر از محيط بانان و كارشناسان 
محيط زيســت طبيعــی اداره كل حفاظت محيط زيســت 
اين استان انجام شــد. وی با بيان اينكه طی سه سال اخير، 
جمعيت آهوان زنجان در دشت سهرين نسبت به سال های 
ماقبل روند كاهشــی به خود گرفته است، افزود: در سال ۹۳ 
نتايج سرشماری نشــان از كاهش ۱4درصدی و در سال ۹4 

نيز كاهش ۱۰درصدی داشت.
به گفته باقری، امســال يك هزار و ۸2 رأس آهو در منطقه 
حفاظت شده سرخ آباد و شــكار ممنوع فيله خاصه مشاهده 
شــد؛ در حالی كه پارســال اين تعداد يك هزار و 24۶ رأس 

بود.
وی، فعاليت هــای كشــاورزی، افزايش گله هــای دام در 
منطقه، تغييــر كاربری زميــن های منطقــه، قطعه بندی 
زيســتگاه های آهوان و جزيره ای شــدن دشــت سهرين، 
احداث جاده در جوار زيســتگاه های اصلی، تردد وســايط 

نقليه و شكار غيرمجاز را از عمده علت های كاهش جمعيت 
آهوان اين 2 منطقه برشمرد.

باقری با بيان اينكه مســير آمد و شــد آهوان نبايد بسته و 
محصور باشــد، افزود: مانــدگاری اين جانــوران علف خوار 
در يك محل، در زاد و ولد و زيســت آنان تاثيــر منفی دارد 
و درواقع آهــوان بايد مدام در حال حركت و جســت و خيز 

باشند.
دشت ســهرين منطقه حفاظت شده ســرخ آباد، زيستگاه 
باارزش آهو محسوب می شــود كه با دامنه ارتفاعی 5۰۰ تا 
دو هزار و ۹۰۰ متر و ميزان بارندگی ســاالنه 5۰۰ ميلی متر 
و دمای متوســط ۱۱ درجه ســانتيگراد، دارای اقليم های 

نيمه خشك مديترانه ای معتدل است.
پوشش گياهی منطقه شامل ارس، گردو، سياه تلو، زالزالك، 
انار وحشی، داغداغان، زرشك، زيتون، گون، آويشن، درمنه، 
كاه ميرحسن، چوبك، الله، مرزه و ثعلب، از جمله گونه های 

گياهی منطقه هستند.
آهو، پلنگ، پــازن، گراز، خــرس قهوه ای، سمورســنگی، 
ســنجاب زمينی، رودك، كبك دری، هوبره، عقاب، شاهين، 
دال، غاز خاكستری، خوتكا، لك لك ســفيد، باكان، افعی 
البرزی، افعی شــاخدار ايرانی، افعی زنجانی و ماهيانی نظير 

كپور، سيم و اســبله، از جمله جانورانی هســتند كه در اين 
منطقه زيست می كنند.

منطقه فيله خاصه نيز از ســال ۸۶ جزو 
مناطق شكار ممنوع استان زنجان اعام 

شد و وســعت آن ۱۱۰هزار و 5۳2  هكتار 
اســت.  گونه های درختی همانند درختان 

ميوه و صنوبر و گونه های گياهی همچون انواع 
آويشــن، درمنه، انواع خانواده گندميان و 

گياهــان بالشــتكی و همچنين آهوی 
ايرانــی، گــراز، پرندگانی چون 

انواع پرندگان  باقرقره،  كبك، 
شــكاری، انواع پرندگان آبزی 
و كنار آبزی مهاجر زمستانی و 

انواع خزنــدگان در اين منطقه وجود 
دارد. 

رييس روابــط عمومــی اداره كل حفاظت محيط زيســت 
اســتان زنجان گفت: تعداد معــدودی آهو نيــز در منطقه 
شكار ممنوع خراســانلو در شهرســتان های ابهر و خرمدره 
زيســت می كنند كه در آخرين سرشــماری صورت گرفته، 
تعداد ۱۳ رأس مشاهده شد. همچنين منطقه شكار ممنوع 

 خراسانلو، به دليل دارا بودن آب و هوای معتدل كوهستانی و 
زمين  های حاصلخيز، از تنوع گونه هــای گياهی و جانوری 
خاصی برخوردار اســت و بيــش از ۱۳ نوع 
پســتاندار از جمله قوچ و ميــش ارمنی و 
البرزی، آهو، پلنگ، خرس قهوه ای، خوك 
وحشــی، گرگ و ســياه گوش و 22 گونه 
 از انواع پرنــدگان چون كركــس، قرقی،

 سينه ســرخ ايرانی، دليجه و سارگپه در 
اين منطقه زيست می كنند.

معاون توســعه، مديريت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
محيط زيســت گفت: شناســايی ياوران معروف بــا هدف حفظ 
محيط زيست و اشــاعه اين فرهنگ در قالب امر به معروف و نهی 
ازمنكر، از اقدامات ســازمان محيط زيســت در راستای منويات 

مقام معظم رهبری در راستای حفظ محيط زيست است.
محمد مجابی در مراسم امضای تفاهم نامه ميان سازمان حفاظت 
محيط زيست و ســتاد احيای امر به معروف و نهی از منكر افزود: 
باتوجه به تصويب قانون امر به معروف و نهی از منكر در سال ۹4 
در مجلس شــورای اسامی و اباغ آن توســط رييس جمهوری، 

ستاد امر به معروف و نهی از منكر شكل گرفت.
وی ادامه داد: رياست ستاد برعهده آيت ا... جنتی است و ۶ نفر از 

اعضای دولت، شامل وزرای اطاعات، آموزش و پرورش، فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، علوم تحقيقات و فناوری، صنعــت، معدن و 
تجارت و كشــور، جزو اعضای ستاد هســتند. مجابی اظهار كرد: 
براساس اين قانون، دستگاه ها مكلف شدند شورای امر به معروف 
و نهی از منكر، ايجاد و بر اســاس برنامه های ستاد فعاليت كنند 
كه در ســازمان محيط زيســت نيز اين شورا شــكل گرفت و در 
راســتای پيگيری منويات مقام معظم رهبری مبنی بر اينكه امر 
به معروف و نهی از منكر در حوزه محيط زيســت نيز هست، گام 

برمی داريم كه امضای اين تفاهم نامه نيز در همين راستاست.
وی ادامه داد: تشــكيل شــورای امر به معروف و نهــی از منكر، 
شناســايی ياوران معروف، تشــكيل كارگــروه تخصصی ۸ گانه 
توســط مديران كل مربوطه و برگزاری نشســت های تخصصی 
در اين حوزه، برخی از اقدامات صورت گرفته در ســازمان محيط 
زيســت اســت. مجابی تاكيد كرد: همواره دين مبين اســام و 
فرهنگ ايرانی، بر حفظ محيط زيست تاكيد دارد و حتی در قانون 
اساســی كشــور ما نيز اصل پنجاهم، مختص حفاظت از محيط 
زيســت اســت. همچنين مقام معظم رهبری سياست های كلی 
نظام در زمينه محيط زيست را سال گذشــته اباغ كردند كه به 
عنوان سند باالدســتی از آن ياد می شــود؛ اين سند در ۱5 ماده 
تنظيم شده كه در ماده ۱4 آن، به امر به معروف و نهی از منكر در 

راستای حفظ محيط زيست اشاره شده است.

انقراض ۷۰ درصد جمعیت چهارپایان ایران در نیم قرن گذشته

جمعیت آهوان زنجان؛ همچنان رو به کاهش

شناسایی یاوران معروف برای ترویج حفظ محیط زیست

خشــكی تاالب ها به اين معنی اســت كه آنها از محيطی 
طبيعی و پرآب، به منشأ گرد و غبار تبديل شده و عاوه بر 

اين، تاثيرات مخرب ديگری برجای می گذارند.
گاو خونی، پريشــان، هورالعظيم، جازموريــان، هامون، 
بهارلو و... از معــروف ترين تاالب های ايران هســتند كه 
همچون ۳۱ تاالب مهم و ثبت بين المللی شده ايرانی، در 

وضعيت خشكی قرار گرفته اند.
همزمــان با ايــن موضوع، كارشناســان محيط زيســت 
می گوينــد بی توجهی دولــت های گذشــته به وضعيت 
تاالب هــا كار را به اينجا رســانده و تغيير اقليــم در ايران 
در كنار اين بــی توجهی باعث شــده تاالب هــا )كه در 
اكوسيستم، نقش مهم و حياتی ايفا می كنند( در وضعيت 

بغرنجی قرار گيرند.
بر اســاس بررســی رســمی مركز پژوهش های مجلس 
شورای اســامی از وضعيت تاالب های ايران كه به تازگی 
منتشر شده اســت، هم اكنون تعداد ۳۱ تاالب به تدريج، 
تمام يا قسمتي از مساحت مرطوب خود را از دست داده و 
به منشأ انتشار گرد و غبار تبديل شده اســت. عاوه بر اين 
ايران به واسطه اقليم كم نظير خود در منطقه خاورميانه و 

قاره آســيا، در دو كريدور اصلی مهاجرت فصلی پرندگان 
قرار دارد و خشكی تاالب ها باعث می شود پرندگان مهاجر 
در خطر انقراض يا تغيير مسير مهاجرت خود قرار گيرند. 
با اين حال، در ادامه به بررســی كلــی وضعيت تاالب ها 
پرداخته می شود و اين هشــدار به خوبی نشان دهنده اين 
نكته مهم است كه ايران بدون تاالب تا چه اندازه می تواند 
محيط زيســت ايران را به خطر انداخته و ضرورت احيای 

سريع تاالب ها را دوباره گوشزد كند.
وسعت تاالب های طبیعی جهان 

حدود ۸۰ درصد كل تاالبهای حوزه آسيا و اقيانوسيه در 
۷ كشور اندونزی، چين، هند، پاپوای گينهنو، بنگادش، 
ويتنام و ميانمار قرار گرفته است كه دامنه آن از يك تا سه 

ميليون هكتار متغير است.
برآوردهای دفتر مطالعات تاالبهای آسيا نشان ميدهد 
كه ساليانه 5۰۰ هزار هكتار و بهعبارت ديگر هر دقيقه 
يك هكتار از تاالبهای آسيا بر اثر تخريب شديد يا خشك 
شــدن از بين ميروند. كشور ما بهدليل موقعيت خاص 
جغرافيايي  و زمينشناختي، از تعداد و تنوع بسيار باالی  
اكوسيستمهای تاالبي برخوردار است؛ بهطوری كه از كل 

محيط تاالبي تعريف شده به جز يك مورد، مابقي در ايران 
يافت ميشود. 

بالغ بر 2۷۰ تاالب در كشور ما وجود دارد كه ۸۰ مورد 
آنها از وسعتي درخور توجه برخوردار هستند كه ميتوانند 
در سطح بينالمللي نيز مطرح باشند؛ اما تنها 24 تاالب 
كشور در سايت رامسر بهعنوان مهــم تريــن تاالبهای 

بينالمللي به ثبت رسيده است.
نگاهی به وضعیت تاالب های ایران

را  كشور  مساحت  ۸۰درصد  از  بيش  كه  ايران  فات 
كوهستاني،  چشماندازهای  از  تنوعي  دربرگرفته، 

كويری  و  دشتي  كوهپايهای، 
است.  آورده  بهوجود  را  و... 
كه  باعث شده  ويژگي  همين 
قرار  برخــاف  ايران  كشور 
خشك  كمربند  در  گرفتن 
دارای  جهان،  نيمهخشك  و 
متنوعي  ميكرواقليمهای 
خيلي  اقليمهای  از  و  باشد 
خيلي  و  گرم  خيلي  تا  سرد 
خشك  خيلي  تا  مرطوب 
تنوع  شــود.  مشاهده  آن  در 
بلندیهای  و  پستي  اقليم، 
فراوان، وجود دو دريای وسيع 
و  كشور  جنوب  و  شمال  در 
تشكيات  وسيع  گسترش 
به  مربوط  زمينشناسي 
زمينشناسي  سوم  دوران 
باعث  هستند،  شور  اغلب  كه 
شده انواع مختلفي از تاالبها 

تا  گرفته  مرجاني  صخرههای  و  مانگرو  جنگلهای  از 
درياچههای كوهستاني يا دشتهای شور كويری شكل 

بگيرند. 
مهاجرت  اصلي  كريدور  دو  مسير  در  ايران  طرفي  از 
پرندگان كره زمين قرار گرفته است؛ لذا اهميت و نقش 
مهاجرت  طبيعي  نظام  پشتيباني  در  ايران  تاالبهای 

پرندگان بسيار زياد است.
 از 42 نوع تاالب مشخص شده توسط كنوانسيون رامسر 
در سطح جهان، به جز يك نوع تاالب يعني تاالبهای تند، 
بقيه در كشور ايران يافت ميشوند كه بيانگر تنوع بسيار 

زياد تاالبهای ايراني است.
بررسی دقیق تر وضعیت تاالب های ایران؛ تاالب ها 

منشأ گرد و غبارمی شوند
و  مهم  تاالب   ۸4 وضعيت  بررسي  از  حاصل  يافتههای 

مطالعه شده كشور نشان ميدهد كه تعداد ۳۱ تاالب، 
خود  مرطوب  مساحت  از  قسمتي  يا  تمام  بهتدريج 
تبديل  غبار  و  گرد  انتشار  منشأ  به  و  داده  دست  از   را 

