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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 آیت ا... مظاهــری در درس اخــاق اخیر خود گفت: 
اگرامام حســین ) ع ( نبود،  بنی امیه شــیعه را نابود و 
ریشــه کن کرده بود. این دهه محــرم، دهه عزاداری 
است و شــیعه زنده به همین عزاداری هاست و باید تا 
می توانیم به ایــن عزاداری ها اهمیت دهیم. جلســه 

روضه داشته باشیم و در جلســه روضه شرکت کنیم 
و جمعیت باال باشــد و گریه و زاری ها فراوان باشــد و 
باالخره جلســه عزا باشــد. این دهه محــرم باید در 
خانه مان شادی نباشــد و غم و غصه کربا در دل همه 

جایگزین باشد و همه جا، چه خانه و چه بازار ...

آیت ا... مظاهری:

اگر امام حسین ) ع ( نبود
بنی امیه شیعه را نابود کرده بود

11

زره پوشیده از قنداقه، بی شمشیر می آید           شجاعت ارث این قوم است، مثل شیر می آید

بار اول نیســت. حادثه در فوالد مبارکه را می گوییــم و البته که وقوع 
حادثــه در مجموعه های بــزرگ صنعتی همچون فــوالد و ذوب آهن  
اجتناب ناپذیر است. مشکل از دستگاه های فرسوده و از رده خارج شده 
غیراستاندارد با درجه ایمنی کم است یا رعایت نکردن موارد ایمنی در 

حین کار توسط کارگران و سهل انگاری خودشان؟ هرچه هست ...

روز گذشــته خبرگزاری ها خبر دادند که پس از برگــزاری نمازجمعه 
 تهران، انصار حــزب ا... لبیک گویان بــه فراخوان »حســین ا...کرم«

در اعتــراض بــه برگــزاری دیــدار فوتبــال ایــران و کره در شــب 
 تاســوعا راهپیمایــی کــرده انــد.  پیــش از فراخــوان ا... کــرم،

آیت ا... یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان خواستار ...

میزان نوشــت: امام جمعه اصفهان گفــت: قاچاقچیان 
موادمخدر طبق قوانین شرع و اســام مفسد فی االرض 
هســتند و حکم مجازات آنها اعدام است. آیت ا... یوسف 
طباطبائی نژاد امام جمعــه اصفهان پیرامون طرح برخی 
از نمایندگان مجلس دربــاره کاهش مجازات اعدام برای 
قاچاقچیان مــواد مخدر اظهار کرد: بنده معتقد هســتم 
اگر این امکان فراهم شــود باید در ابتدا قاچاقچیان مواد 
مخــدر را در اردوگاهی مورد تربیت قــرار دهیم و اموال 
آنها را مصــادره کنیم که اگر در رفتار خــود تجدید نظر 
کرده اند نســبت به کاهش مجازات اعدام آنها وارد عمل 
شــویم درغیر این صورت آنها باید طبق قوانین شرع و با 
توجه به حکم محاربه اعدام شوند. وی افزود: قاچاقچیان 
موادمخدر طبق قوانیــن جمهوری اســامی ایران که 
منطبق با شرع اسام است مفســد فی االرض محسوب 
می شــوند از این رو براســاس این قوانین می توان آنها را 
اعدام کرد البته قطعی بودن این حکــم بنا برنظر حاکم 
شرع است. امام جمعه اصفهان تصریح کرد: بنده معتقدم 
عاوه براینکه باید قاچاقچیــان موادمخدر مورد مجازات 
قرار گیرنــد معتادانی که امکان بازگشــت آنهــا از مواد 
مخدر وجود ندارد نیز باید مجازات شوند تا جامعه نسبت 
به گسترش مواد مخدر ایمن شود. آیت ا... طباطبائی نژاد 
خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید معتادان را در 
نهادهای مختلف شناســایی و در جهت درمان آنها وارد 
عمل شــوند اما اگر اینگونه اقدامات آنها ثمری نداشــت 
باید در راســتای اخراج اینگونه افراد از نهادهای دولتی 
اقدامات الزم را انجــام دهند. وی تاکید کــرد: برخورد 
همراه با تعیین مجازات بــرای قاچاقچیان امری ضروری 
اســت و باید اقداماتی صورت گیرد تا الزامات الزم برای 
برخــورد بــا قاچاقچیــان و ممنوعیت آنهــا از خدمات 

اجتماعی فراهم شود.

تجمع انصار حزب ا... علیه برگزاری فوتبال ایران و کره ؛

فراخوان علیه فوتبال!

امام جمعه اصفهان:

حکم قاچاقچیان موادمخدر 
اعدام است

مرگ تلخ دو کارگر، چهارشنبه شب تلخی را در فوالد مبارکه رقم زد؛  

سقوط
در قالب تذکر کتبی نمایندگان اصفهان مطرح شد؛

زاینده رود را هم احیا کنید

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح دیروز در اصفهان برگزار شد؛

بچه ها تشنه اند ...
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پیشنهاد سردبیر: 
داعش و تکفیری ها برای ایران تاسیس شدند

عکس روزیادداشت

با مسئوالن

سرلشکر قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقاب اســامی در مراسم نخستین سالگرد شــهادت سردار 
حسین همدانی که در مسجد پیامبر اعظم)ص( شهرک شهید 
محاتی تهران برگزار شــد، گفت: قطعا در ایــام محرم اگرچه 
ایام پرحزن هســت، اما معنویتش برای جامعه اگر بیشتر از ماه 
رمضان نباشــد، کمتر هم نیســت. همان دگرگونی که در ایام 
شب های قدر شــکل می گیرد در شــب های محرم نیز صورت 
می گیرد.ایام محرم یک شست وشــوی همه جانبه برای جامعه 

است و این از افتخارات تشیع است.
در ادامه گزیده ای از سخنان ســردار سلیمانی در این مراسم را 

می خوانید؛
  سردار همدانی عاشق اهل بیت و حرم حضرت زینب)س( بود 

و در این راه به شهادت رسید.
 داعش زمان ما از خــوارج زمان امام علی)ع( بدتر هســتند. 
داعــش شمشــیرهای بــراق و برنــده را روی گلــوی اســرا 
می گذاشتند، اما آن اســرا هیچگاه از مذهب خود برنگشتند و 

اینها تاثیرات کرباست.
 شعار و حرکت امام حســین)ع( از ابتدا تا آخرش یکی بود و 

هیچگاه متوقف نشد و تغییر نکرد.
 جوان های ما امروز لباس عزای امام حسین)ع( بر تن می کنند 
که رسم بســیار خوبی است. فرهنگ امام حســین)ع( همواره 
ما را پیروز کرده اســت؛ ایــن فرهنگ دیروز فقط یک شــعبه 
ایران را داشــت و امروز شــعبات دیگری دارد و انصارا... یمن و 

حشدالشعبی عراق هم امروز به امام حسین)ع( تأسی می کنند.

 من آخرین لحظه که شهید همدانی را دیدم، چند ساعت قبل 
از شهادتش بود. یک حالت جوانی در وی دیدم، وی بسیار صبور 
بود. تا کسی به این شهید نزدیک نمی شــد پی به شخصیتش 
نمی برد. من در دوران دفاع مقدس زیاد نزدیکش نبودم، اما در 

سوریه توفیقی شد از نزدیک با ایشان آشنا شوم.
 در لحظــه آخر که شــهید همدانی را دیــدم تکانی خوردم، 
احســاس کردم او از شــهادت خود مطلع اســت. بعدا وقتی با 
خانواده اش صحبت کردم یقین پیدا کردم که واقعا از شــهادت 
خود مطلع بود. با خنده به من گفت »بیا عکسی بگیریم، شاید 

آخرین عکس ما باشد«، وقتی این حرف را زد، تکان خوردم.
 وقتی شــهدا را از دســت می دهیم، آن وقت بــه ارزش آنها 
پی می بریم، شــهدایی چــون همدانی، باقــری، کاظمی، علی 
هاشمی و بسیاری دیگر شاید هر صد سال مثلشان بیاید. وقتی 
این شــهدا را از دســت می دهیم خأل آنها را احساس می کنیم، 
مثل مالک اشــتر برای حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع(، حضرت 
علی)ع( اصحاب زیادی داشت، اما هیچ کس برای امام علی)ع( 

مالک اشتر نمی شد.
 جنگ تمام شد و سردار همدانی به همین جامعه آمد، وی در 
ظاهر سردار و سرتیپ بود و خانواده و نوه داشت؛ اینها قفل هایی 
بود که انســان را بر زمین میخکوب می کند و این عاطفه را خدا 
قرار داده، اما آنچه مهم اســت اینکه این عاطفه ها هدف انسان 

نباشد.
 شــهید همدانی نگذاشــت این تعلقات دنیایی برایش هدف 
شــود؛ به جای نام سردار حســین همدانی شــد »ابووهب« و 

به جای لشــکر انصار الحسین)ع( نام شــیرین مدافعان حرم را 
تاسیس کرد.

 در این عالم عربی کشــورهای گوناگونی هســتند که ثروت 
فراوانی دارند و جز یک مقطع کوتاهی، شــاهد قرارداد ننگین 
کمپ دیوید بودیم که انور سادات شمشــیر را از پشت به کمر 

مسلمانان فرو کرد.
 تمامی این کشــورها یا ســری یا علنی با رژیم صهیونیستی 
ارتباط برقــرار کردند، جز یک کشــور که حاضر شــد امنیت 
و تمامیــت ارضی خودش را فدای مســلمانان کنــد. در زمان 
کلینتون قرار بود صلح ســوریه و رژیم صهیونیستی در پاریس 
تمام شود که حافظ اسد به پاریس رفت، اما صبح حاضر نشد به 
آن جلسه برود، چون می دانست اثر ســازش سوریه بر پایداری 
جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی چیست و آن را بر هم زد.

 در زمان بشار اسد، ملک عبدا... به ســوریه آمد و دست بشار 
اسد را گرفت و به لبنان برد که ارتش سوریه را بیرون کرده بود و 
مجسمه حافظ اسد را پایین آورده بود؛ گفت: »پسرم، این لبنان 
برای تو«، چه می خواست؟ می خواست بشار اسد از ایران دست 
بکشــد، اما وی نپذیرفت که همان چیزی است که برخی آن را 

آورده و مهم بزرگ منافع ملی می نامند.
 ولیعهد دوم عربستان که خیلی عجول هست و شاید شاه خود 
را هم بکشــد به روسیه رفت تا درباره ســوریه وساطت کند که 
جلسه ای با حضور روس ها و فردی از سوریه گذاشتند. ولیعهد 
عربستان از حال بشار اسد پرسید و این فرد سوری گفت مشکل 
داعش است و ولیعهد عربستان گفت »داعش که خطر ندارد و 
همه اینها تمام می شود، اما مشــکل ارتباط شما با ایران است و 

اگر شما ارتباط نداشته باشید همه چیز تمام می شود.«
 مشــکل دشــمنان محوریت ســوریه در جبهــه مقاومت و 
ارتباط با جمهوری اسامی ایران اســت. در آنجا فقط از سوریه 
دفاع نمی کنیم، بلکه از اســام و جمهوری اسامی ایران دفاع 
می کنیم. داعش و گروه های تکفیری برای ســوریه تاســیس 

نشدند، اینها برای ایران تشکیل شدند.
 اگر ایســتادگی ها صورت نمی گرفت و برخی که این توهم را 
داشتند که نماز را در مســجد اموی می خوانیم و امپراتوری راه 
می اندازیم، موفق می شــدند و داعش حکومت تشکیل می داد 

خدا می داند چه فاجعه ای در جهان اسام رخ می داد.
 نظام سوریه با کمک ایران امروز توانسته پس از 5 سال، فشار 
و محاصره را تحمــل نماید تا دنیا اعتراف کنــد که این گروه ها 
تروریســتی هســتند. ما رزمنده نبردیم، بلکه به نظام سوریه 
کمک کردیم؛ اگر در ســوریه جلوی این گروه ها گرفته نمی شد 

امروز همه این مناطق درگیر داعش بود.
 تکفیری ها امروز در همه جبهه ها یا شکســت خوردند یا در 
حال شکست خوردن هستند. معتقدم مردم سوریه با پشتیبانی 
از دولت خود شکست ناپذیر هستند. امروز اروپا هزینه سنگین 
امنیتی می دهد و دلیلش حمایت از همین گروه های تروریستی 

است.
 باید به درایت و حکمت رهبرمان اطمینان داشته باشیم و قدر 
آن را بدانیم؛ امروز اگر انقاب اسامی دشمنان را متحیر کرده، 

به دلیل درایت رهبر انقاب است.

تکفیری ها امروز 
در همه جبهه ها یا 
شکست خوردند 

یا در حال شکست 
خوردن هستند. 

معتقدم مردم 
سوریه با پشتیبانی 

از دولت خود 
شکست ناپذیر 

هستند

فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقاب اســامی گفت: داعش و گروه های تکفیری برای سوریه تاسیس 
نشدند، اینها برای ایران تشکیل شدند.

دیدگاه

ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان مجلس 
شورای اســامی گفت: حســین فریدون برادر رییس 
جمهــوری و دســتیار ویــژه وی شــکایتی از یکی از 
نمایندگان مجلس شورای اسامی به این هیئت داشته 
که این شــکایت در هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان 
در حال بررســی اســت.محمد جــواد جمالــی اظهار 
داشت: حســین فریدون مدعی شــده که این نماینده 
در صحبت هایــش اتهاماتــی به وی وارد کرده اســت.

وی با اشــاره به اینکه این شــکایت در مجلس دهم به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده است، گفت: ما 
بررسی اولیه در مورد این شکایت را در هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان انجام داده ایم و در این راستا از نماینده 
مورد نظر دعوت شده که در جلسه بعدی هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان حضور یافته و در مورد  این موضوع 
پاسخ دهد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسامی 
گفت: طبق قانون اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
تشخیص دهد که فرد شــاکی نیز باید در هیئت حضور 
یابد و نظراتش را مطرح کند، ما از فرد شــاکی نیز برای 
حضور در هیئت دعوت می کنیم.جمالی تاکید کرد: به 
دلیل آنکه مجلس شورای اســامی هفته آینده تعطیل 
اســت جلســه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هفته 
آینده برگزار نمی شــود و بررسی این شــکایت نیز در 

جلسات بعدی این هیئت پیگیری می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه 
به اعام نظر مقام معظم رهبری در مورد الیحه برنامه 
ششم توسعه، شــورای نگهبان به تحوالت رخ داده در 
این الیحه ایــراد نخواهــد گرفت.حمیدرضا فوالدگر 
 با اشــاره به نامه رییس مجلس شــورای اســامی به

 مقام معظم رهبری در مورد الیحه برنامه ششم توسعه 
اظهار داشــت: رییس مجلس در این نامه تاکید کرده 
که الیحه ای که از ســوی دولت به نــام الیحه برنامه 
ششــم ارائه شــده در واقع احکام برنامه است و الیحه 
برنامه ششم نیست.وی ادامه داد: رییس مجلس در این 
نامه برای حل مشکل برنامه ششــم دو پیشنهاد ارائه 
کرده اســت؛ اول اینکه از طریق تفاهم با دولت الیحه 
برنامه ششم توسعه ارائه شــود، دوم اینکه کمیسیون 
تلفیق خودش الیحه احکام را تبدیــل به طرح برنامه 
ششم توســعه کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
افزود: مقام معظم رهبری هم در پاســخ این نامه اعام 
فرموده اند که اولویت این اســت کــه دولت الیحه ای 
جامع در مورد برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه دهد؛ 
اگر دولت کاری نکرد مجلس الیحه احکام را تبدیل به 
طرح برنامه ششــم کند.وی ادامه داد: با توجه به اعام 
نظر مقام معظم رهبری در خصــوص ضرورت تدوین 
برنامه ششــم توســعه، شــورای نگهبان نمی تواند به 

تحول در این الیحه ایراد بگیرد.