شده اند. 
عوامل ناپایداری تاالب های ایران

اكوسيستمهای  ناپايداری  عوامل  ماهيت  درخصوص 
در  تاالبها  شدن  واقع  كه  داشت  اذعان  بايد  تاالبي 
باعث شده هرگونه  آبخيز،  نقاط حوضههای  پستترين 
روی  را  خود  اثر  باالدست،  در  منفي  يا  مثبت  عملكرد 
تاالبها بگذارد و به همين دليل »تاالبها، آيينه تمام 

نمای عملكرد ما در حوضههای آبخيز است.«
انساني در حوضههای آبخيز بهقدری  تنوع فعاليتهای 
زياد و از نظر تاثيرگــذاری پيچيده است كـه شـايد نتوان 
با شفافيت، سهم هركدام را در سرنوشت تاالب مشخص 

ساخت.
اين فعاليتها، هـم در بخـش دولتـي و هم در بخش 
غيردولتي جريان دارد و عاوهبر وابسته بودن بهبرنامههای 
توسعه دولت، به سـاير عوامـل نظيـر مناسبات اجتماعي، 
حتي  و  فرهنگي  ويژگيهای  مردم،  اقتصادی  وضعيت 

سياسـي بسـتگي دارد.
بنابراين براســاس گزارش مركز پژوهــش های مجلس، 
شورای تاالب های ايران با انواع مشكات دست به گريبان 

است كه بارزترين آنها عبارتند از:
الف( افزايش بيرويه سطح زيركشت اراضي حوضههای 

آبريز باالدست، درياچهها و تاالبها؛
ب( كاهش آب ورودی به تاالبها از منابع آب سطحي و 
زيرزميني حوزه آبخيز و دشتهای اطراف تاالبها )عدم 
تامين حقابه زيستمحيطي تاالبها( بهويژه در اثر اجرای 

پروژههای سدسازی و انتقال بينحوزها؛
مثل  بزرگ  زيربنايي  و  توسعهای  طرحهای  اجرای  ج( 
فرودگـاه، خطوط  پااليشـگاه،  پتروشـيمي،  راهسـازی، 

انتقال نيرو و... در محدودههای اثرگذار تاالبها؛
د( ورود انواع آاليندههای بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي 
گسيل شده از مزارع كشاورزی، شهرها و آبادیها و صنايع 

و رسوبات ناشي از فرسايش خاك باالدست تاالبها؛ 
هـ( شكار و صيد غيرمجاز و بيرويه و برداشت علوفه و 
ساير محصوالت تاالبي، بـيش از حـد تـوانتجديدپذيری 

تاالب؛
و( تغيير كاربری اراضي تاالبي برای امور كشاورزی و...؛

ز( راهيابي گونههای غيربومي و مهاجم به تاالبها؛
ح( تغيير اقليم و خشكسالي حاكم بر كشور كه كاهش 
بارشها، تغيير الگوی بارش از برف به باران و افزايش دما 

را سبب شده است. 
از  يافتهای  بروز  جنبههای  درواقع  فوق الذكر  مشكات 
تاالبها  غيرعاقانــه  مديريت  ريشهای  موانع  مجموعه 
در كشور اســت كه برای فائق آمدن بر اين مشكات، 
تاالبها  پايداری  و  تثبيت  برای  ابتدا  است   الزم 

چارهجويي شود.

خشکی؛ سرنوشت ۵۸درصد از مساحت تاالب های ایران 

تعداد 31 تاالب، بهتدریج تمام یا قسمتي از مساحت مرطوب خود را از دست داده و به منشأ انتشار گرد 
و غبار تبدیل شده اند. تاالب های ایران در وضعیت نابسامانی هســتند؛ آنقدر نابسامان که آمار های رسمی 

نشان می دهد ۵۸ درصد از مساحت تاالب های مهم ایران، یا کامل خشک شده یا در مسیر خشکی هستند.

ایران در مسیر 
دو کریدور اصلي 

مهاجرت پرندگان 
کره زمین قرار گرفته 

است؛ لذا اهمیت و 
نقش تاالبهای ایران 

در پشتیباني نظام 
طبیعي مهاجرت 

پرندگان بسیار زیاد 
است
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پیشنهاد سردبیر: 
طرز تفکر، عامل رفتارهای مثبت و منفی

ریزه کاری های زندگی

بســیار خوب، پس فهمیدیم که این مرد مــی تواند ماهی 
بگیرد، دیگر با چه دشــواری هایی روبه رو است؟ پیش از 
همه، برای شرکت در مســابقات باید به سراسر کشور سفر 
کند. پدر و مادرش در این ســفرها حکم راننده شــخصی 
او را دارند! تقریبــا همه اوقات فراغت خانــواده دایر، وقف 
کمک به برآورده شــدن رویای او صرف می شــود. آنها در 
حالی که یک قایق بزرگ را یدک می کشــند، فرسنگ ها 
راه را از این دریاچه به آن دریاچه در مــی نوردند. این کار 
نه فقط وقت می برد، بلکه مســتلزم صرف هزینه اســت. 
 چگونه ازعهــده مخارجش بر می آیند؟ بــا برخورداری از 
 حمایت های مالــی! کلی بــرای این منظور یکــی از آن 
پیراهن هایی را که اسم شــرکت ها رویشان تبلیغ شده بر 
تن می کند و از آنها می خواهد که با کمک های مالی شان 
 به تحقق رویــای او کمک کننــد. برای رقابت در ســطح 
حرفه ای، به قایقی مطابق با قوانین فدراسیون ماهیگیری 
هم نیاز دارد. در واقع، یک قایق مخصوص او طراحی شــده 
است؛ قایقی که بســیار گران قیمت است. پول آن را از کجا 
آورده است؟ با برخورداری بیشتر از حمایت های مالی. پس 
از آن، کلی می بایست یاد می گرفت که برای رقابت در این 
رشته، چگونه این قایق را با ســرعت صد و بیست کیلومتر 
در ساعت در مسیرهای تنگ و باریک و در هر آب و هوایی 

هدایت کند.
درست وقتی کلی و پدر و مادرش، بفهمی نفهمی داشتند 
مأیوس می شدند، یک فرشته نگهبان از راه رسید. قهرمان 
پرآوازه ماهیگیری جی یالس، دید که کلی چقدر استثنایی 

است. او مردی هم رشته خود را دید که رویایش را تعقیب 
می کند؛ کسی که قصد نداشت تســلیم شود، کسی که به 
زل زدن های کسانی که نمی دانســتند دارند به چه کسی 
یا چه چیزی نگاه می کنند، اعتنایی نمی کرد. جی تصمیم 
گرفت به او کمک کند و برای این منظــور با کارگزار خود 
الوین اســمیت تماس گرفت. الوین هر کاری که از دستش 
بر می آمد برای کمــک به کلی انجــام داد. یافتن حامیان 
مالی بیشــتر، مذاکره برای عقد قراردادها، تهیه تدارکات 
الزم و ... از جمله مســئولیت هایی بود کــه الوین بر عهده 
گرفت. بدین ترتیب، کلی فرصت داشت تا درباره دریاچه ها 
و الگوهای ماهیگیری مطالعه و خودش را برای شرکت در 

مسابقات آماده کند.
اگر چه دغدغه های مالی دایر هنــوز به طور کامل برطرف 
نشــده، ولی حمایت های مالی بســیار موثر بوده اســت. 
کلی در مســیر رویایش زندگی می کند. البتــه، هنوز به 
صدر فهرســت قهرمانان جهــان صعود نکرده اســت؛ اما 
مطمئن باشــید روزی این کار را خواهد کرد! فعال در کنار 
بزرگان رشــته ماهیگیری به تمرینات خود ادامه می دهد 
 و به فراگیری فنون و مهارت های جدید مشــغول اســت. 
عالوه بر اینها، کلی از حامیت ســایر قهرمانان این رشــته 
برخوردار است. جی یالس گفته است تا به حال هیچ کس 
را ندیده که همچون کلی از اســتعدادهای خدادادی اش 
استفاده کرده باشد و شور و عشق کلی همواره باعث حیرت 

او شده است.
کلی می داند که عاقبت در این رشته به موفقیتی چشمگیر 

دســت خواهد یافت. این کار، مثل هر کار دیگری مستلزم 
زمان اســت؛ قدم به قدم و پله پله به ســمت پیروزی! مادر 
کلی مشتاقانه منتظر فرا رســیدن آن لحظه است. پدرش 
از احساس شور و شعفی که با لحظه پیروزی همراه خواهد 
بود، ســخن می گوید؛ اما کلی از یــک گام حرف می زند؛ 
گامی به پله بعدی و ســپس گامی دیگر به روی پله بعد از 
 آن. او خــدا را برای موفقیت ها و همه نعمت هایش شــکر 

می کند.
موفقیت کلی فقط به عرصه های آبی محدود نمی شــود. 
او می خواهد در مقام ســخنران انگیزشــی، مشوق و الهام 
بخش دیگران باشــد. موفقیت او در ماهیگیری باعث شده 
بســیاری ازگروه ها و ســازمان ها، به ویژه جامعه جوانان 
مذهبی، از او اســتمداد بطلبند. او از سخنرانی درباره غلبه 
بر ترس ها، موانع، مشــکالت و تردیدها، لذت می برد. کلی 
به ما گوشزد می کند که مهم نیست لیوان نیمه پر یا نیمه 
خالی باشد. باعث مباهات اوست که بتواند به کسی امید و 
انگیزه بدهد. او معتقد است این نیز بخشی از رسالت اوست 
که خداوند به او محول کرده است. کلی همواره بر این باور 
اســت که خداوند به این دلیل او را استثنایی خلق کرده تا 
به واســطه او بتواند به دیگران کمک کند. شاید اگر کلی با 

دست و پا خلق شده بود، چنین فرصتی نداشت!
 با تمام این تفاســیر، آیا کلــی مأموریتش را انجام شــده

 می پندارد؟ به هیچ وجه! او تا زمانــی که به مقام قهرمانی 
 جهــان نرســد و جایــزه کالن آن را نصیب خــود نکند، 
دست بردار نیســت. کلی راندن یک قایق تندرو با سرعت 
 صدو بیســت کیلومتــر در ســاعت را کافی نمــی داند و 
می خواهد خودرو هم براند! او با گروهی که در حال طراحی 
خودرویی ویژه برای او هســتند همکاری مــی کند و آنها 
مجوز ساخت این خودرو را از مقامات ایالت آالباما دریافت 

کرده اند. 

اسراف کردن ناسپاسی اســت و ناسپاسی جلوه های متنوع 
و مکرر دارد؛ مثال به کار نبســتن دروسی که استاد آموخته 
است و عمل نکردن به پندهایی که می شنویم، اتالف نیرو، 
وقت و هزینه است. اسراف ریشه در دو چیز دارد؛ یا شخص 
مصرف کننده حساسیتش نازل اســت و درک مناسبی از 
رفتار معنوی با محیط پیرامون خود ندارد و به نوعی منفعل 
است و یا ریشه اش در حرص و آز اســت. حرص در ابتدا در 
امور جزئی خود را آشکار می کند و مانند علف هرزی است 
که به سرعت باید از ریشه کنده شــود تا باغ را مبتال نکند؛ 
ولی به مرور ریشه اش عمیق تر می شــود و جداکردنش از 

ریشه کار آسانی نیست و نخواهد بود. 
به محض احساس کشــش به ســمت زیاده خواهی باید با 

قناعت پیشه کردن از بروز جدی و ریشه سازش جلوگیری 
کرد. می توان حتی میل به طمع و حرص را با پیشــگیری 
درمان کرد. مثال در وسایل خود تجسس کنید. اگر وسیله ای 
هست که مدت هاست از آن استفاده نکرده اید یا خیلی کم 
و به ندرت از آن استفاده می کنید، آن را به کسی ببخشید. 
اگر ذخیره مواد غذایی تان بیشــتر از شــش ماه است که 
 ذخیره شــده ولی به علت عدم نیاز شــما به مصرفش مورد
 بهره برداری قرار نگرفته است آن را به نیازمندان ببخشید. 

پیش از دعوت میهمان هایتان به قانــون برکت فکر کنید. 
غذای به اندازه موجب می شــود هم میهمانان از خوردنش 
لذت ببرند و هم از اینکه میزبان را خیلی خســته نکرده اند 
احساس آرامش کنند. به اندازه سخن گفتن یکی از تمرینات 

قناعت است ؛یعنی تا نپرسیدند اظهار نظر نمی کنیم. دستور 
 نمی دهیم و مدام مراقبیــم حرف های ما زایــد، اضافی و 

بی معنا نباشد. 
تمرینات ســاده بسیار تاثیرگذارند. هر شــب قبل از خواب 
خود را ارزیابی کنیم. چقدر اســراف کار بــوده ام؟ اگر هر 
روز زیاده روی را کم کنیم، برکــت با خودش همه چیزهای 

حقیقی و مفید را خواهد آورد. 
راه های مســدود باز می شــوند و جهان بینــی ما متحول 
می شــود. توجه ما روی داشــته ها متمرکز می شــود نه 
نداشــته ها. اوقات ما مصروف ســپاس ها و شــادباش ها 
می شود، نه ناسپاسی ها و شــکایت های بی سرانجام برکت 

هدیه قناعت به ماست پاسش بداریم. 