محمد جواد جمالی خبر داد:

 شکایت حسین فریدون
 از یک نماینده مجلس

حمید رضا فوالدگر تشریح کرد:

حل ایراد احتمالی شورای نگهبان 
به الیحه احکام برنامه ششم

رییس خانه احزاب ایران: 

خانه احزاب از تمامی 
جریانات تشکیل شده است

انتقاد تازه از سوی رییس بنیاد تاریخ پژوهی؛

حمله روحانی به هاشمی 
رفسنجانی و آقازاده هایش

قدرتعلی حشــمتیان در دیدار جمعــی از نمایندگان ادوار 
مجلس، با تاکیــد بر اینکه خانــه احزاب در ایــن دوره از 
جریانات اصاح طلب،اصولگرا، مســتقل و اعتدالگرا شکل 
گرفته اســت گفت: ما از مشــاوره های نخبــگان به ویژه 
نمایندگان ادوار مجلس شــورای اســامی برای پیشبرد 
اهداف خانه احزاب بهره خواهیم گرفت.وی اظهار داشــت: 
با توجه به اهداف خانه احزاب ایران در رابطه با ایجاد شعب 
استانی در سراسرکشور، از نظرات دوســتان در این راستا 
استفاده خواهیم کرد تا ان شــاا... در دو انتخابات پیش رو 
برای نشاط بیشتر و مشارکت گســترده مردم، دبیران کل 
احزاب کشور و نمایندگان ادوار مختلف کشور همراه شویم.

در این دیــدار همچنین معروف صمــدی نایب رییس اول 
مجمع نمایندگان ادوار به نمایندگــی از نمایندگان ادوار، 
انتخاب حشــمتیان را به عنوان رییس خانــه احزاب ایران 
تبریک گفت و از ارتباط مستمر وی بااحزاب سراسر کشور 
قدردانی کرد. وی اظهارداشــت: این همگرایــی و ارتباط 
مستمر ، باعث نشاط بین احزاب کشور شــده و کار بسیار 
مفیدی است که قطعا درحرکت کشور به سوی تحزب موثر 
خواهد بود.صمدی پیشــنهاداتی در رابطه با هم اندیشی با 
احزاب فعال داخلی وخارجی قدرتمند و همسو جهت ایجاد 
 روابط مفید و تبــادالت فرهنگی، سیاســی و اقتصادی و 
گفت وگوی تمدن ها بــه دور از مداخلــه در امور یکدیگر 

برای رونق بیشتر خانه احزاب به حشمتیان ارائه کرد.

حجت االســام ســیدحمید روحانــی ، رییــس بنیاد 
تاریخ پژوهی و دانشنامه انقاب اســامی گفت: عملکرد 
این دولت برای مردم ملموس اســت و از بــس به مردم 
وعده هــای مختلف ماننــد رفع مشــکات اقتصادی در 
100 روز، رفع همه مشــکات با برجام و یــا تک رقمی 
شــدن تورم را دادند  مردم فقط فشــار گرانی و چند برابر 
 شدن قیمت ها را احســاس می کنند.وی با اشاره به اینکه

 امام راحــل فرزنــدان خــود را فقیرانه بــزرگ کرد نه 
در زندگی مرفــه گفت: امــام)ره( هیچگاه نخواســتند 
 که فرزندانشــان نورچشــمی باشــند و حتــی زندگی 
مقام معظــم رهبری نیز بســیار ســاده و از زندگی یک 
طلبه پایین تر اســت.روحانی با تاکید بر اینکه آقازاده ها 
نمی توانند مردمی باشــند و انقابی حرکت کنند، افزود: 
اینها خودشان را تافته جدابافته از مردم می دانند و یکی از 
عواملی که هاشمی رفسنجانی به این وضع افتاده، همین 
وجود آقازاده هاســت. وی ادامه داد: دولت یازدهم اکنون 
چه می کند ؟ موضع گیری و زیرســوال بردن آرمان های 
انقاب، موضع گیری های نامناســب ، فســاد در دولت به 
شکل های مختلف و برگزاری کنســرت و غیره مشخص 
است .روحانی یکی از شگردهای دشمنان را مسئله نفوذ 
اعام کرد و گفت: موضــوع نفوذ در طــول تاریخ وجود 
داشــته و دشــمن همواره ســعی کرده افرادی با چهره 

انقابی را به صحنه بیاورد و در کنار مسئوالن قرار دهد.

در حاشیه

روز گذشته خبرگزاری ها خبر دادند که پس 
از برگزاری نمازجمعه تهران، انصار حزب ا... 
 لبیک گویان به فراخوان »حســین ا...کرم«

در اعتراض به برگــزاری دیدار فوتبال ایران و کره در شــب 
 تاســوعا راهپیمایی کرده اند.  پیــش از فراخــوان ا... کرم،

آیت ا... یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان خواستار لغو این 
بازی شده بود . رییس شــورای عالی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم گفته بود فوتبال در شب تاسوعا باید تعطیل شود تا 
حرمت شکنی صورت نگیرد . آیت ا... یزدی این سوال را هم 
مطرح کرده بود که درصورت به ثمررسیدن گل، آیا می توان 
مانع از خوشحالی مردم شــد؟  در ادامه ؛ علی مطهری، نایب 
رییس مجلس هــم  در نامــه ای خطاب به آیــت ا... یزدی، 
رویکرد وی درباره مســابقه فوتبال ایران و کــره جنوبی را 
غیرقابل هضم دانســت و گفت که چنین اظهاراتی عده ای را 

از دین گریزان می کند. پس از اظهارنظر مســئوالن و بویژه 
بعد از نامه مطهری، درشب ســوم محرم ، نوبت به »منصور 
ارضی«، مداح مشــهور رسید که در مســجد ارگ در حین 
مداحی گفــت: »بمیرند آنهایی که هر غلطــی که بخواهند 
بر زبان جاری می کنند. از بس که حــرام خورده اند، االن هم 
می خواهند شب تاسوعا جوان ها را بکشانند؛ میدان کربا را 
رها کنید بیایید میدان بازی. نقشــه ها زیاد است، شما مردم 
باید بیدار باشــید. شــما هرکدام اعتراض کنیــد، آرام آرام 
می فهمند. دنبال درگیری هســتند، اگر حزب ا... خشمگین 
شــود همه شــان را نابود می کند.« اهالی منبر و سیاســت 
خوب می دانند که ارضی، سیاســی ترین مداح کشور است 
و پامنبری هایش کمتر جلســه ای را به خاطــر دارند که او 
وســط روضه، گریزی هم به اتفاقات سیاســی کشــور نزده 
باشد. اما روز گذشــته هم پس از فراخوان حسین ا... کرم که 
طی پستی اینســتاگرامی از امت حزب ا... خواسته بود پس 
از نماز جمعه ، علیه برگزاری دیدار فوتبال در روز تاســوعا، 
راهپیمایی کنند ، »ایسنا« نوشــت که راهپیمایان در لبیک 

به این فراخوان تظاهرات کرده اند آن هم درســت در روزی 
که به نظر می رســید خطیب موقت نمازجمعــه تهران، به 
طور تلویحی با برگزاری این مسابقه موافقت کرده و حداقل 
به اندازه برخی ها، سخت گیری نمی کند.آیت ا... محمد علی 
موحدی کرمانی، در خطبه های روز گذشته نمازجمعه تهران، 
با اشاره به این موضوع گفت : »مسأله مسابقات فوتبال، مسأله 
عجیبی شــده. از طرفی تذکرات داده شده است، بنده هم در 
این رابطه تذکر می دهم. از طرفی اظهار می کنند که اگر آن را 
در ایران تعطیل کنیم توالی فاسد زیادی خواهد داشت.من در 
این زمینه وارد نمی شوم اما باید بگویم که اگر قرار است شب 
عاشورا مســابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید که فضای 
استادیوم باید صددرصد عاشورایی و کربایی باشد، در و دیوار 
آنجا باید سیاه پوش شود، تمام فضا سیاه پوش شود و فریاد یا 
حسین از میان جمعیت پیوسته بلند شود. عوض کفی که در 
این مسابقات زده می شــود باید همه فریاد بزنند یاحسین.« 
ساعتی پس از پیشنهاد موحدی کرمانی ، »ایسنا« خبر داد 
که تجمع انصــار حزب ا...تحت عنوان » آمــران به معروف و 