قناعت پیشگی، اوج توانگری است )3(

به قالب انداختن رویا!)قسمت آخر(

  در برخورد با مســائل مختلف، هر واکنشــی که نشــان 
می دهیم وابســته به طرز تفکر ماست. اگر هنگام مواجه 
شــدن با یک کار مهم، با اعتماد به نفس و شجاعت عمل 
کرده و آن کار را انجام پذیر و شــدنی تشخیص دهیم به 
راحتی به آن اقدام می کنیم این اقدام ناشی از طرز تفکر 
و افکار مثبت ماســت. بالعکس اگر ما در مقابل کارهای 
مهم، وحشت زده شده و خود را ببازیم و شجاعت عمل را 
از دست داده و آن کار را نشدنی و غیر ممکن تصور کنیم 
باز هم وابســته به طرز تفکر ما بوده و نشــان دهنده این 

است که ما دچار تفکرات منفی شده ایم.
انرژی ها و نیروهای خفته درونی

درون ما انرژی ها و نیروهای خفته و بالقوه بسیاری وجود 
دارد که با حفظ افکار مثبــت می توانیم آنهــا را به کار 
ببریم. وقتی ما در مقابل مســائل مختلف و پیشامدهای 
گوناگــون زندگی، شــروع به تفکــر مثبت نمــوده و با 
افکار مثبت پیش می رویــم در زمــان الزم انرژی ها و 
نیروهای درونی ما، آزاد شــده و ما را به راحتی به هدف 
و مقصودمان می رســانند. ولی وقتی که ما دســتخوش 
 افکار منفی می شــویم و در دام تفکــرات منفی گرفتار 
می گردیــم، انرژی هــا و نیروهای درونی مــا غیر قابل 
 اســتفاده و راکــد مانده و موجــب شکســت و ناکامی 

می گردد.

اعتماد به نفس

دانستنی ها

آیا می دانید اگر مادران در زمان بارداری، ســیب به خصوص سبز استفاده 
کنند نوزادانشان زیبا می شوند.

آیا می دانید اگر مادران باردار از انگور و جوانه گندم و امگا۳ استفاده کنند، 
بچه های آنها تیز هوش می شوند.

آیا می دانید خورشــید در هر یک ثانیه 4/200 هزار تــن جرم خود را به 
صورت انرژی در فضا منتشر می کند.

آیا می دانید خورشید فقط ۱ بر 40/000جرم خود را از دست داده است.
آیا می دانید ایران ۱0۱۸ شهر دارد.

آیا می دانید پرآب ترین رود ایران کارون در خوزستان است.
آیا می دانید بام ایران استان چهار محال بختیاری است.

 آیــا می دانیــد هــر فــردی در طــول 24 ســاعت 2۳ هزار بــار نفس
 می کشد.

آیا می دانید تنها دریاچه آب شــیرین ایران دریاچه پریشــان در کازرون 
است.

آیا می دانید بلندترین نقطه ایران قله دماوند است.

مدرسه زندگی

هایالیت

ما در مدرسه چیزهای زیادی یاد می گیریم، اما چیزهایی هم وجود دارند 
که یاد نمی گیریم؛ مواردی که در عیــن بدیهی بودن، حیاتی بوده و گاهی 
آن قدر به ما نزدیک هســتند و در زندگی روزمره ما تنیده شده اند که آنها 
را نمی بینیم. یکی از این موارد مهم خودآگاهی اســت که این امر شــامل 
توانایی شناخت خویشــتن و داشــتن تصویری تا حد امکان واقع بینانه از 

خود است.
تغییر کنم که چی بشه؟   

 پرســش »چــرا بایــد تغییر کنیــم؟« وقتــی جدی تــر می شــود که 
رنج ها و ســختی های تغییر را به یاد بیاوریم. تغییر سخت است اما شاید 
تغییر نکردن سخت تر باشــد. به نظر می رسد مهم تر از اینکه تغییر کردن 
یا تغییر نکردن ســخت و رنج آور باشد یا نباشــد، پرداختن به این سوال 
مهم اســت که چرا باید تغییر کنیــم و در این تغییر قرار اســت از کجا به 
کجا برسیم؟  در چنین شرایطی اســت که خودآگاهی بسیار حائز اهمیت 
می شــود؛ یعنی پیش از هــر تغییری واجب اســت بدانیــم در کجا قرار 
داریم و در ضمن الزم اســت تصــوری هم از مقصدی که مــی خواهیم به 
آن برسیم، داشته باشــیم.  اما واقعیت تلخ این است که متاسفانه بسیاری 
از ما یــاد نگرفته ایم کــه چطور خودمان را بشناســیم؛ مثــال آخرین بار 
چه وقت با خودمان خلــوت کرده و فهرســتی از توانمنــدی ها و ضعف 
های خودمان را نوشــته ایم؟ یا اولویت های خود را در زندگی مشــخص 
 کرده ایم؟ یا ارزش ها و باورهای خود را ســبک ســنگین کرده و ســعی 
 کــرده ایــم دالیلــی موجــه و اســتدالل هایــی محکــم بــرای آنها 

داشته باشیم؟ 
در واقع برای تغییر، نخست باید توصیفی از وضعیت موجود داشته باشیم، 
حتی اگر این وضعیت برای ما مطلوب نباشد یا از مطلوبیت کمتری نسبت 
به ایده آل های مــا برخوردار باشــد و در ادامه باید توصیفــی از وضعیت 
مطلوبی که دوست داریم در آن باشــیم، داشته باشیم. برای اولی باید خود 
کنونی مان را بشناســیم و برای دومی باید خود ایده آلمــان را؛ یعنی آن 
کسی را که هنوز نیستیم و دوست داریم باشیم. برای توصیف خود ایده آل 
هم راهی نیســت جز آنکه بدانیم کیستیم و چرا هســتیم و دلیل و معنای 
اصلی زندگی ما چیســت؟ یعنی همان چیزی که در بدترین و سخت ترین 

شرایط باز هم ما را سرپا نگه می دارد.

- تلخ ترین قسمت زندگی آنجاست که انسان به خودش 
می گوید » چی فکر می کردیم و چی شد.« 

- همه مردم دوست دارند در اوج و قله کوه زندگی کنند 
بی آنکه متوجه باشند خوشبختی واقعی جایی است که 

سراشیبی به سمت باالی کوه را می پیماییم. 
- هیچ چیز غم انگیزتر از این نیســت کــه فکر کنی از 
حقیقتی بزرگ آگاه هستی؛ اما مطمئن باش هیچ کسی 

به حقیقت نیازی ندارد. 
- هیچ چیزی شــما را زندانی نمی کند مگــر افکارتان. 
هیچ چیزی شــما را محدود نمی کند مگر ترس و هیچ 

چیزی شما را کنترل نمی کند مگر عقایدتان. 
- از روی موفقیــت هایم من را قضــاوت نکنید، بلکه در 

نظر بگیرید چندبار زمین خوردم و باز برخاسته ام. 
- اغلب مردم زود فریب می خورند. چون تشــنه آرامش 
فوری هســتند و دام هایی که در پشت وعده های بزرگ 

پنهان است را نمی بینند!

از روزمرگی تا معناداری )2(

طرز تفکر، عامل رفتارهای 
مثبت و منفی

داستانکحکایت 
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مردی که به گل خوردن عادت داشــت به یک بقالی 
رفت تا قند سفید بخرد. بقال، مرد دغلکاری بود. به 
جای ســنگ، گل در ترازو گذاشت تا سبک تر باشد 
و به مشتری گفت : ســنگ ترازوی من از گل است. 
آیا قبول می کنی؟ مرد گل خــوار با خود گفت : چه 
بهتر! گل، میوه دل من اســت. به بقــال گفت: مهم 

نیست، بکش.
بقال گل را در کفه ترازو گذاشــت و شــروع کرد به 
شکستن قند، چون تیشه نداشــت و با دست قند را 
می شکســت، به ظاهر کار را طول داد و پشــتش به 
گل خوار بود، گل خوار ترسان ترســان و تندتند از 

گل ترازو می خورد و می ترســید که بقال او را ببیند، 
بقال متوجه دزدی گل خوار از گل ترازو شــده بود 
ولی چنان نشــان می داد که ندیده اســت و با خود 
می گفت: ای گل خوار بیشــتر بدزد، هرچه بیشــتر 
بدزدی به نفع من اســت. چون تو ظاهرا از گل من 
می دزدی ولی داری از پهلوی خودت می خوری. تو 
از فرط خریت از من می ترسی، ولی من می ترسم که 
توکمتر بخوری. وقتی قند را وزن کنیم می فهمی که 
چه کســی احمق و چه کسی عاقل است.مثل مرغی 
که به دانه دلخوش می کند ولــی همین دانه او را به 

کام مرگ می کشاند.

بند بند دلش داشت از هم پاره می شــد. نمی توانست 
صدای دلبندش را بشــنود، اما قدم پیش نگذارد. هیچ 
وقت فکرش را نمی کرد که بتواند نسبت به این صدای 
ظریف، بچه گانه و دوســت داشــتنی، بی تفاوت باشد؛ 
یعنی نه اینکه بی توجه بماند، بلکــه خودش را کنترل 
کند تا بتوانــد به آن بی توجهی کنــد. خب خیلی فرق 
اســت میان بی تفاوت بودن و خــود را وادار به این کار 
کردن و او می خواست قسمت دوم را انجام دهد و خود 

را وادار به بی تفاوتی کند.

صدای دلبندش، همه جا را پر کرده بــود. اما باید صبر 
 می کرد و بی توجهــی به خرج مــی داد تــا بتواند بر

 غریزه اش غلبه کنــد؛ غریزه ای که مــی گفت: » برو 
به آغوشــش بکش، موهاش رو ناز کــن و چیزی رو که 
می خواد، تحویلش بده.« اما دور اندیشی اش می گفت: 
» صبر کن و اجازه بده کمی احساس کنه که قرار نیست 
دنیا بر مدار خواســته اون بچرخه و قرار نیست این قدر 

لوس بار بیاد، قرار نیست...«
ماجرا از یک شــیء ســنگین شــروع شــد. پســرش 
می خواست که پدر این شیء ســنگین را بلند کند و به 
جایی که او می خواســت و نشــان می داد، ببرد و آنجا 
بگذارد تا بتواند با آن بازی کند. امــا پدر که چند وقتی 
بود حس می کرد فرزندش دارد زیادی لوس بار می آید 

و این طوری نمی تواند بچه با اراده ای بشود، از امروز به 
بعد به خودش قول داده بود دیگر به همه خواســته های 
او توجه نکند تا یاد بگیرد کــه هر چیزی را نخواهد و هر 
چیزی را هم که خواســت، نباید انجام شود و هر چیزی 
که برایش انجام شــد، نباید انتظار داشته باشد که بعد 
از آن هــم، دوباره کارهــای بعدی و در خواســت های 
بعدی اش عملی شود. از همین امروز تصمیم گرفته بود؛ 
نه به خاطر دل خودش، بلکــه به خاطر آینده دلبندش؛ 
دلبندی که خیلی او را دوست داشت و جانش، به  جان 

او بسته بود...
با همه ســختی هایی که داشــت، خودش را به آن راه 
زده بود تا پســرش، بتواند آن شیء ســنگین را با فکر و 
زور خودش بیاورد و در جایی که می خواســت، بگذارد. 

می دانست که آن شــیء، آن قدرها هم سنگین نیست 
که بتواند به او آسیب برســاند؛ یعنی می توانست موفق 
بشود؟ یعنی او می توانست به این قضیه فکر کند و این 

نتیجه برسد که آن شیء را خودش بیاورد؟ یعنی...
ســرش را کــه بــاال آورد، دید کــه پســرش مقابل 
چشــمانش ایســتاده و شــیء ســنگین را در آغوش 
گرفته و با چشــمانی که حاال از خیســی بــرق می زد 
و شــادی خاصی هم در انتهای آن به چشم می خورد، 
به پدرش خیره شده اســت؛ حاال هر دو می خندیدند، 
پیشــانی به هم چســبانده بودند و شــاد بودنــد؛ پدر 
از اینکــه توانســته بود درســی بــه دلبنــدش بدهد 
 و فرزنــد از اینکــه توانســته بــود خــودش کاری را 

انجام دهد...

پدر، اراده، پسر

سودوکو

مرد ِگل  خوار

دست از کندن بردار! )3(
کشــتی های بادبانی وقتی با هوای طوفانی مواجه می شــوند، 
تمام بادبان ها را پایین می آورند و همان جایی که هستند، صبر 
می کنند تا طوفان بگذرد. تازه عروســی که دو ساعت به ورود 
میهمانانش مانده است، غذایش می سوزد، برای توجیه اتفاقی 
که افتاده اســت نباید خانه را آتش بزند تا خود را بی گناه جلوه 

دهد و به این شکل خطای ندانستن آشپزی را پنهان کند.
مردی که به خاطر تورم، پــول پیش خانه را کم مــی آورد، با 
رسیدن به تاریخ تخلیه نباید برای ماندن در همان منزل قبلی، 
کرایه اضافه درخواســتی صاحبخانه را بپذیــرد و با کم کردن 
نیازهای ضروری خانواده به هر قیمتی که هست به ماندن خود 
در آن منزل ادامه دهد؛ چرا که مــی تواند به منطقه ارزان تری 
کوچ کند و حتی اگر الزم شــد نقل مکان کند و به شــهر کم 
هزینه تری برود. آن عروس خانم هم که غذا را ســوزانده است، 
می تواند سریع با همسر یا والدین خود مشورت کند و چاره ای 

برای آن بیندیشد. 
فرمانده جنگی که به خاطر شــبیخون و کمین دشمن و یا هر 
دلیل دیگر، بخشی از نیروهای اصلی خود را از دست داده است 
اولین کاری که باید انجام دهد لغو حمله و نیز عقب نشــینی به 
مواضع مطمئن تر است. اگر این فرمانده گمان کند با پیشروی 
کورکورانه به ســمت دشــمن کار درســتی انجام می دهد و 
با این فداکاری مــی تواند خطای خود را در غافلگیر شــدن از 
سوی دشــمن جبران کند، باید بداند با این حرکت بی هدف و 
احساسی هم صالحیت فرماندهی خود را زیر سوال می برد هم 
جان نیروهای باقی مانده را به خطر می اندازد و هم راه را برای 

پیشروی راحت تر دشمن باز می کند. 
زن و شــوهری که خود را در حال مشــاجره مــی بینند، باید 
بالفاصله سکوت کنند و از یکدیگر فاصله بگیرند؛ چرا که ادامه 
جر و بحث و رد و بدل کردن جمالت ناشایست، موجب پیروزی 
یکی از طرفین، دســتیابی به نتیجه مطلوب و نیز بهبود اوضاع 
نمی شــود، بلکه با ادامه این دعوا، باقی مانده حرمت میان آنها 
از بین می رود و فرصت آشتی و بازسازی روابط از آن دو گرفته 

می شود. 

موفقیت
هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم...

از خوبان »خاطره« و از بــدان »تجربه« می گیریم...! 
بدترین ها »عبرت« می شوند...!

و بهترین ها »دوست«...
حرف اشتباهی اســت که می گویند با هر کس باید 

مثل خودش رفتار کرد.
 از منیــت و شــخصیت هــر کــس چیــزی باقی 

نمي ماند.

هرکس هر چه به ســرت آورد فقط خودت باش. اگر 
جواب هر جفایی بدی بود

داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب بود.
اگر نمي توانی آدم خوبه  زندگي کسی باشی،

اگر برای یاد دادن تنها همان خوبی هایی که خودت 
بلدی، ناتوانت کردند

اگر همان اندک مهربانیت را از بر نشــدند، اگر خوبی 
کردی و بدی دیدی، کنار بکش! 

اما بد نشو...
زیرا این تنها کاري است که از دستت بر مي آید. مهم 

نیست با تو چه کردند.
تو قهرمان زندگی خودت بمان، تو آدم خوب  زندگی 

خودت باش.
با وجدانت آسوده بخواب. سرت را پیش خدایت باال 

بگیر.
و به خاطر همه چیز شاکر باش...

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
وزارت صنعت خواهان برکناری یحیی بود

ســتاره برزیلی دنیای فوتبال با انتشار عکســی به همراه زالتان 
ابراهیموویــچ روز تولــد این ســتاره ســوئدی را تبریک گفت. 
رونالدینیو کــه در دوران اوجــش با توپ جادو می کــرد و مورد 

تحسین عالقه مندان به فوتبال است، تولد زالتان را تبریک گفت.

تبریک تولد جادوگر برزیلی به زالتان

فوتبال جهان

  کاپیتــان تیم ملــی انگلیس به بدگویی از ســرمربی ســابقش 
پرداخت. وین رونی، کاپیتــان تیم ملی انگلیس ادعا کرد ســام 
آالردایس، ســرمربی اخیرا برکنار شــده تیم ملــی انگلیس با او 
به شــکل دیکتاتورها برخورد می کرد. رونی در ایــن باره گفت: 
آالردایس اصرار داشت حتما در همان پستی که او می گوید، بازی 
کنم و آزادی عمل مرا سلب می کرد.  او ادعا کرده بود من دوست 
دارم در پست مورد نظر خودم بازی کنم اما چنین چیزی صحت 
نداشت. هر جا سرمربی بگوید، ظاهر می شوم. این اظهارات او مرا 
قتل عام کرد! بــرای موفقیت به تالش نیاز دارید اما باید به شــما 
فرصت الزم هم اعطا شود. احســاس می کردم در زمان آالردایس 

شانسی برای بهبود سطح بازی ام ندارم.

آنخل دی ماریا، هافبک تیم ملی آرژانتین، مدعی شــد که پس از 
کوپا آمه ریکا به خداحافظــی از بازی های ملی خیلی نزدیک بوده 
است.پس از شکست آرژانتین مقابل شیلی در فینال کوپا آمریکا، 
در تابستان امسال،  لیونل مسی از بازی های ملی کناره گیری کرد. 
در آن دوره گفته می شــد که دی ماریا نیز جــزو چندین بازیکن 
آرژانتین بوده که مسی را در این امر همراهی کردند؛ ولی او بعدها 
او این موضوع را رد کرد؛ هرچند حاال گفته است که خیلی به این 

تصمیم نزدیک بوده است.

سران باشگاه میالن خواستار بازگشت کاپیتان سابق خود به این تیم 
شدند.بعد از فروش باشگاه میالن به سرمایه داران چینی، اخباری در 
رسانه منتشر شده است که پائولو مالدینی به زودی به عنوان مدیرفنی 

میالن انتخاب خواهد شد.
مالدینی که در زمره بهترین های جهــان بود، در واکنش به این اخبار 
گفت: اسم من در رسانه ها و اخبار زیاد شنیده می شود اما باید بگویم 
خیلی از خبرهایی که در موردم منتشر می شوند، به هیچ وجه صحت 
ندارد. باید این را تایید کنم که در روزهای گذشــته با سران میالن از 
جمله آقای فاسونه و میرابله مالقات داشــتم. در صحبت هایی انجام 
شد، برنامه باشگاه این بوده اســت که میالن را در عرض پنج سال به 
جمع برترین باشــگاه های اروپا برگرداند. برای من که بازیکن میالن 
بوده و در تاریخ این باشگاه ســهیم بودم، باید بگویم از این صحبت ها 

خوشحال شدم. ایده و پروژه مالکان باشگاه، جذاب است.
مالدینی ادامه داد: اگر میالن در روزهای آینده این پیشنهاد را به من 
بدهد، قبول می کنم و با قلب و روح خود، 24 ســاعت در شبانه روز و 
365 روز در ســال در خدمت میالن خواهم بود تا این باشگاه بار دیگر 
به مسیر خوبش بازگردد. آماده کمک به باشگاه هستم. این من نیستم 
که باید به سراغ سران باشگاه بروم و از آنها در خواست کنم بلکه باشگاه 
باید خود به سراغ من بیاید و من به درخواست بدهد. مسئولیت تمام 
تصمیم های خودم را در باشگاه قبول خواهم کرد و باشگاه باید با این 
شرایط کنار بیاید. اگر من مدیرفنی میالن شدم مطمئن باشید چنین 
شرایطی در تیم حاکم بوده است که من این پست را قبول کردم. اگر 
بخواهیم میالن را به روزهای اوج بازگردانیم، باید همه دست در دست 
هم بدهیم و همکاری کنیم. در حال حاضر من این درخواست را قبول 

ندارم و اگر شرایط من قبول شود، این درخواست را قبول می کنم.
پائولو مالدینی در ادامه گفت: هنوز نمی توانــم درباره این موضوع به 
صراحت صحبت کنم. خواســته هایی به عنوان مدیرفنی تیم خواهم 
داشت. باید به من استقالل کاری بدهند. انتظاراتی از باشگاه دارم در 
صورتی که برآورده شوند، می توانم این پست را قبول کنم. در روزهای 
اخیر این صحبت ها شنیده شده است که من تجربه کافی ندارم ولی 
باید بگویم ســال ها در میالن بودم و پیراهن این تیــم را به تن کردم. 
پیراهن میالن پوست دوم من نبوده بلکه پوست اول من بوده است. در 
 تمام این سال ها تجارب زیادی از فوتبال بازی کردن به دست آوردم.

او گفت: »وقتی مســی خداحافظی کرد، من هم به همین اتفاق فکر 
کردم. ممکن است در فینال شکست بخورید ولی 3 فینال پیاپی چیز 
دیگری اســت. به ترک تیم ملی فکر کردم؛ ولی همسرم و پدرم من را 
از این کار منع کردند. یک دوره روانشناسی را شــروع کردم؛ ولی در 
نهایت این تصمیم را خودم گرفتم که در تیم ملی بمانم. اگر یک فینال 

دیگر ببازم، کناره گیری خواهم کرد.«

رونی: 

آالردایس مرا قتل عام کرد

دی ماریا: 

به خداحافظی از تیم ملی نزدیک بودم

 ستاره روسونری ها 
در آستانه بازگشت به خانه

فضای مجازی

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن با 
بیان اینکه مجتبی حسینی  بهترین گزینه برای 
سرمربیگری این تیم است، اظهار داشــت: به نظر من هیچ یک از 
جایگزینان مجتبی حســینی بــه جز او شــرایط جایگزینی این 
سرمربی را ندارد و بدون شک او در مسابقات آسیایی نیز می تواند 

روی نیمکت باشگاه ذوب آهن اصفهان نیز بنشیند. 
سعید آذری در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی با 
بیان این مطلب افزود: همان طور کــه قبال از یحیی گل محمدی 
هم حمایت کردم اکنون نیز با تمام قدرت پشت مجتبی حسینی 

می ایستم.
من برای حمایت از گل محمدی جلوی مدیران عالی 

وزارتخانه ایستادم
وی درباره جدایــی گل محمدی از ذوب آهــن اصفهان گفت: در 
درجه نخست باید بگویم ذوب آهن ســرمربی خود را تغییر نداد. 
مربی ما بعد از بازی با تراکتورســازی، درخواست فسخ قرارداد و 
اتمام همکاری با باشــگاه ذوب آهن اصفهــان را داد. وقتی معاون 
باشگاه این مســئله را با من مطرح کرد، عنوان کردم اجازه دهید 
گل محمدی آرام شــود و نمی خواهیم که به سرعت دست به این 

کار بزنیم.
آذری  تصریح کرد: اگر آن موقع بــا تصمیم او موافقت می کردیم، 
مشــخص بود که مربی ما تسلیم جو ورزشگاه شــده است. یادم 
می آید در هفته هایــی که همــه اعتقاد داشــتند گل محمدی 
نمی تواند در ذوب آهن موفق باشــد، شاید من تنها کسی بودم که 
جلوی مدیران عالی رتبه وزارتخانه ایستادگی کردم تا گل محمدی 
ســرمربی ذوب آهن بماند. آن زمان بعد از هــر باخت، من چالش 
بزرگی با مدیران عالی رتبه داشــتم و حتی آن زمان دستور اخراج 

یحیی گل محمدی را به من دادند.
می خواستم افشاگری کنم

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان افزود: پاسخ 
من آن بود کــه در صورت چنین دســتوری، 

صحبت هایی در رســانه ها می کنم که همه 
بدانند در ورزش کشور چه خبر است و 

ما اولین باشــگاهی بودیم که اجازه 
ندادیم مدیران غیر ورزشــی درباره 

موضوعات ورزشی تصمیم گیری کنند؛ 
هیچ زمان بهانه جویــی نکردم و حتی 

شکســت های تیمم را گردن کسی 
نینداختم.

وی پیرامون شرایط ســرمربی این 
تیم بعد از جدایی گل محمدی گفت: یحیی 
گل محمدی با خواست خود و توافق از باشگاه 
ذوب آهن جدا شــده و مجتبی حســینی به 

واسطه تعهدی که پذیرفته، هنوز هم کار خود را ادامه می دهد. 
کاهش 13 میلیاردی بودجه، مشــکل اصلی باشگاه 

است
آذری با بیان اینکه من امروز نگران رفتن آدم ها نیستم بلکه نگران 
کاهش ۱3 میلیاردی باشــگاه هستم، افزود: متاســفانه حافظه 
کوتاه مدت ما بسیار ضعیف است و یادمان می رود که یک مربی در 
دوران بد ذوب آهن، این تیم را رها کرد و رفت. امیدوارم که حافظه 
درازمدت خود را به کار گیرید و اجــازه ندهید افرادی که به دنبال 

منافع شخصی هستند، سرمربی تیم های اصفهانی شوند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ ســرمربی به اندازه حسینی از ذوب آهن 
شناخت ندارد و بســیاری از بازیکنان امروز ذوب آهن با انتخاب او، 
راهی این تیم شدند. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ادامه داد: 
من همیشه از دستیار سرمربی این سوال را می پرسیدم که آیا در 
غیاب سرمربی می توانید تیم را کنترل کرده و در یک بازی رسمی 

نیز مدیریت تیم را بر عهده بگیرید که پاســخ حسینی در 
این زمینه مثبت بود؛ البته باید بگویم که مجتبی 

حسینی مربی منتخب من است و چهار عضو 
دیگــر هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهن 

اصفهان نیز باید در این زمینه نظر دهند.
ذوب آهن نقش مهمی در پازل 

لیگ برتر دارد
آذری در ادامــه نشســت  با اشــاره به 
تماشــاگران قابل توجه باشــگاه های 
سرخابی افزود: به نظر من پرسپولیس، 
استقالل و تراکتورسازی و سایر باشگاه ها 