ناهیان از منکــر در اعام انزجار از برگزاری مســابقه فوتبال 
ایران و کره جنوبی از دانشــگاه تهران تا میدان فلســطین 
برگزار شــد. تجمع کنندگان در این راهپیمایی شــعارهایی 
هم چون »تذکر لسانی واجب مســلمین است، راه شهیدان 
ما همین است همین اســت«، »امر به معروف ما بزرگ ترین 
جهاد اســت «، » حزب ا... بیــدار اســت، از بی حجاب بیزار 
اســت«، »فرموده رهبری اجرا باید گردد«، »حسین حسین 
شعار ماست شهادت افتخار ماســت«، »ما اهل کوفه نیست 
علی تنها بماند«، »ســکوت هر مســلمان خیانت به قرآن«، 
»فساد و بی حجابی حربه استکبار است«، » امر به معروف ما 
اصاحات حسینی است«، »نهی از منکر ما نفی فساد و فحشا 
است«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر انگلیس«، »حزب فقط 
حزب علی و رهبر فقط ســیدعلی« و ... ســر دادند. در پایان 
این تجمع هم قطعنامه انصار حــزب ا... در حمایت از امر به 
معروف و نهی از منکرو هم چنین بیانیه ای در اعام انزجار از 
برگزاری مســابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا 

توسط حسین ا... کرم قرائت شد.

سرلشکر سلیمانی:

داعش و تکفیری ها برای ایران تاسیس شدند

تجمع انصار حزب ا... علیه برگزاری فوتبال ایران و کره ؛

فراخوان علیه فوتبال!

یادداشت

ورود رییس جمهور به فرودگاه 
کواالالمپور مالزی

رییس جمهوری در ادامه سفر خود به منطقه آسیای جنوب شرقی، 
روز گذشته و پس از  پایان سفر رســمی به ویتنام، وارد کواالالمپور 

پایتخت مالزی شد.

پوتین؛ یک روس آینده نگر

در روزهای اخیر دو خبر منتشــر شد مبنی بر  سیدرسول 
اینکه پوتین دستور معلق کردن دو قرارداد مهم رضایی

روسیه با آمریکا را صادر کرده است. روســیه اول قرار داد کاهش ذخایر 
پلوتونیوم با  آمریکا را معلق کرد و بعد از آن معاهده  پژوهش هســته ای 
مشترک با آمریکا را به حال تعلیق در آورده است و پوتین در توضیح این 
اقدام، رفتارهای غیر دوســتانه و خصمانه آمریکایی ها در قبال روسیه را 

عامل صدور این فرمان دانسته است.  
اما آنچه در این میان مطرح اســت و این نوشــتار قصد تحلیل و بررسی 
آن را دارد؛ این اســت که چرا این قبیل رفتارهای روس ها در چند سال 
اخیر افزایش یافته است. درواقع سوال اینجاســت که آیا آمریکایی ها تا 
قبل از این، رفتارهای غیر دوســتانه در قبال روس ها نداشــته اند...؟ بی 
شک چنین نیست؛ چراکه سابقه تنش میان آمریکا و روسیه، بلندمدت 
است، اما روس ها در تمامی این ســال ها سعی می کردند خویشتنداری 
بیشــتری از خود نشــان دهند، ولی در یکی دوسال گذشــته  و به ویژه 
ماه های اخیر بــا هر حرکت آمریکایــی ها، روس ها نیــز حرکتی انجام 
می دهند و مقابله به مثل می کنند. عوامــل مختلفی می تواند به عنوان 
دالیل اصلی این نوع اقدامات روس ها در قبال آمریکایی ها مورد ارزیابی 
قرار بگیرد؛ از جمله ضعیف تر شــدن آمریکایی ها نســبت به گذشته و 
درگیرشدن آنها درجبهه های مختلف )از افغانستان و پاکستان گرفته تا 
عراق(همچون درگیری همه جانبه آنها با جبهه مقاومت که هزینه های 
زیادی روی دســت دولت های آمریکا گذاشــته اســت که ذهن سران 
آمریکایی را بســیار به خود مشغول کرده اســت و...اینها همه می توانند 
در جســورتر شــدن روس ها در مقابل آمریکایی ها موثر باشند، اما یک 
عامل مهم دیگر نیز تاثیر گذار است و بدون شــک این عامل را می توان 
به ویژگی های شــخصیتی پوتین ربط داد.  رییس جمهور روسیه فردی 
اســت که به هیچ وجه حاضر نیســت غرور روس بودنــش را در مقابل 
آمریکایی ها صدمه خورده ببیند . هرچه باشــد، او یک »روس« است با 
»غرور« و »ســردی« مخصوص و منحصر به فردی که روس ها را در دنیا 
با این ویژگی ها می شناســند و تصور کنید این جماعت با تمام سردی، 
هنوز خاطره  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را از یاد نبرده اند و نتوانسته 
اند از نقش پررنگ آمریکایی ها در این فروپاشــی به راحتی عبور کنند.   
در چنین شــرایطی به نظر می رســد پوتین عزم خود را جــزم کرده تا 
روس ها را به دوران اوج برساند،  اما آنچه گفته شد دلیل بر این نیست که 
تصور کنیم پوتین و دولتمردان روس انســان های بی خردی هستندکه 
بی گدار به آب بزنند و احساســی برخورد کنند. به هر حال آنها خوب می 
دانندآمریکایی ها همچنان از قدرت و نفوذ زیــادی به خصوص در قاره 
اروپا برخوردار هســتند و کشــمکش های روس ها با آمریکایی ها می 
 تواند پیامدهایی برای روس ها داشته باشد، آنچنان که قبا داشته است. 
) تحریم های آمریکا در قبال روس ها شاهد این ادعاست. تحریم هایی که 

توانسته حداقل به بخشی از اقتصاد روسیه ضربه بزند.( 
اما حتی تحریم های آمریکایی نیز ســبب نشــده تا پوتیــن از مواضع 
خود عقب نشــینی کند. شــاید به این دلیل که روس ها دلشان به جای 
 دیگری گرم اســت که روی آن حســاب هایی باز کرده اند، احتماال آنها 
پیش بینی هایی در مــورد آینده انجام داده اند کــه نگرانی آنها از تبعات 
افزایش رویارویی با آمریکا را از بین برده است، از جمله این پیش بینی ها 
می توان قدرتمندترشدن سازمان همکاری های شانگهای در آینده باشد 
و به ویژه روابط چین و آمریکا که احتمــال می رود در آینده با تنش های 

بیشتری همراه باشد . 
با تمام این تفاسیر دلیل اصلی که روس ها را مجاب به افزایش رویارویی 
با آمریکا کرده و به نظر می رسد در قیاس با دلیل اول، از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت  آینده منطقه ما یعنی غرب آسیاســت . اینجاست که 
آینده نگری دقیــق روس ها نمود پیدا مــی کند. وقتی بــه این نتیجه 
می رسیم که روس ها مطمئن هستند که آینده منطقه خاورمیانه را بدون 
تفکر شیعی نمی توان متصور بود؛ این یعنی آینده منطقه را بدون ایران 
نمی توان متصور بود ... مسلمانان عاشق تفکر ایران در کشورهای منطقه 
از جمله لبنان، یمن، عراق، ســوریه، بحرین و... برای رســیدن به اهداف 
و آرمان خود  مبارزه می کنند و مطمئنا نمی تــوان گفت آینده بحرین 
مانند چند ســال پیش خواهد بود یا یمن همچــون دوران عبدا... صالح 
عمل خواهد کرد و یا حتی عراقی ها ... بدون شک بعد از  پایان آشوب های 
منطقه، با ســوریه و عراق و حزب ا... متفاوتی روبه رو خواهیم بود که این 
تفاوت هرچه باشد، در جهت منافع آمریکایی ها نیست و روسیه می داند 
ایران در ایجاد این تفاوت با توسل به تفکر انقابی-اسامی نقشی بی بدیل 
خواهد داشــت و همانطور که ما بعد از جنگی هشت ساله قدرتمندتر از 