به واســطه طرفداران خــود، حق پخش 
را دریافت کنند اما آنهــا حقی ندارند که به 

واسطه مونوپل، حق سایر باشگاه ها را نیز آنها تعیین کنند.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: این موضوع، 
وظیفه سازمان لیگ اســت و در کنار آن، نمایندگان باشگاه های 
لیگ برتری نیز باید اظهــار نظر کنند و نبایــد بگذارند که حق و 
حقوق ۱3 باشگاه لیگ برتری، ضایع شود. پیشنهاد من این بود که 
در صورت عدم توافق دوستان، ۱3 باشگاه دیگر از ادامه مسابقات 
خودداری کنند تا ببینیم آیا این باشگاه ها به تنهایی قادر به ادامه 

مسابقات لیگ برتر هستند یا خیر؟
وی افزود: اگرچه تعداد هواداران ذوب آهن نســبت به پرسپولیس 
و استقالل و چند باشگاه دیگر قابل مقایسه نیست اما بدون شک 

تیم ما نیز نقش مهمی در پازل لیگ برتر ایفا می کند.
ورزشی بودن، شرط مدیریت ورزشی نیست

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در خصوص انتخابات هیئت فوتبال 
استان اصفهان نیز گفت: این انتخابات به صورت قانونی برگزار شد 

و باید به هراتیان کمک کرد تا بتواند این هیئت را اداره کند.
آذری بیان داشــت: من 35 سال ســابقه حضور در ورزش دارم و 
به این نتیجه رسیدم که ورزشــی بودن، شرط الزم برای مدیریت 
ورزشی است؛ اما شرط کافی نیست. وی همچنین پیرامون دیدار 
تیم های ملی ایران و کره جنوبی نیز با بیــان اینکه این دیدار باید 
در زمان مقرر برگزار شــود، یادآور شد: باید شرایطی فراهم کرد تا 
بازیکنان تیم ملی ایران در این مسابقه، فرهنگ عاشورایی را 

به نمایش بگذارند.
این مقام مسئول در مورد وضعیت این تیم برای 
لیگ قهرمانان آســیا نیز گفــت: به طور حتم 
در نیم فصل، تیم را تقویــت خواهیم کرد تا با 
آمادگی بیشتری در مسابقات آسیایی شرکت 
کنیــم.آذری در پایان مطرح کــرد: باید قبول 
کنیم که هیچ تیمــی از ایــران، نمی تواند 
قهرمان آسیا شــود، مگر اینکه حمایت های 

الزم از آن صورت گیرد.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

وزارت صنعت خواهان برکناری یحیی بود

خبر

 سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: وزیر 
ورزش و جوانان به منظور پاسخ به سواالت 4 نماینده 
خانه ملت میهمان کمیســیون متبوعش بود که در 
این میان فقط یک نماینده از پاسخ های وزیر ورزش 

قانع شد.
احــد آزادی خواه با اشــاره به جلســه کمیســیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی، گفت: وزیر ورزش 
و جوانان به منظور پاســخ به سواالت 4 نماینده خانه 

ملت مهمان کمیسیون فرهنگی مجلس بود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه سواالت در حوزه های ملی، استانی و منطقه ای 
بود، اظهارکــرد: تاخیــر در ارائه الیحــه وظایف و 
اختیارات وزارت ورزش و جوانان، ســوال سیدعلی 
ادیانی، نماینده مردم قائمشــهر، سوادکوه و جویبار 

در مجلس بود که وی از پاسخ وزیر قانع شد.
وی با اشاره به ســوال نادر قاضی پور، نماینده مردم 
ارومیه در مجلس مبنی بــر اینکه موضوع جوانان در 
وزارت ورزش و جوانان مغفول مانده است، ادامه داد: 
وی از پاســخ آقای گودرزی قانع نشد؛ لذا سوال وی 

در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
آزادی خواه با بیان اینکه حشــمت ا... فالحت پیشه، 
نماینده مردم اســالم آباد غرب و داالهو در مجلس 
نیز سوال خود را نســبت به نتایج ضعیف کمیته ملی 
المپیک در مســابقات ریو 2۰۱6 مطرح کرد، افزود: 
برخالف توضیحات خــوب وزیــر ورزش و جوانان، 
نماینده سوال کننده قانع نشد بنابراین سوال وی در 

صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اســالمی خاطرنشــان کرد: شــاخص های توزیع 
اعتبارات اســتانی و برنامــه وزارت ورزش و جوانان 
برای امور عمرانی ســوال احمدعلی کیخا، نماینده 
مردم زابل، زهــک و هیرمند در مجلس بود که وی از 

پاسخ وزیر مشروط به برخی موارد قانع شد.

نمایندگان از پاسخ ها قانع نشدند؛ 

کار گودرزی به صحن علنی 
مجلس کشید

.
»اول طرفدار فوالد هســتم و بعد از آن طرفدار پرسپولیس. ان شاا... دو، سه 
سال دیگر پرسپولیسی می شــوم.« این جمالت  بویژه  در سال های اخیر 
بسیار آشناســت. زمانی بازیکنانی مانند محمدحســین کنعانی زادگان، 
علیرضا بیرانوند، برادران محمــدی و... در مصاحبه های خود از عالقه قلبی 
خود به یکی از دو تیم پرهوادار پایتخت سخن گفتند.اما دست زمان شرایط 
را به گونه ای پیش برد که آنها برخالف عالقه خود برای پیشرفت در زندگی 
حرفه ای باید به تیم رقیب می پیوستند. موضوعی که به یک معضل بزرگ 
برای آنها تبدیل شــد و دردسرهای زیادی برایشــان ایجاد کرد. حال علی 
غالمزاده دروازه بان تیم ملی نوجوانان که توانســت همراه با این تیم، نایب 
قهرمان آسیا شود همان اشــتباه را تکرار کرد. بدون شک او حق دارد برای 
خود هدف گذاری کند و به دنبال آرزوهای خود باشــد اما در فوتبال نیمه 
حرفه ای ایران بیــان آرزوهای قلبــی از آینده ای که هنوز از راه نرســیده 

می تواند تاوان سنگینی داشته باشد. 

تکرار یک اشتباه تاریخیخلعتبری در تبریز می مانددژاگه پرسپولیسی نمی شود
برخالف حرف و حدیث های روزهای اخیر به نظر 
می رســد که محمدرضا خلعتبری با وجود برخی 

اختالفات در جمع آبی پوشان تبریزی بماند.
 هنوز فصل بــه پایان نرســیده بود که شــایعه 
اســتقاللی شــدن محمدرضا خلعتبری حسابی 
داغ شد. حتی حرف و حدیث هایی درباره قرارداد 

داخلی این بازیکن با استقالل بر سر زبان ها افتاد.
این ملی پــوش ســابق فوتبال ایــران هم خیلی 
منتظر باشــگاه پرطرفدار پایتخت نماند و خیلی 
زود به گســترش فوالد پیوســت .عــدم رضایت 
کادر فنی گســترش فــوالد از عملکرد ســتاره 
پیشین تیم های ذوب آهن و سپاهان و به مشکل 
برخوردن او با باشگاه تبریزی باعث شد تا شایعات 

درباره اســتقاللی شــدن خلعتبری دوبــاره داغ 
شود. اما از یک طرف گسترشی ها برای بازگشت 
به تیم به خلعتبری چراغ ســبز نشان داده اند و از 
سوی دیگر استقاللی ها پیشــنهاد به او را تکذیب 
کرده اند تا بــه احتمال زیاد اســتقاللی شــدن 
خلعتبری باز هم در حد حرف و شایعه باقی بماند.

پس از شکست عجیب و ناباورانه پرسپولیس برابر قشقایی شیراز مسئوالن 
باشگاه پرطرفدار تهرانی در تالش هســتند که با خرید اشکان دژاگه سر و 
صداها را موقتا بخوابانند. بدون شک اشــکان دژاگه اسم دهان پرکنی برای 
پرســپولیس یا هر تیم ایرانی دیگری محســوب می شــود. قیمت ستاره 
ملی پوش ایرانی باالســت و لیست پرســپولیس هم پر به نظر می رسد اما 
هیچ کدام از این دو مانع جدی محســوب نمی شــود! دلیل اصلی مخالفت 
اشکان دژاگه با بازی در پرسپولیس، همســر این بازیکن ملی پوش است.

لطفا اشتباه نکنید! همسر اشکان دژاگه اســتقاللی نیست و اصوال مخالف 
بازی این بازیکن در ایران است.مشــابه همین مشــکل را رضا قوچان نژاد 
دارد؛ مهاجم گلزن تیم ملی کشورمان که گفته می شود پرسپولیسی است 
و قبل از شروع لیگ شانزدهم از این تیم پیشنهاد داشت. در واقع دو ستاره 
ملی پوش به دلیل مخالفت همســران خود قادر نیســتند در فوتبال ایران 

بازی کنند و باشگاه های داخلی بی دلیل نباید تالش کنند!

مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018؛
 جدال صدرنشینی 
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در ادامــه رقابت هــای مقدماتی جــام جهانی 
2۰۱8روسیه ،تیم ملی فوتبال کشورمان امروز از 

ساعت۱6:3۰ در تاشکند به مصاف تیم ملی از بکستان می رود.
هفته سوم دور نهایی رقابت های مقدماتی جام جهانی در حالی 

عصر امروز پیگیری می شود که شاگردان 
کی روش از دو دیدار ابتدایی خود از مرحله ســوم انتخابی جام 
جهانی در قاره آســیا یک برد دلچســب خانگی برابر قطر و یک 
تســاوی رضایت بخش بیرون از خانه مقابل چین به دست آورده 
و با 4  امتیاز و به واســطه تفاضل گل بهتر، در جایگاه دوم جدول 
گروه A و تیم ملی ازبکستان با 2 برتری یک بر صفر مقابل سوریه 

و قطر با 6 امتیاز در جایگاه اول  این گروه قرار گرفته اند.
بر همین اساس نخســتین موضوعی که حساســیت این دیدار 

را افزایش می دهد رقابت بین صدرنشــینان گروه اول مقدماتی 
جام جهانی 2۰۱8 در منطقه آسیا به شــمار می رود تا جایی که 
برنده این مصاف می تواند بعد از پایان دیدارهای هفته ســوم این 

رقابت ها با خیال راحت تری به ادامه رقابت ها بیندیشد.  
نکته جالب درباره این مســابقه به تعداد گل هــای زده و خورده 
برابر 2 تیم در آســتانه رویارویی آنها با یکدیگر مربوط می شود 
به این ترتیب کــه هم ایران و هم ازبکســتان در 2 دیدار ابتدایی 
خود در گروه A دروازه شان را بســته نگه داشتند و در مجموع 2 
مرتبه به حریفان گلزنی کرده اند با این تفاوت که ایران هر 2 گل 
را وارد دروازه قطر نموده اســت اما ازبک ها گل اول را در تاشکند 
به ســوریه زده اند و گل دوم را در دوحه وارد دروازه قطر کرده اند 
تا با 2 برد پیاپــی حداقلی صدر جدول را تصاحــب کنند. با این 

اوصاف، وجه مشترک دیگر این 2 حریف آن است که هر دو، یک 
پیروزی برابر قطر را در کارنامه خود ثبــت کرده اند با این تفاوت 
که شاگردان کی روش در تهران و شاگردان ســاموئل بابایان در 

دوحه به این مهم نائل شده اند.
چهره ویژه مســابقه، بنجامین ویلیامز اســترالیایی اســت که 
انتخابش برای قضاوت این دیدار با انتقــاد تند کی روش مواجه 

شد. 
مرد پرتغالی از این داور خاطره خوشــی ندارد و او را مقصر اصلی 
حذف ایران در یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا در ســال 
2۰۱5 می داند. گیر کی روش به ویلیامــز البته بدون تبعات هم 
نبوده و باعث شــده اســت تا فیفا ماجرا را از طریق فدراســیون 

فوتبال پیگیری کند.

امید نظامی پور مدافع تیم فوتبال خونه به خونه با یک دردســر 
بزرگ مواجه شده و سارقان اینترنتی مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان 

از این بازیکن دزدیده اند.
مدتی پیش یک ســارق اینترنتی در تماســی که با نظامی پور 
داشت به او گفت که به دلیل خو ش حســابی در پرداخت قبض 
تلفن همراه، برنده یک ســفر زیارتی به کربال شده و باید شماره 
کارت بدهد تا مبلغ نقدی این جایزه به حســاب او واریز شــود. 
این ســارق حرفه ای، از نظامی پور می خواهد که مقابل دستگاه 

خودپرداز برود و از موجودی حسابش پرینت بگیرد.
نظامی پور که عابر بانک خودش را به همراه نداشت، از دوستش 
عابربانک می گیرد و مقابل باجه خودپــرداز می رود به این امید 

که پول این سفر زیارتی به حسابش واریز خواهد شد. 
ســارق اینترنتی با ترفند خاصی اطالعات الزم از جمله شماره 
تراکنش و موجودی آن کارت را از نظامی پور به شکلی حرفه ای 
می گیرد و بعد از چند ثانیه، پیامکی روی تلفن همراه دوســت 

نظامی پور نمایش داده می شود که مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان از 
حساب او برداشت شده است.