گذشته شدیم، کشورهای منطقه نیز اینگونه خواهند بود. 
اقدام خارج از عرف دیپلماتیک پوتین در جریان ســفر به ایران و دیدار با 
رهبر معظم انقاب، به خوبی نشــان می دهد که روس ها تصمیم خود را 
گرفته اند و آن قدر باهوش هستند که می دانند بهتر است در کنار ایران 
قرار بگیرند و آینده خود را در همراهی با قدرتمندترین کشور حال حاضر 
خاورمیانه رقم بزنند، پس سیاست برخورد کج دار و مریز با آمریکا را کنار 

گذاشته و به کمک جبهه مقاومت آمده اند.  
البته ناگفته پیداســت که  ایران نیز در همراهی با روس منافع خود را در 
حوزه های مختلف مدنظر قرار داده است واال که مسئوالن کشورمان خود 
بهتر از هرکسی از ســابقه بدعهدی روس ها در رابطه با ایران خبر دارند . 
منافع مشترک، ایران و روســیه را در کنار هم قرار داده است، همراهی و 

همکاری که به نظر می رسد سال های سال ادامه داشته باشد. 
چراکه به نظر می رسد تئوری پردازان روس نیز به دنبال حرفی جدید از 

غرب فاصله گرفته اند و کمی به تفکر ما نزدیک تر شده اند. 

مسعود پزشکیان
نماینده مردم تبریز

غامعلی حدادعادل
مشاور مقام معظم رهبری 

کســانی کــه بــا 
افــکار عمومــی و 
به ویــژه رســانه ها 
نه  غیــرمنصفــــا
می کنند،  برخورد 
بیشــترین ضربه و 
آســیب را به نظام 
وارد  انقــاب  و 
چراکه  می کننــد؛ 
وحدت و انســجام 
و اجــرای کامــل 

قانون زمانی امکان پذیر اســت که با مردم برخوردی 
صادقانــه داشــته باشــیم.مردم بیــش از اینکه به 
گفته های ما توجه کنند،  رفتارمــان را در نظر دارند 
و متوجه رفتارهای غیرصادقانه ما هستند؛ در نتیجه 
درصورتی که حرفی بزنیم امــا غیرصادقانه برخورد 

کنیم، مردم از ما متنفر می شوند.

مســئله  و  تحریم ها 
و  دروغ  هســته ای، 
بهانــه ای بــود برای 
فشــار اقتصــادی به 
ملت ایران تــا مردم 
مشــکل  دلیل  بــه 
دچــار  اقتصــادی 
فرهنگــی  انحــراف 
شوند. دشمن درصدد 
بود فقــر، بیماری و 
اعتیــاد را در جامعه 

افزایش دهند و از طریق جنــگ نرم مردم را از انقاب خود 
دور سازند تا ســرمایه مردمی از انقاب بگیرند و در مقابل 
نظام بایستند. تحریم مهم ترین ابزار دشمن برای رسیدن 
به این هدف است که مدافعان سرسخت برجام می گویند 
همه چیز درســت شــده اما فقط روابط بانکی درســت 
نشــده، در حالی که این بــه معنای همه چیز اســت؛ لذا 
تحریم ها ادامه دارد.دیروز فقط ما دلواپس بودیم اما امروز 
همه دلواپسند و کســانی که دیروز ما را مسخره می کردند 

امروز دلواپس تر از ما شدند.

سما 
مطیعی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1977 | October 08,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1977|  شنبه 17 مهر  1395 | 6 محرم 1438

قاب اقتصاديادداشت
پیشنهاد سردبیر:

نظارت های بهداشتی در ماه محرم تشديد شد

صدور کارت بهداشــت برای هیئت های عزادار در اســتان 
اصفهان، تعیین مسئول بهداشــتی برای مساجد استان و 
تشدید نظارت های بهداشتی بر فعالیت هیئت های مذهبی، 
از مســائل مطرح شــده در نشست خبری دانشــگاه علوم 

پزشکی اصفهان بود.
رییس مرکز بهداشــت شــماره یک اصفهان، در نشســت 
خبری دانشــگاه علوم پزشــکی، با اشــاره بــه تمهیدات 
بهداشــتی مرکز بهداشــت اســتان در ایام محــرم اظهار 
داشت: از روزهای نزدیک به ایام محرم، نظارت بر اقدامات 
بهداشتی توســط مرکز بهداشــت شروع شــد تا فعالیت 

مســاجد و هیئت ها با رعایت اصول بهداشتی صورت گیرد.
حمید ترک نژاد، با بیان اینکه حدود 630 مسجد در مرکز 
بهداشت شــماره یک اصفهان فعالیت دارند، افزود: با توجه 
به گستردگی مســاجد، نظارت ها در 3 گروه صبح، عصر و 
شب، انجام و وضعیت ساختمانی، ایمنی، پخت غذا و توزیع 

آن بررسی می شود.
وی از صدور کارت بهداشــت برای هیئت های عزادار خبر 
داد و تصریح کرد: صدور کارت بهداشــت از جمله اقدامات 
صورت گرفته در مســاجد بوده که طــی آن، نمونه برداری 
از آب آشــامیدنی، کلــر ســنجی و آب ســردکن ها مورد 

بررســی قرار می گیــرد. رییس مرکز بهداشــت شــماره 
یک اصفهان بیان کرد: در این راســتا 3 جلســه با حضور 
مســئوالن مربوطه و هیئت امنای مســاجد، تشــکیل و 
جلسه  شورای بهداشــتی نمازگزاران هم قبل از ماه محرم 
برگزار شد.ترک نژاد با اشــاره به لزوم اطالع رسانی مسائل 
بهداشتی به مردم خاطرنشــان کرد: از طریق روزنامه های 
محلی، نکات بهداشــتی مورد نیاز مردم، منتشر و 3 مقاله 
در این رابطه چاپ شــد. وی با اشــاره به آموزش طالب در 
زمینه مسائل بهداشــتی گفت: در مرکز شماره یک، طالب 
و خانواده های آنــان تحت آمــوزش مســائل همه جانبه 
 بهداشتی قرار گرفتند تا به صورت آبشاری، آن را به دیگران

منتقل کنند.
رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، از پلمب 3 محل 

پخت غذا در اصفهان خبر داد و بیان کرد: در راستای حفظ 
سالمتی عزاداران حسینی، پس از کنترل و بازدید، 3 محل 

پخت غذا پلمب شد.
وی افزود: 25 کیلوگرم پودر بهداشــتی در اختیار مساجد 
قرار گرفت و در صورتی که مســاجد به این گونه موارد نیاز 

داشته باشند، در اختیار آنان قرار می گیرد.
رییس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان نیز با حضور در این 
جلســه، با بیان اینکه باید از مصرف هــر خوراکی و ظروف 
برای نذورات خودداری شــود، خاطرنشــان کرد: استفاده 
از ظروف یک بار مصرف که مورد تایید بهداشــت نیســت، 
همچنین پخت غذا در مکان های غیر بهداشــتی و استفاده 
از مواد غذایــی و خوراکی مضر برای نذورات، منع شــود و 

سالمت عزاداران مدنظر همگان قرار گیرد.

صدور کارت بهداشت برای هیئت های مذهبی اصفهان؛

نظارت های بهداشتی در ماه محرم تشديد شد

بازار

»مورانو« مدل 2017 آمد
نیســان مورانو مدل 2017 با قیمت پایه  30 هزار و 640 دالر به 
اضافه هزینه جا به جایی، در نمایندگی های فروش آمریکا عرضه 
شد. بنابر اطالعیه شرکت نیســان، فروش مورانو از ژانویه 2015 
تا کنون 55 درصد افزایش را به خــود می بیند و جدیدترین مدل 
آن، اصالحاتی در بسته های ارتقایی همچون افزودن اپل کارپلی 
و توسعه دسترســی به هشدار توجه راننده داشــته است. مورانو 
2017 همچنیــن از موتور 5/ 3 لیتری V6 با قدرت 260 اســب 
بخار بهره می برد و کماکان خودرویی با ساختار دیفرانسیل جلو 
به حساب می آید. نسخه SV مورانو با قیمت 33 هزار و 700 دالر 
 ،SL به فروش می رسد و این در حالی اســت که قیمت پایه مدل
 36هزار و 230 دالر است. همچنین نسخه ممتاز مورانو، با قیمتی 

معادل 40 هزار و 80 دالر به فروش می رسد.

نکاتی که باید قبل از خرید خودروی دست دوم، به آن توجه 
کنید:

1- از هرکجــا که می توانیــد، آگهی فــروش اتومبیل پیدا 
کنید؛ از آگهی نمایندگی ها در روزنامه گرفته تا آگهی های 
شخصی چاپ شده و آنالین. این گونه می توانید از وضعیت 
اتومبیل های فروشــی در شــهر خود باخبر شــوید. اغلب 
نمایندگی هــا، اتومبیل هــا را پیش فروش مــی کنند که 

معموال گران تر هستند و گارانتی محدودتری دارند.
2- لیســتی از ویژگی های اتومبیل مدنظر خود را همراه با 

کیلومتر مصرفی قابل قبول و دیگر شرایط آن بنویسید.
3- با فروشــندگان اتومبیل های انتخابی تــان قرار مالقات 
بگذارید و دوســتانی را که خوره اتومبیل هستند نیز همراه 

خود ببرید. از هر چیزی یادداشت برداری کنید.
4- بپرســید چگونه از آن مراقبت کرده اند و اتومبیل ها را 
به دقت بازرســی کنید. حواس تان به زنگ زدگی ها باشــد. 
از افرادی که اتومبیل دســت دوم خریده اند، ســوال کنید؛ 

تجربه آنها می تواند به شما کمک کند.

5- از فروشنده درمورد اتومبیل سوال کنید تا مبادا آخر سر 
گرفتار جنس بنجل شوید؛ ســواالتی مثل کیلومتر مصرفی 
ماشــین، صاحبان قبلــی اتومبیل و همچنیــن تصادفات 
و صدماتی که به اتومبیل وارد شــده اســت. اگر فروشنده با 
شما صادق نیست، از اهل فن برای یافتن پاسخ این سوالت 

کمک بگیرید.
6- ماشــین را امتحان کنید. آیا در آن راحتیــد؟ به آزاد راه 
بروید، صفر تــا صد آن را امتحــان کنید تــا ببینید قدرت 
اتومبیل چقدر اســت. نیش ترمز بزنید، ببینید خوب عمل 
می کند؟ تمام چراغ ها، چراغ ترمز، نور باال، نور پایین، چراغ 
خطر، مه شــکن، راهنماها، برف پاک کــن، رادیو، بخاری، 
کولر و پنکه را روشن کنید و از دوست تان بخواهید چراغ ها 
را کنترل کند. درهــا، پنجره ها و بوق را امتحــان کنید. به 
الســتیک اتومبیل دقت کنید و ببینید آج خوبی دارد یا نه؛ 

چون الستیک نو، چند صد هزار تومانی خرج برمی دارد.
7- وقتی اتومبیل مورد پســندتان را پیــدا کردید، آن را به 

مکانیکی برده و چک کنید.
8- بعد از اینکه با نمایندگی بر ســر قیمــت توافق کردید، 
فرم هــای الزم ازجمله صورت معامله و ســند اتومبیل را به 

شما تحویل می دهد.
اگر فروشــنده ای می خواهد ســریع معاملــه را ختم کند، 
بهتر اســت از او دوری کنید؛ معلوم نیســت چه ماشینی را 
می خواهد به شــما قالب کند؛ اما در اینکه می خواهد جیب 

شما را خالی کند، شکی نیست.
شماره شناسایی اتومبیل را با شــماره روی داشبورد یا زیر 
کاپوت یا کناره در و نیز برگه صورت معامله مطابقت دهید. 
عدم تطابق شماره نشان دهنده دزدی بودن قطعات یا خود 

اتومبیل است.
 اگر فروشنده ســند را تحویل نمی دهد، به این معناست که 
قسط اتومبیل را پرداخت نکرده است؛ همراه او به بانک رفته 
و بدهی را صفر کنید. یادتان باشــد که بدون سند، اتومبیل 

شما ثبت نمی شود.

نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس در نامه ای کتبی 
خواهان تشکیل کارگروهی برای احیای رودخانه زاینده رود 

و تاالب گاوخونی همانند دریاچه ارومیه شدند.
این خواســته به امضــای 20 نماینــده اصفهان رســیده 
اســت و روز چهارشــنبه در قالب تذکر کتبی احمد سالک 
نماینده مردم اصفهان توســط اکبر رنجبــرزاده عضو هیات 
 رییســه مجلس در جلســه امروز مجلس شــورای اسالمی

قرائت شد. 
پیش از این در 16 شــهریور ماه نیز جمعــی از نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس با ارسال نامه ای به نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار پرداخت بودجه سال 
95 تونل سوم کوهرنگ برای تسریع در عملیات اجرایی این 

طرح ملی شدند.
در این نامه آمده بود: با توجه به ضرورت اتمام پروژه های با 
پیشــرفت باالی 50 درصد و لزوم حل مشکل آب در حوضه 
زاینده رود، به اطالع می رسانیم در سال 1395 تاکنون هیچ 
مبلغی از اعتبارات ملی پروژه تونل ســوم کوهرنگ پرداخت 
نشده است و نتیجه آن عدم تکمیل طرح خصوصا در مرحله 
نهایی آن یعنــی احداث ســد و دریاچه و آزادســازی های 
مربوطه و به هدر رفتن بیست سال تالش های انجام گرفته 

در این پروژه است.
نمایندگان اصفهــان در ادامه نامه به نوبخــت تاکید کردند 
دســتور پرداخت آن ســریعا صادر گردیــده و اال در فصل 
 کاری جاری تعطیلــی پروژه منجــر به خســارات زیادی

خواهد گردید.
تونل سوم کوهرنگ یکی از طرح های انتقال آب به اصفهان 
است که در ســال 72 عملیات اجرایی آن کلنگ زنی شد و 
قرار بود بعد از اتمام این طرح، انتقــال آب از اصفهان به یزد 
صورت گیرد. اما با وجودی که هنوز این طرح اجرایی نشده 
حدود 10 سالی اســت که طرح انتقال آب از زاینده رود به 

استان یزد انجام می شود. 
براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته قــرار بود بعد از 

اتمام این طرح، تونل ســوم کوهرنگ حــدود 250 میلیون 
متر مکعب آورد آب برای اصفهان و زاینده رود داشــته باشد 
که متاســفانه اجرای این طرح، طی سالیان گذشته به اتمام 

نرسیده است.
البته اواخر ســال 93 در مــدت چند ماه به طــور موقت به 
دلیل عدم ســاخت ســد آن، تونل از طریق پمپاژ وارد مدار 
بهره برداری قرار گرفت و حدود 2 متر مکعب بر ثانیه آب به 
اصفهان منتقل کرد اما به دلیل کامل نبودن ســاخت و ساز 
این تونل، طرح آبرسانی مجددا متوقف شد و دوباره عملیات 

الینیگ و بتن ریزی آن از سر گرفته شد.
متاسفانه طی دو دهه گذشته عملیات اجرایی سد تونل سوم 
کوهرنگ تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امروز به 
دلیل نبود بودجه و عدم تخصیص اعتبار از سوی دولت این 

طرح به طور کامل متوقف شده است.
این درحالیســت که اصفهان بــه دلیل خشکســالی طی 
هشت سال اخیر درگیر بحران شــدید آب است و همچنان 
آب زاینده رود که خشــکیده، به یزد منتقل می شــود و از 
ســوی دیگر دولت برای طرح بن - بروجــن در چهارمحال 
و بختیــاری  کــه مغایر بــر مصوبــه 9 ماده ای شــورای 
عالــی آب برای احیــای زاینــده رود مبنی بــر ممنوعیت 
 بارگــذاری جدید بــر این حوضــه، ردیف بودجــه در نظر

گرفته است.
به گفته یکی از مســئوالن شــرکت آب منطقه ای اصفهان، 
این اســتان برای طرح های آبی خود با مشکل مالی مواجه 
است و به دلیل نبود منابع مالی اکنون ساخت سد تونل سوم 
کوهرنگ متوقف شده و طرح ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 

نیز با نبود اعتبار مواجه است.
گفته می شــود اجــرای هر کــدام از این طرح هــا به طور 
جداگانــه نیازمنــد 200 میلیون یــورو ســرمایه گذاری 
اســت که متاســفانه به دلیل شــرایط مالی دولــت، برای 
 هیچ یک از این دو طــرح ردیف بودجــه ای در نظر گرفته

نشده است.