مدافع فعلی باشــگاه خونه به خونه مدتی اســت که درگیر این 
پرونده است و به صورت رسمی شکایت خود را به مراجع قضایی 

ارائه داده است. 
در حال حاضر حســابی که این ۱۱۰ میلیون به آن واریز شده 
است با دستور دادگاه مسدود شــده و جالب اینجاست که هنوز 
هویت صاحب این حســاب که پول به آن واریز شــده مشخص 
نیست. این در حالی است که فرد کالهبردار حدود سی میلیون 

تومان از این مبلغ را خرید کرده است.
 نظامی پور در صدد است تا پول باقیمانده از حسابی که مسدود 
شــده را پس بگیرد و در حال حاضر در حــال گذراندن مراحل 

قانونی این پرونده است.
او به ورزش ســه می گوید: ۱۱۰ میلیون از من دزدیده اند و در 
این مدت روزهای سختی را سپری می کنم.شرایط مالی من به 
هم ریخته و این در حالی اســت که هنوز طلبم را هم از باشگاه 
گســترش فوالد دریافت نکرده ام.برای اینکه این پول دزدیده 
شده به حساب واریز شود مدام درگیر هستم و امیدوارم هر چه 

زودتر این پول به من برگردد.

قاب روز در حاشیه 

 کالهبرداری 110 میلیونی
کامیابی نیا و احمدزاده  از بازیکن فوتبال

در شب سوم محرم

 بازیکنان تیم پرسپولیس با توجه 
به تعطیلی رقابت های لیگ برتر 
فرصت دارند تا در مراسم شب های 
ماه محرم حضور داشته باشد. در 
عکس زیر کامیابی نیا و احمدزاده 

دیده  می شوند.

زاینده 
رود

سمیه 
مصور
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پیشنهاد سردبیر: 
منشأ ریزگردهای اصفهان، روشن تر از روز است

پرسه درشهر

مدیران بافت فرسوده کالن شهرهای کشور در اصفهان پایتخت 
فرهنگی ایران گردهم آمده اند تا بــا تجربیات و دانش جمعی، 
وضعیت بافت های فرسوده درشهرها و کالن شهرهای کشور را 

بررسی و بهترین تدابیر را اتخاذ کنند.
در این نشســت تخصصی که پیروزحناچی معاون شهرسازی و 
معماری وزیر راه و شهرســازی، محمد سعید ایزدی معاون وزیر 
و رییس هیئت مدیره شــرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی 
شهری ایران و مدیران بافت های فرسوده کالن شهرهای کشور 
حضور دارند، راه های تعامل بیشتر میان دولت و شهرداری ها در 
راستای احیا و نوسازی بافت های فرسوده و خأل های قانونی در 

این زمینه بررسی می شود. 
 همچنیــن، ارزیابــی و بازبینی اقــدام های شــهرداری های 
کالن شــهرها در خصوص اجرایی شــدن مفاد ماده 171قانون 
برنامه پنجم توسعه کشور از جمله محورهای این نشست عنوان 

شده است. 
بررسی پیشــنهادهای مســئوالن کالن شــهرها در خصوص 
 ظرفیت هــای قانون حمایــت از احیا، بهســازی و نوســازی

 بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری و تدوین احکام برنامه 
ششــم توســعه کشــور در مورد حمایت از این قانون از دیگر 

موضوعاتی است که در این نشست بررسی می شود. 
 در ایــن نشســت تخصصی، مدیــران بافــت های فرســوده 
کالن شهری اصفهان، مشهد، تبریز، تهران، کرج، شیراز، اهواز، 

قم، همدان، رشت، ارومیه و زاهدان حضور دارند. 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان در این نشست 
گفت: اســتان اصفهان دارای حدود هشــت هــزار هکتار بافت 
فرسوده است که چهارهزار و 500هکتار از این بافت در محدوده 

کالن شهر اصفهان قرار دارد.
ســیدجمال الدین صمصام شــریعت با اشــاره به اینکه در 15 
منطقه شهری اصفهان بافت فرســوده وجود دارد، افزود: توسعه 
درون زا به شدت مورد حمایت مدیریت شهری اصفهان است و 

به خوبی دنبال می شود.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهــان بازآفرینی 
 میدان امام علی)ع(، چهارباغ، بازارچه ها، حمام ها، کاروانسراها 
و پل های تاریخی اصفهان را از جمله اقدامات انجام شده در این 

راستا عنوان کرد.
 وی بازســازی بافــت هــای فرســوده در منطقه مفــت آباد

  )همت آباد( شــهر اصفهان با مســاحت 65 هکتــار را از جمله 
پروژه های جدید شــهرداری اصفهان برای بازسازی بافت های 

فرسوده در این کالن شهر اعالم کرد.
صمصام شــریعت، توســعه طرح حرم زینبیه در شــمال شهر 
 اصفهان و بازســازی بافت های فرســوده اطراف آن را از دیگر

  پــروژه های شــهرداری اعالم کرد که در راســتای بازســازی 
بافت های فرسوده اصفهان در حال انجام است.

بیست و چهارمین نشست تخصصی مدیران بافت های فرسوده 
کالن شهرهای کشور با حضور پیروز حناچی معاون شهرسازی 
و معماری وزیر راه و شهرســازی و محمد ســعید ایزدی معاون 
وزیــر راه و شهرســازی و رییس هیئــت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شــهری ایران در سالن 

اجتماعات هتل چهل پنجره اصفهان در حال برگزاری است.
این نشســت به مدت 2 روز و بــه میزبانی شــهرداری اصفهان 

برگزار می شود.
حدود هفت تا هشــت هزار هکتار بافت فرسوده در سطح استان 
اصفهان وجود داردکه چهار هکتار آن در شهر اصفهان قرار دارد.

بخش زیادی از بافت فرسوده شهر اصفهان در مناطق تاریخی و 
فرهنگی قرار گرفته است که باعث می شود احیای این بافت ها 

با مشکل و کندی روبه رو به شود.

در اصفهان صورت گرفت؛

پرونده بافت فرسوده کالن  شهرها 
روی میز تصمیم سازی 

50 دســتگاه اتوبوس بازسازی شده توسط شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه به بهره برداری رسید. 50 دســتگاه اتوبوس با کمترین هزینه معادل یک 
پانزدهم خرید یک دســتگاه اتوبوس و با ســرعت قابل مالحظه یعنی حدود دو 
ماه و نیم بازسازی شــد.این گزارش حاکی اســت با توجه به هزینه بسیار باالی 
خرید اتوبوس های نو برای دولت و شــهرداری ها و در راستای اقتصاد مقاومتی 
 این بازســازی ها انجام شد که شــامل بدنه، کف، موتور، سقف، شیشه ها و رنگ

 می باشد.مراســم بهره برداری از 50 دســتگاه اتوبوس بازســازی شده توسط 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه در تاالر شــهروند و با حضور معاون 
 عمرانی استانداری، شهردار اصفهان، شــهرداران و مدیران عامل خمینی شهر، 

شاهین شهر، نجف آباد، بهارستان و مدیر عامل اتوبوسرانی اصفهان انجام شد.

رییس اتحادیه گز وشیرینی اصفهان گفت: اصفهان قطب تولید گز در کشور است 
و صادرات این مقدار گز 50 میلیون دالر برای کشور ارز آوری داشته است.

حسن شریفی گفت: سال گذشــته حدود 3 هزارتن گز از اصفهان به 65 کشور 
صادر شده  که امسال 20 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه اصفهان عالوه بر صدور این محصول به کشــورهای همســایه 
توانسته گز و شــیرینی خود را به کشــورهای اروپایی و آمریکایی نیز صادر کند 
افزود: اســتفاده از فناوری های روز در بخش تولید و نیاز دیگر کشــورها به این 
محصول توانسته جایگاه مناسبی در بخش صادرات غیر نفتی به خود اختصاص 
دهد.شــریفی اضافه کرد: ماندگاری، کیفیت ونوع بسته بندی و راه اندازی رشته 

دانشگاهی گزسازی از جمله عوامل افزایش تولید و صادرات این محصول است.

صادرات سه هزار تن گز اصفهانبهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس بازسازی شده اتوبوسرانی اصفهان

معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان اظهار کرد: هر ســاله آمــوزش و پرورش 
مســابقات قرآنی مختلفی را در مدارس برگــزار می کند. 
در ســال گذشــته حدود 2۴۴ هزار دانش آموز در مرحله 
آموزشــگاهی مســابقات قرآنی مدارس ثبت نــام کردند 
و ما تــالش می کنیم گســتره حضور دانش آمــوزان را در 
این مســابقات افزایش دهیم.محمدجــواد احمدی  افزود: 
مســابقات قرآنی از نظر کیفیت و پیام با ســایر مسابقات 
متفاوت است و ما نمی توانیم مبنایی برای اولویت و اهمیت 
بخش های مختلف این مسابقات بیان کنیم، هدف اصلی از 
برگزاری مسابقات قرآنی قهرمان پروری نیست، در حقیقت 
می خواهیم یک فضای قرآنی در مدارس ایجاد شود. وی با 
اشاره به اینکه اصفهان شــهری مذهبی است و مسئوالن و 
مردم به قرآن و برگزاری مسابقات قرآنی اهمیت می دهند، 
گفت: اصفهان، مشــهد، شــیراز، تبریز و تهــران به لحاظ 
برگزاری مسابقات قرآنی در سطح کشور شاخص هستند.

احمدی  با بیان اینکه بحث شورای دانش آموزی 17 سال 
پیش شــکل گرفت، اظهار کرد: اعضای این شورا از طریق 
یــک انتخابــات آزاد و دموکراتیک توســط دانش آموزان 
مدرســه انتخاب و طبق آیین نامه آمــوزش و پرورش جزو 

ارکان مدرسه محسوب  می شوند. 

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در ششمین 
گردهمایــی موسســات خدمــات حفاظتــی و مراقبتی 
تحت نظارت پلیس پیشــگیری ناجا گفت: امروز به برکت 
جانفشانی مدافعان حرم و مرزبانان هوشیار و سخت کوش 
نیروی انتظامی، ایران اسالمی یکی از امن ترین کشورهای 
دنیاست.ســرهنگ حسین حســین زاده گفت: در پاریس 
که قلب اروپاســت و از هوشــمندترین و پیشــرفته ترین 
تجهیزات برای تامین امنیت شــهروندان برخوردار اســت 
دیدیم که داعش ظرف 30 ثانیه هفت بمب را در این شــهر 
منفجر کــرد و این در حالی اســت که نیروهــای فداکار و 
مخلص ایران اســالمی امروز کمر داعش را در کشور عراق 
و سوریه شکســته اند و ســربازان گمنام امام زمان )عج( و 
نیروهای ســخت کوش انتظامی اجازه نفوذ آنها را به داخل 
کشور نمی دهند.سرهنگ حسین زاده اظهار داشت: قطعا 
این گونه شــجاعت ها و رشــادت ها هم ما را دلگرم می کند 
و هم انگیزه می دهد تــا در جهت ارتقای ســطح امنیت و 
احســاس امنیت تالش نماییم. وی در ادامه عدم احساس 
مسئولیت برخی از شــهروندان در مقابل حوادث و اتفاقات 
درون شــهر را آفتی برای جامعه امروز و ســنگین شــدن 
وظایف پلیس قلمداد کرد و اظهار داشــت: یکی از راه های 

ارتقای امنیت در جامعه، مشارکت عمومی است .

هدف از اجرای مسابقات 
قرآن ، قهرمان پروری نیست

نیروهای ایرانی کمر داعش را 
شکسته اند

ناجاراهنمایی و رانندگیآموزش و پرورش

پالک های تغییر رنگ یافته 
خودروها تعویض می شود

 15 هزار و 690 دانش آموز
تحت پوشش کمیته امداد 

 رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگی شهرســتان اصفهان
 اظهار داشــت: برخی از خودروها با تغییر رنگ پالک روبه رو 
هســتند که با توجه به اهمیت پالک به منظــور خواندن و 
مشاهده شماره پالک، این تغییر سبب بروز مشکل می شود 
و باید در راســتای رفع این مشــکل اقدام شــود.  سرهنگ 
ابوالقاســم چلمقانی از  تعویض پالک هایــی که تغییر رنگ 
داده اند خبر داد و افزود: صاحبــان خودروهایی که با تغییر 
رنگ پالک مواجه هســتند بایــد به دفاتــر تعویض پالک 
مراجعه کنند تا این مشکل برطرف شــود. وی تصریح کرد: 
در صورتی که رانندگان این خودروها در راســتای تعویض 
پالک خودروی خود اقدام نکنند پلیس برخورد قانونی با آنان 
خواهد  داشت و گواهینامه رانندگان به صورت موقت توسط 
پلیس اخذ می شود. وی گفت: موتورسواران سهم بسیاری در 
حوادث ترافیکی و کشــته های تصادفی در کل کشور دارند 
که استفاده از کاله ایمنی در دستور کار پلیس راهور استان 
اصفهان قــرار دارد و در غیر این صورت توقیف می شــوند.

سرهنگ چلمقانی تصریح کرد: راکبین موتورسیکلت ها هم 
به منظور حفظ ســالمتی خود باید از کاله ایمنی اســتفاده 
کــرده و از تخلفاتی از جمله عبور از پیــاده رو، بوق زدن غیر 
ضروری و ســایر رفتارهای ناشایســتی که منجر به ســلب 

آرامش مردم می شود خودداری کنند.