راهنمای خريد خودروی دست دوم؛

اگر قصد خريد ماشین دست دوم را داريد، بخوانید
در قالب تذکر کتبی نمايندگان اصفهان مطرح شد؛

زاينده رود را هم احیا کنید

خودروپارلمان

رییس انجمن صنفی معماران و بنایان اصفهان گفت: 
ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز شــهرداری، انگیزه 
ساختمان سازی را در شــهر افزایش داده و امید را به 
فضای راکد فعلی تزریق کرده است. احسان عبدالهی 
با اشاره به رکود موجود در بازار خرید و فروش مسکن 
و به دنبال آن ایجاد رکود در صنعت ســاخت و ســاز 
کشور طی چند سال اخیر، افزود: این شرایط، بیکاری 
50 درصدی نیروی کار اســتان اصفهان را در زمینه 

صنعت ساختمان به دنبال داشت.
رییس انجمن صنفــی معماران و بنایــان اصفهان با 
تاکید بر اینکه صنعت ســاختمان 400 شغل وابسته 
را به صورت مستقیم و غیرمســتقیم تامین می کند، 
گفت: با راه اندازی پروژه مســکن مهر در دولت قبلی، 
به صورت موقت صنعت ســاخت و ســاز رشد باالیی 
به دســت آورد؛ اما در 5 ســال اخیر نیــروی کار این 
بخش به شــدت ضربه خورد و ساخت و ساز در کشور 
45تا50درصد کاهش یافــت.  به گفته وی، هم اکنون 
اشــتغال در بخش ســاختمان مناســب نیست و در 
پروژه های در حال اجرا نیــز پیمانکاران نیروهای کار، 
به دلیل دریافت دستمزدهای پایین تر، بیش از اتباع 

خارجی استفاده می کنند.
عبدالهی خاطرنشــان کرد: کاهش هزینه های کسب 
پروانه ساخت یا تقســیط آنها از سوی شهرداری ها یا 
سازمان نظام مهندسی درباره هزینه های محاسبات 
و نظارت، می تواند به گونه ای به بــرون رفت از رکود 

مذکور کمک کند.
وی با بیــان اینکه انجمن بنایــان و معماران اصفهان 
1500 عضــو دارد، از شناســنامه دار شــدن اعضای 
این انجمن در ســال آینده با هدف ساماندهی نیروی 
کار بخش ســاختمان خبر داد. رییس انجمن صنفی 
معمــاران و بنایان اصفهان با اشــاره به طرح بســته 
تشویقی ســاخت و ســاز شــهرداری اصفهان گفت: 
شرایط تخفیفی مطرح شده در این بسته ها، متناسب 
با ماه های سال تدوین شــده و مردم می توانند از این 
فرصت، برای کاهش هزینه های شروع ساخت و ساز 

خود به خوبی استفاده کنند.

 ريیس انجمن صنفی معماران و بنايان اصفهان گفت:

 افزايش انگیزه ساختمان سازی
با ارائه بسته تشويقی شهرداری

خبر

چهارســال قبل بود که در خبرها اعالم شــد آتش سوزی 
ترانس برق کارخانه فــوالد مبارکه، منجر به وقوع حادثه در 
فوالد مبارکه شده اســت. روزی که خبر اعالم شد، یکی از 
رسانه ها به نقل از علیرضا صانعی، مدیر روابط عمومی وقت 
شــرکت فوالد مبارکه، این خبر را تایید کرد و گفت یکی از 

ترانس های برق این واحد صنعتی دچار آتش ســوزی شد 
که کارشناسان آتش نشانی در حال پیگیری علت بروز این 

حادثه هستند.
حادثه ای کــه خوشــبختانه تلفــات جانی نداشــت و با 
جایگزینی ترانس دیگری در مــدار این واحدها، کارخانه به 

کار خود ادامه داد. این حادثه با فرافکنی و جوســازی های 
زیادی در فضای ســایبری همراه شــد و برخی ســایت ها، 
خبر انفجار در ترانس برق مجتمع فوالد مبارکه اصفهان را 
منتشر کردند که در پی این حادثه، دود و آتش از مجموعه 
فوالد مبارکه قابل مشــاهده بوده و همین حادثه منجر به 
تعطیلی چندین واحد از این مجتمع شده است؛ خبری که 

روز بعد توسط مدیرروابط عمومی شرکت کال تکذیب شد!
          

تیرماه امســال هم خبرگزاری ها از کشته شدن یک کارگر 
کارگاه قلع فوالد مبارکه براثر حادثه کار خبر دادند. 

»ایلنا« نوشــت: صبح امروز )25 تیرماه( یک نفر از  پرسنل 
ناحیه نورد ســرد در کارگاه قلع اندود، حین فرزکاری روی 
غلتک دچار حادثه شده و جان خود را از دست می دهد که 

البته این حادثه آن قدرها اطالع رسانی نشد.
و این بار در مهرماه پاییزی و در شامگاه چهارشنبه گذشته، 
وقتی مردم شــهر آماده رفتن بــه هیئت هــای عزاداری 
می شــدند، یک خبر تلخ، شــهر را غصه دار و دو خانواده را 
عزادار کرد. باز هم خبر از ســقوط باالبر بود؛ باز هم حادثه و 
باز هم فوالدمبارکه! خبرها، از سقوط کابین و مرگ تلخ دو 
کارگر و مجروح شــدن یک تن دیگر حکایت داشت. محمد 
ناظمی هرندی، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه، 
جزئیات حادثــه رخ داده در فوالد مبارکــه را که منجر به 
مرگ 2 کارگر شــد، این طور تشــریح کرده اســت: کابین 
ســقوط کرده، متصل به تجهیز و مســئول برداشت دفاع 
سنگ  آهن و به یک اتاقک متصل اســت، اپراتور داخل آن 
قرار دارد و به  وسیله یک ســیم بکسل به کابین متصل شده 
است. متاسفانه براثر ســقوط این کابین، 2 نفر از کارگران 
فوالد مبارکه جان خود را از دســت دادند و یک نفر مصدوم 
شد که خوشبختانه وضعیت جسمانی این مصدوم، مساعد 

بوده و در بیمارستان بستری است.
قرار اســت علت اصلی این حادثه طی چند روز آینده اعالم 
شــود؛ وقتی التهاب و تب و تاب حادثه خوابیده و شــهر در 
آرامش فرورفته و دیگر کســی یادش نمانده که در یکی از 
شــب های پاییزی اصفهان، فرزندی که شاید لباس مشکی 
به تن کرده و منتظر پدر بود تا بیایــد و او را به هیئت ببرد، 

خبر نداشت که این لباس مشکی بر تنش ماندگار می شود.

مرگ تلخ دو کارگر، چهارشنبه شب تلخی را در فوالد مبارکه رقم زد؛

سقوط

اين بار،  ديگر خبر 
تلخ فوت دو کارگر 

فوالدمبارکه توسط 
هیچ کس تکذيب 

نشد. واقعیت داشت و 
چهارشنبه شب تلخی 
را برای مجموعه فوالد 
و خانواده های کشته 

شدگان اين حادثه 
رقم زد..

بار اول نیســت. حادثه در فوالد مبارکه را می گويیم و البته که وقــوع حادثه در مجموعه 
های بزرگ صنعتی همچون فوالد و ذوب آهن  اجتناب ناپذير است. مشکل از دستگاه های 
فرسوده و از رده خارج شده غیراســتاندارد با درجه ايمنی کم است يا رعايت نکردن موارد 
ايمنی در حین کار توســط کارگران و سهل انگاری خودشان؟ هرچه هســت، حادثه همیشه بی هوا بر سر 
فوالد مبارکه و ذوب آهن هوار شــده است. گاهی اين حوادث با شــانتاژهای خبری هم همراه بوده؛ اما به 
هرحال اين بار، ديگر خبر تلخ فوت دو کارگر فوالدمبارکه توســط هیچ کس تکذيب نشد. واقعیت داشت و 

چهارشنبه شب تلخی را برای مجموعه فوالد و خانواده های کشته شدگان اين حادثه رقم زد...