سرپرست معاونت توسعه مشــارکت های مردمی اداره 
کل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: برای نواختن 
زنگ جشن عاطفه ها مدارســی به طور نمادین انتخاب 
شدند. ســال 9۴، تعداد 2 هزار و 336 مدرسه میزبان 
برگزاری این رویداد فرهنگی و اجتماعی بودند. ســال 
قبل از محل کمک های دانش آموزان در مدارس بالغ  بر 

۴06 میلیون تومان جمع آوری شد .
عبدالرزاق میرزایــی تصریح کرد: زنــگ عاطفه ها در 
مدارس اســتان اصفهان در هفتم مهرماه نواخته شــد 
و دومین مرحله جشــن عاطفه ها در بیــش از 2300 
مدرســه برای دانش آمــوزان برگزار شــد. همچنین 
 سال گذشــته بیش از یک میلیارد ریال برای کمک به 
دانش آموزان نیازمند درجشــن عاطفه ها جمع آوری 
شد که امسال این رقم براســاس پیش بینی ها افزایش 
خواهد یافــت. وی درمورد تعداد دانــش آموزان تحت 
پوشــش کمیته امداد اســتان اصفهان اظهار داشت: 
حدود 9۴ هــزار و 136 خانواده تحت پوشــش کمیته 
 امداد استان اصفهان هستند که تعداد 17 هزار نفر را در

 بر می گیرد. از این تعداد،  15 هــزار و 690 دانش آموز 
و 3 هزار و 136 نفر دانشجو، درمقاطع متفاوت درسطح 

استان مشغول به تحصیل هستند.

کمیته امداد 

توصیه مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان به شهروندان:

هدیه ساخت و ساز 
شهرداری را از دست ندهید

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: در این بسته تشویقی 
3 دوره زمانی در نظر گرفته شــده که شــامل مهر و آبان با 35 
درصد هدیه، آذر ودی ماه شامل 30 درصد هدیه و بهمن تا نیمه 

اسفندماه شامل 25 درصد هدیه می باشد.
نادرآخوندی تصریح کرد: این بســته تشــویقی برای آن دسته 
از شــهروندانی که در دوره اول، امور دریافت پروانه ساختمانی 
را انجام دهند، درصد بیشــتری را اختصــاص داده وهر چه به 
 ســمت پایان ســال پیش رویم میزان هدیه این بسته تشویقی

کمتر می شود.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: نگرانی که 
ممکن است شهروندان یا سرمایه گذاران در خصوص این بسته 
تشویقی داشته باشند، این است که زمان دو ماهه زمانی نیست 
که نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام کنند اما نکته حائز 
اهمیت این است که تسهیالت این بسته تشویقی به گونه ای در 
نظر گرفته شده که شــهروندان می توانند در دوره زمانی اعالم 
شــده،کارهای ابتدایی پروانه و امور مالی آن را آغاز کرده و سایر 
امور فنی پروانه از جمله ســازمان نظام مهندسی ، بیمه یا دیگر 
امور شهرســازی را تا پایان ســال انجام داده و نسبت به تکمیل 

پرونده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: حتی اگر به هر دلیلی صدور پروانه ساختمانی با 
مشکلی برخورد کرد ، شهروندان می توانند تا پایان شهریورماه 
سال 96 نیز نســبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، بنابراین 

نگرانی ها در مورد کوتاه بودن زمان از بین می رود.
آخوندی با اشــاره به پرداخــت های غیر ریالی نیــز اظهارکرد: 
ممکن است برای ســرمایه گذاران پرداخت ریالی مشکل باشد، 
 از این رو آنها مــی توانند تا 50 درصد مبلــغ پروانه را به صورت 
غیر ریالی شــامل ملکی ، آپارتمان یا ســایر شــرایط با توافق 
شهرداری پرداخت کنند. وی خبر خوشی هم برای شهروندانی 
که ملک آنها در بافت فرسوده شهر واقع شده داشت و آن اینکه 
در این بسته تشویقی پیشــنهاد خوبی برای آنها در نظر گرفته 
شــده و تا 70 درصد تراکم ساخت و ســاز را می توانند از بسته 
تشــویقی هدیه دریافت کنند ، از این رو عمال پروانه ساختمانی 

آنها با حداقل قیمت صادر می شود.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان به شــهروندان اصفهانی 
توصیه کــرد با توجه به اینکه شــهرداری اصفهان در راســتای 
تقویت و رونق ساخت و ساز برای 6 ماهه دوم سال 95 یک بسته 
تشــویقی ارزنده را هدیه کرده، از این بســته تشویقی و فرصت 

ارزشمند استفاده کنند.

اصفهان یکی از میزبانــان اصلی زاینــده رود در طول تمدن این 
رودخانه کهن بوده اســت امــا از زمانی که دســت اندازی ها، به 
حقابه مردم دیار زنــده رود باال گرفــت و دادخواهی ها هم راه به 
جایی نبرد، این اســتان نه تنها با معضل کمبود آب برای شرب و 
کشاورزی بلکه با پدیده های زیست محیطی نیز دست به گریبان 

شد.
ریزگردهای سبک و سنگینی که آلوده به انواع ویروس های ناقل 
بیماری و نیز دارای تاثیر مســتقیم بر سالمت خون است، یکی از 
آثار مخرب زیست محیطی خشــک کردن زاینده رود و به تبع آن 

گرفتن رگ حیات از تاالب بین المللی گاوخونی است.
اثبات این مسئله با بروز انواع ســرطان ها به ویژه در منطقه شرق 
اصفهان به راحتی قابل اثبات اســت و از ســویی، پوشیده شدن 
آســمان غبارآلود اصفهان با ریزگردهای ناخوانده در شهر، خود 
خبر از بروز مشــکالت جدی برای ســالمت محیط زیست اعم از 

درختان و انواع گونه های گیاهی و شهروندان اصفهانی دارد.
زرد شــدن زودهنگام برگ درختان در اصفهان که امسال پیش 
از رسیدن فصل پاییز، رخ داد نشــان از نفوذ ریزگردها روی برگ 
درختان و از بین بردن خاصیت تصفیه هوا با اســتفاده از پوشش 
گیاهی و درختان که شــاید آخرین امید اصفهانی ها در روزهای 

غبارآلود بود، دارد.
اما با وجود همه شواهد در خصوص منشأ ریزگردها که در کمیته 
مقابله با ریزگردهای اســتان اصفهان نیز بارها مطرح شده است، 
مدیرملی مقابله بــا پدیده گرد و غبــار در نظری قابــل تأمل از 
وضعیت گرد و غبار کنونی در اصفهــان اظهار بی اطالعی کرده و 

گفته است: منشــأ گرد و غبارها در خوزستان صد در صد خارجی 
است اما درمورد اصفهان هنوز هیچ اطالعی نداریم!.

ضیاءالدین شــعاعی با تاکید بــر اینکه برای گــرد و غبار کنونی 
هنوز اطالعاتی دریافــت نکرده ایم افزود: ما گــرد و غباری  را که 
از خارج می آیــد به طور کامل پایش می کنیــم و می دانیم از کجا 
نشأت می گیرد و چگونه وارد کشور می شود اما در مورد گرد و غبار 
داخلی با توجه به اینکه مدت وقوع خیلی کوتاه اســت اطالعات 
کافی نداریم. مثال گرد و غباری که در تهران مشــاهده می کنید، 
همــه فرآیندش ظرف چنــد دقیقه رخ می دهد. یک باد شــدید 

می آید و زمین هم مستعد است. 
در مورد اصفهان هم به لحاظ پراکندگــی گچ پزی ها و کوره های 
آجر ممکن اســت توفانی بلند شــود و ظرف چنــد دقیقه گرد و 

غباری را بیاورد.
شــعاعی با زدن به صحرای کربال، خشــک کردن زاینــده رود با 
بی خردی و دســت اندازی های غیرقانونی را نادیده گرفته است و 
گویی از وضعیت این رودخانه هزاران ساله که بی جان روی دست 
اصفهان مانده بی خبر اســت و وضعیت اســفناک گرد و غبار در 

اصفهان را ناشی از کوره های اصفهان عنوان کرده است.
به نظر می رســد بخشــی از این اظهارات غیرعلمی اگر از سوی 
مسئوالن محیط زیســت استان بی پاســخ بماند ممکن است در 
آینده ای نه چندان دور اصفهــان را از دریافت بودجه های مرتبط 
با مقابله با ریزگردهــا محروم کرده و اصفهانی ها مجبور باشــند 
 یکه و تنها و در ســایه بی توجهی مســئوالن پایتخــت، به جنگ 

با ریزگردها بروند!

مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان در مراســم 
افتتاحیــه قــرارگاه مرکزی حضرت سیدالشــهدای اســتان 
 اصفهان که در اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان برگزار شد

 اظهار داشــت: قیام عاشــورا، مهم ترین رویداد تاریخی پس از 
ظهور اســالم بود. این قیام، پیامدهای مهمی در برداشــت که 
نتایــج ثمربخش آن تا قیامــت، به عنوان حماســه ای بزرگ و 

جاوید، باقی خواهد ماند.
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقی افزود: قیام عاشورا، در 
حقیقت، مشعل فروزانی برای شــیعیان و مسلمانان بلکه برای 
همه آزادگان دنیاست، امام حســین)ع( در روز عاشورا خطاب 
به سپاهیان عمر ســعد فرمودند: » اگر دین ندارید الاقل آزاده 
باشید.« هرکسی دارای فطرت انســانی باشد به مسئله عاشورا 
و حماسه حســینی اعتقاد کامل دارد، مسئله عاشورا و حماسه 
حسینی ریشه در فطرت انسان ها دارد و آزادگی و زیر بار سلطه 
و زور نرفتن هم  امری فطری و ذاتی اســت، بــه همین دلیل 
است که هرکسی دارای فطرت انسانی باشد به مسئله عاشورا و 

حماسه حسینی اعتقاد کامل داشته و متاثر از آن است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفــت: با فرا 
رســیدن ماه محرم و ایام عزاداری ســید و ســاالر شــهیدان 
پرچم های به اهتزاز درآمده یا حســین )ع( و فریادهای »هل 
من ناصر ینصرنی« دوبــاره به گوش می رســد و اداره اوقاف و 
امور خیریه مفتخر است که امسال نیز پرشــورتر از سال های 
گذشــته طرح ســوگواره بصیرت عاشورایی را با شــعار »انی 
احامی عن ابــدا دینی به معنــی هرگز از یاری دینم دســت 

برنخواهم داشــت« را به صورت همزمان در 315 بقعه متبرکه 
اســتان اصفهان اجرا می کند.  وی تصریح کــرد: این طرح در 
ماه محرم با اجرای برنامه هایی همچون لبیک یا حســین )ع(، 
شیرخوارگان حسینی، احلی من العســل )همایش نوجوانان 
حســینی(، برنامه های روز تاسوعا و عاشــورای حسینی )ع( و 
شــام غریبان، برگزاری همایش رهروان زینبی بانوان مصادف 
با 12 محرم الحرام و مراســم عزاداری امام ســجاد )ع( همراه 
خواهد بود. حجت االســالم والمســلمین صادقی خاطرنشان 
کرد: در این ویژه  برنامه ها، ۴8 مبلغ اعزامــی از قم و 167 نفر 
مبلغ بومی حضور خواهند داشــت که با همــکاری این افراد 
152 غرفه پاسخگویی به مسائل شــرعی و مشاوره خانواده در 
قالب خیمه هــای معرفت در جوار بقاع متبرکه برپا می شــود، 
همچنین 116 روحانی در بقاع متبرکه مســتقر خواهند شد و 
در طول ایام محرم نیز 85 نمایشگاه فرهنگی و مذهبی با ارائه 
محصوالت متنوع فرهنگی در جوار امامزادگان برپا خواهد شد.

وی ادامــه داد: همزمان با روز تاســوعا و عاشــورا 23۴ بقعه 
متبرکه نماز ظهــر و عصر را برپا خواهند داشــت و حرم مطهر 
282 امامــزاده واجب التکریم نیز در روز تاســوعا و عاشــورا 
میزبــان هیئت های مذهبی و دســته های عــزاداری خواهند 
بود. مراســم شــام غریبان نیز در 197 بقعــه متبرکه برگزار 
می شــود، همچنین در دهه دوم محــرم 110 محفل نورانی 
انس با قرآن کریم در جوار امامزادگان شــریف اســتان برگزار 
 می شــود و 189 بقعه متبرکه نیز میزبان عــزاداران حضرت 

زین العابدین )ع( خواهند بود.

آیا فریادخواهی مردمان زنده رود به پایتخت نرسیده است؟

منشأ ریزگردهای اصفهان
روشن تر از روز است

مدیرکل اوقاف اصفهان مطرح کرد:

اجرای سوگواره بصیرت عاشورایی در 
۳۱۵ امامزاده استان اصفهان

حرم مطهر 282 
 امامزاده 
واجب التکریم 
نیز در روز تاسوعا 
و عاشورا میزبان 
هیئت های مذهبی و 
دسته های عزاداری 
خواهند بود

شعاعی با زدن به 
صحرای کربال، خشک 
کردن زاینده رود 
با بی خردی و 
دست اندازی های 
غیرقانونی را نادیده 
گرفته است
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:آرد 375 گرم،پودر قند 125 
گرم،روغــن جامد یا کــره 170 گرم،تخم مرغ 
 کامــل 2 عدد،هــل ســاییده نصف قاشــق 
 چــای خوری،خامــه صبحانــه 50 گــرم،

بکینگ پودر نصف قاشق چای خوری
مــواد رویه:عســل 200 گرم،خــال بادام 
200 گرم،کــره 75 گرم،خامه 50 گرم،شــکر 
 100 گرم،زعفــران دم کرده غلیظ 1 قاشــق

 سوپ خوری
طرز تهيه: آرد و هل و بکینگ پودر را با هم مخلوط کنید و یک بار الک کنید. پودر قند 
و روغن را با همزن برقی هم بزنید تا پودر قند به خورد روغن برود . سپس تخم مرغ ها را یکی 
یکی اضافه کرده و هر کدام را30 ثانیه بزنید سپس خامه را اضافه کنید و فقط در حد مخلوط 
شدن هم بزنید. مخلوط آرد را قاشق قاشــق اضافه کنید و با همزن برقی هم بزنید تا خمیر 
لطیفی به دست آید . قالبی با ســایز 20 در 30را انتخاب کنید، کاغذ روغنی در آن بیندازید  
خمیر را در قالب بریزید و صاف کنید. فر را از یک ربع قبل با حرارت 170 درجه روشن کنید 
و قالب را در طبقه وســط فر گرم بگذارید و یک ربع زمان دهید تا خمیر پخته شود. در این 
فاصله مواد رویه را درست کنید . همه مواد را با هم در قابلمه بریزید و روی حرارت بگذارید و 
مدام هم بزنید و اجازه دهید 5 دقیقه بجوشد سپس حرارت را خاموش کنید بعد از یک ربع 
که خمیر پخت مواد رویــه را روی خمیر پخته بریزید و پخش کنیــد و مجددا قالب را برای 
حدود 20 تا 30 دقیقه در طبقه باالی فر بگذارید تا رویه شیرینی  بپزد وکاراملی شود. بعد از 

اینکه کاما سرد شد به تکه هایی به شکل مربع یا مستطیل برش دهید.

مجموعه حاضر رهنمودهای رهبر معظم انقاب درباره درس های 
عاشوراست که به صورت موضوعی تدوین شده و بعد از نمایه زنی 
و تیتربندی مطالب در اختیار عاقه مندان قرار گرفته اســت. این 
کتاب یکی از آثار موضوعی استخراج شده از کتاب مرجع »آفتاب 
در مصاف« ـ  مشــتمل بر تمامــی بیانات رهبری از ســال 57 تا 
۹0 در مورد ســرور و ساالر شهیدان امام حســین )علیه السام(ـ 

می باشد.
»درس های عاشــورا« بیــش از 50 درس از مکتب حســینی از 
جمله: تنوع و جاودانگی درس های عاشــورا، وجــوب قیام برای 
اصاح جامعه اسامی، لزوم شناخت وظیفه اصلی، انجام به موقع 
تکلیف، مقابله با جدایی دین از سیاســت و سه ویژگی برجسته و 

تعیین کننده ابی عبدا... )علیه السام( را شامل می گردد.

در بخشــی از کتاب و به نقل از خطبه  نماز جمعه رهبر انقاب در 
عاشورای سال 137۴ آمده است: »اگر این حادثه را دقیق در نظر 
بگیرید، شاید بشــود گفت انســان می تواند در حرکت چند ماهه 
حضرت ابی عبدا... )علیه الســام( از آن روزی که از مدینه خارج 
شــد و به طرف مکه آمد، تا آن روزی که در کربا شــربت گوارای 
شهادت نوشــید، بیش از صد درس مهم برشمرد. نخواستم بگویم 
هزاران درس؛ می شود گفت هزاران درس هست،  ممکن است هر 
اشاره  آن بزرگوار یک درس باشــد. اما اینکه می گویم بیش از صد 
درس، یعنی اگر ما بخواهیم این کارها را مورد مداّقه قرار دهیم، از 
آن می شود صد عنوان و سر فصل به دست آورد که هر کدام برای 
یک امت، برای یک تاریخ و یک کشــور؛ برای تربیت خود و اداره 

جامعه و قرب به خدا درس است.«

تيپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسيد)6(شيریني ملكه بادام

درس های عاشورا

برنو: برنو المصب خیلی کاس   داشــت و هــر کــس دســت ندا شاه نوری
می گرفت انگار که مزدا تری زیر پایش انداخته باشد از 
همه نوگان ایل دلبری می کرد. مثــا همین خاندان 
جلیله ما فکر می کنید چطور از زمین داران خرد یکهو 
به زمین خواران بزرگ تبدیل شدند؟ خدا رفتگان شما 
را هم بیامرزد وقتی گل محمد، پدر جد ما اسبش را توی 
حیاط »خانــم«  بیوه ثروتمند غامرضــای جوانمرگ،  
بســت فکر می کنید چه چیزی چشــم عروس خانم را 
گرفت؟ اسب کهرش یا قد و قامت سروش؟ خیر، همان 
تفنگ برنوی شاهین نشــانی که ترک اسبش بسته بود. 
خانم که فکر می کرد بــا یکــی از دالوران فراری قیام 
جنگل طرف اســت دل و از آن مهم تر مال و اموال را در 

یک نظر باخت و شد آنچه باید می شد. 
ژ3

یک لحظه چشــم هایتــان را ببندید و یــک تفنگ را 
تجســم کنید. خب چیزی کــه االن تصــور کردید در 
واقع همــان ژ3 یا به قول ســازندگان آلمانی اش، گ 3 
است. شاید هیچکدام از ما توی نقاشــی هایمان چاقو، 
اره برقی، بشــکه اسید و ســیم لخت برق در وان حمام 
نکشیده باشــیم اما به اندازه مســلح کردن یک گردان، 
 ژ3 کج و معــوج دســت ســربازهای خودمــان و آن

 نفله های عراقی داده ایم.
 در مورد ژ3، افسانه های زیادی گفته می شود از جمله 
اینکه اگر پنج نفر را پشت سر هم صف کنیم، یک گلوله 
ژ3 برای کشتن همه آنها کافی اســت. البته این نظریه 
برای تبدیل شــدن به یک قانون عــام نیازمند آزمایش 
در فشار سطح دریاســت و برای این کار یکی از بچه ها 
قول داده 5  تا داعشی را عین فلفل قرمزهایی که جلوی 
آفتاب نخ می کنند، پشــت ســر هم قطار کند و بعد از 
شــلیک و قبل از اینکه در بروند و او را بخورند وضع نفر 

آخر را گزارش دهد. 
کالشنيكف

البته کاش هنوز خیلی اســتفاده می شود و مثل گرز 
رستم، کمان آرش و تبرزین نادر، نوستالژی نشده است. 
مثا من شــنیده ام که در بحران خیزهای آفریقا اگر دو 
کیلو شکر و یک شانه تخم مرغ بخرید ممکن است آقای 
سوپری عوض پول خرد یک کاش به شما تحویل دهد. 
در همان بحران خیزهای آفریقا اگــر جایی چندتا بچه 
جلوی شــما را گرفتند و یک لحظه بــه ذهنتان خطور 
کرد که با آنها عکس ســلفی بگیرید حتما یادتان باشد 
که اسمشان را بپرســید، چون بعید نیست اسم یکی از 
آنها »کاش« باشد و اگر گفتند: »عمو عکس رو دیلیت 
کن!« شما دیلیت کن چون کاش محبوب ترین اسلحه 
 در بین کودکان ســرباز اســت. اگر چه ژ3، قدرتمندتر

 می کشــد و ام 16 دقیق تر است اما این کاش بوده که 
بعد از شمشــیر، داس و چکش روی پرچم یک کشــور 

رفته است.

لبخندک

دقت کردین بعضیــا تا دوکلمه براشــون 
تعریف می کنی هنوز حرفت تموم نشــده زاینده رود

میگن:این که چیزی نیست! آقا ما یه بار...
و تا ثابت نکنند مشکاتشون از شــما بیشتره یا شاهکارشون از 

شما شاهکارتره دست بردار نیستند!
این افراد ســعی می کنند در هیچ زمینه ای کــم نیارند حتی 
اگه حرف یا کارشــون بی منطق باشــه. بعضی روانشناســان 
میگن این قبیــل افــراد اعتماد به نفــس پایینــی دارند و از 
خودشــون راضی نیســتند بنابراین ســعی می کنند با مجاب 
 کردن دیگــران ضعف هــای احتمالــی خودشــون را پنهان 

کنند. 
حکایت دوستی اســت که می گفت توی جاده، اتومبیل پلیس 
خیلی آرام در حرکت بود و یک قطار از اتومبیل های ســواری 
پشــتش ردیف شــده بود، من بــا فرمانده پلیــس راه تماس 
 گرفتــم و  گفتم همکارانتون تــوی جاده رونــد حرکت را کند 
کرده اند. فرمانده گفت ســریع خودتو بهش برســون و  گوشی 
را بهش بده. منم با یه حرکت جیمزباندی رســیدم به ماشــین 
پلیس و گوشــی رو بهش دادم، نمی دونــم فرمانده چی بهش 

گفت که یکباره پا گذاشت روی گاز و تو افق محو شد!
ازش پرسیدیم پس گوشی شما این وسط چی شد؟

کمی فکر کرد و  گفت: به ایســتگاه پلیس توی مســیر تحویل 
داده بود.

آخه برادر من مگه مجبوری؟!

این که چيزی نيست، ما یه بار...

 افراد دارای بدن گالبی شكل چه چيزی نخورند؟
لبنيات پر چرب، توفو و محصوالت تخمير نشده ســویا: این قبیل مــواد غذایی سطوح 

استروژن را در بدن افزایش می دهند.
 کافئين: نوشیدن بیش از اندازه قهوه و دیگر نوشیدنی های حاوی کافئین می تواند به افزایش 

سطوح استروژن منجر شود.
کربوهيدرات های سفيد/پاســتا: این مواد غذایی از کربوهیدرات های بــا میزان قند باال 

هستند که به حبس آب و ذخیره چربی در پایین تنه کمک می کنند.
 گوشت های فرآوری شده: این قبیل گوشــت ها، حاوی چربی زیادی هستند که به افزایش 
سطوح استروژن منجر می شوند. افزون بر این، این مواد حاوی نمک فراوان هستند که استفاده 

از آنها به حبس آب منجر می شود.
 چربی های مضر: چربی های مضر شــامل روغن های هیدروژنه و نیمه هیدروژنه هستند. این 

چربی ها تولید استروژن را افزایش می دهند.
 چربی های التهابی: چربی های التهابی شــامل بیشــتر روغن های گیاهی مانند آفتابگردان، 

نخل و پنبه دانه هستند که سطوح استروژن را در بدن افزایش می دهند.
  چربی های اشــباع: این چربی ها منشــأ حیوانی دارند که از جمله مواد غذایی شــامل آنها

 می توان به لبنیات پر چرب و گوشت های قرمز اشاره کرد.
  بدن ساعت شنی شكل

بدن ساعت شنی شکل در جایی میان بدن سیب شــکل و بدن گابی شکل قرار می گیرد. این 
نوع از شکل بدن به نام مزومورف نیز شناخته می شود. افرادی که دارای بدن ساعت شنی شکل 
هستند با میزان پایین هورمون تیروئید ســر و کار دارند و وزن آنها به صورت برابر در تمام بدن 

توزیع شده است.

جدول
 افقی:

1- مخترع نامدار برق
2- حقیقی- یل شاهنامه فردوسی- ته نشین مایعات

3- واحد سطح-  اوراد- آسودگی خیال
۴- کارگردان فیلم جهنم در اقیانوس آرام- سرشماری-  جست وجو و تاش

5- برکه و تاالب-  عامل بیماری هاست
6- آب که از سر گذشت چه این قدر چه بیشتر- اشاره- مامور تقسیم آب 

7- عوام فریبی- کتاب اریستو فانز-آش
8- یاوند- مامور سرشماری-خنثی کننده اسید

۹- اشاره به دور- اهل فن و کار فنی-  نزدیک اندیمشک است
10- شور و اضطراب درونی-  خالق کتاب بهارستان- سیاهرگ

11- برادر گوش بریده کوروش-  نوعی دوچرخه
12- نوعی سال و نوعی تلسکوپ-  فرهیختگان- پرستار بچه های شاهان قدیم

13- نویسنده اولیور تویست و آرزوهای بزرگ-  اولیای دین- نوعی حلوا
1۴- دیوار گلی- وسام-سرگرد سابق یا مددکار

15- اصل نیست-  لقب کشور فناند
عمودی:

1- حمل و نقل- ملوک- خرس عرب
2- برعکس- کفش مخصوص پیاده روی- دوستی

3- فلز هادی- طرد شده و رمان ریچارد درایت- از فرشتگان آسمانی
۴- وسیله نقلیه جان گیر- روشن نیست

5- نام دیگر سیمرغ- یاقوت- رطوبت
6- نصف اندازه- نامی برای دختران- عددی دو رقمی

7- مرض سنگی-آفریدن- نیمه آزاد

8- پارسنگ- پول کشور فناند- برخاف پایین
۹- رکن- درندگان- جا

10- بازی تلویزیونی- اختراع مارکنی- مخترع تلویزیون
11- خوابیدن به رو- داالن و هشتی- عقیده

12- درخت شمشاد- دهاتی
13- آورنده اولین مدال به ایران بود- حصیر- دو بار هم قد

1۴- پایتخت لهستان- روستا- طایفه شجاع ایرانی
15- مانند- شهر سعدی و حافظ- دهات پرت و دورافتاده را گویند
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امام صادق )عليه السالم(: 
هر کس که امام حسین ) علیه السالم ( را در روز عاشورا زیارت کند 

بهشت بر او واجب می شود. 
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