در یکی از مناطق مرکزی ایران و در حاشیه کویر، مردمانی 
ســختکوش و ماهر، ارزش ســرمایه های منطقــه خود را 
دانســته و با اســتفاده از توان و تجربه خود در اســتفاده 
مطلوب از گندم، به دســتپخت خود شــهرت جهانی داده 
و اقتصاد مقاومتی را معنا کرده اند. صحبت از مردم شــهر 
کمشچه است که امروز نان بازوی خود را می خورند و آوازه 

نان خوش طعم و با کیفیت شان به عنوان سوغات تا هزاران 
کیلومتر دورتر از مرزهای ایران رفته اســت. نان کمشچه، 
فقط در شهرســتان برخوار و اطراف آن صاحب محبوبیت 
نیســت، بلکه امروز بســیاری از تعاونی ها و فروشگاه های 
زنجیره ای سطح شهر اصفهان و سایر شــهرها نیز این نوع 
نان را به صورت گســترده به فروش می رسانند و هواداران 

ویژه خود را نیــز دارد. رییس تعاونی نانوایان کمشــچه، از 
مهارت مردم این منطقه و تولید نــان صحبت می کند که 
از صدها سال پیش به شــغل اصلی مردم این شهر تبدیل 
شده است. حسن اصغری می گوید: در شهر کمشچه 250 
واحد نانوایی فعالیت می کنند که از این تعداد، 150 واحد 
نیمه سنتی و 100 واحد سنتی است؛ همچنین آمار فعاالن 
این عرصه در کمشچه را می توان 2 هزار و 500 نفر برشمرد 
که این تعداد، به صورت مســتقیم و یک هــزار نفر نیز به 

صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

نان جهانی »ُکمِشچه« در تنور قوانین ناپخته؛

اينجا مردم، نان بازوی خود را می خورند

قیمت انواع
چاپگر و اسکنر لیبل

Cino FUZZYSCAN F680BT -  سینو

DYMO LabelPoint 350 - دايمو

520،
200

تومان

DYMO LMR-PC 2 - دايمو

481،
500

تومان

Argox CP-2140M

830،
000

تومان

830،
000

تومان

سمیه 
پارسادوست
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اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
اين بیماری ها بعد از 50 سالگی سراغتان می آيند!

 اســتادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشــاره به اینکه۱۰ 
 درصد زوج ها در جهان در معــرض خطر نازایی قرار دارنــد، گفت: تاخیر 
در اولین بارداری و آندومتریوز از دالیل شــایع ناباروری است. دکتر فاطمه 
ســروری در حاشــیه پانزدهیمن کنگره بین المللی زنــان و مامایی ایران 
گفت: بیماری های نازایی طیف گســترده ای را به خود اختصاص داده ولی 
خوشبختانه با سیاست های کشــور برنامه های زیادی برای درمان نازایی 
در حال انجام گرفتن است. مســئول برنامه ریزی نازایی پانزدهمین کنگره 
 بین المللی زنــان و مامایی ایــران، افزود: متخصصین زنان ممکن اســت 
به دلیل ماهیت کارشان زمان زیادی برای مطالعه نداشته باشند ولی شرکت 
 در این کنگــره ها که تازه های علمــی و مباحث مورد توجــه را ارایه کرده 
و به روز رســانی می کند از اهمیت زیادی برخوردار است. استادیار بخش 
نازایی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران  با بیان اینکه بر اساس گزارشات۱۰ 
 درصد زوج ها در معرض خطر نازایی قرار دارند، یادآور شــد: آمار جدیدی 
در ارتباط با میزان نازایی در کشور نداریم ولی بر اساس مراجعات می توان 
گفت درصد نازایی در حال افزایش اســت. ســروی با تاکید بر اینکه تاخیر 
در اولین بارداری عملکــرد تخمدان را کاهش داده و یکــی از دالیل نازایی 
محسوب می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه امروزه زوج ها می خواهند 
با برنامه ریزی اقدام به بارداری کنند، ســن اولین بــارداری را به تاخیر می 
اندازند که می تواند مشکل آفرین باشــد. وی در ادامه آندومتریوز را از دیگر 
عوامل ناباروری دانست که امروزه بیشتر شده اســت و گفت: نازایی مردان 
شیوع جهانی داشــته که کاهش عملکرد اســپرم از جمله دالیل آن است. 
 استادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  با بیان اینکه این مسئله 
چند بعدی بوده و برخی از تحقیقات نشــان از آالینده های محیطی در این 
زمنیه دارد، اظهار کرد: ivf   از جلمه روش های درمانی ناباروری اســت که 
۳۵ درصد موارد با موفقیت همراه بوده است و در مواردی که درمان ناباروری 
با هیچ یک از روش های رایج ممکن نباشــد موضوع رحم اجاره ای، اهدای 
جنین و تخمک مطرح می شود. سروی در پایان در رابطه با فریز تخمک نیز 
خاطر نشان کرد: این مســئله اکنون در ایران انجام می شود ولی باید توجه 

داشت که میزان حاملگی در تخمک فریز شده کمتر از تخمک تازه است.

 طبق یافتــه های مطالعاتــی، ترس و آســیب های روحــی دوره کودکی 
روند پیری سلول ها را در انسان سریع تر می کند. مطالعات نشان می دهد 
افراد بزرگســالی که در دوره کودکی اســترس را تجربه کرده اند از ریسک 
 باالی داشــتن تلومرهای کوتاه تر کــه در انتهای کروموزم انســان ها پیدا 
 می شــود، برخوردار هســتند. همین امر موجب افزایش ریسک بیماری 
و مرگ زودهنگام در بزرگسالی می شود. الی پوترمن، سرپرست تیم تحقیق 
از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، در این باره می گوید: » این افزایش ریسک 
 پیری سریع تر ســلولی، نسبی اســت و همه افرادی که آسیب های روحی 

در دوره کودکی را تجربه کرده اند، در سنین باالتر بیمار نخواهند شد. «
به گفته پوترمن، تلومرها همانند نوک پالستیکی بند کفش عمل می کنند، 
بدین صورت که مانع از بازشدن کروموزوم های انسانی می شوند در نتیجه 
 سلول ها پیرشده و ســریع تر می میرند. طبق یافته های این تیم تحقیق، 
 هر واقعــه اســترس زا در دوره کودکی انســان موجب افزایش ریســک 
کوتاه ترشــدن تلومرها تا ۱۱ درصد می شــود. پوترمن و تیــم تحقیق با 
 بررسی حدود۴۶۰۰ نفر به این نتایج دســت پیدا کردند. طبق این گزارش، 
این حوادث استرس زا می تواند شامل اعتیاد والدین، سوءاستفاده فیزیکی، 
و مشکالت خانوادگی یا مالی در دوره کودکی باشد. پوترمن در ادامه عنوان 
می کند: » ما دریافتیم انواع روانشناسی و اجتماعی عوامل استرس زا تاثیر 
بیشتری در مقایسه با عوامل استرس زا مالی دارند. « مطالعات قبلی ارتباط 
بین طول تلومرهای فرد را با ریســک بیماری قلبی، بیمــاری ریه، دیابت، 
 آلزایمر و برخی انواع ســرطان اثبات کرده اند. تحقیق دیگری هم نشــان 
 داده اســت که اســترس می تواند موجب تســریع روند پیری سیســتم 

ایمنی بدن شود و در نتیجه سلول ها با تاثیر کمتری عمل می کنند.

  سرطان سینه دومین سرطان شایع در بین زنان است، اما بسیاری 
از افراد از برخی علل متداول آن آگاهی ندارند. اگرچه بسیاری از افراد 
می دانند که بزرگ ترین ریســک ابتال به سرطان سینه فاکتورهای 
پرخطری نظیر چاقی و داشتن سابقه خانوادگی این بیماری است، 
اما بسیاری از علل و رفتارهای پرخطر دیگر آگاهی ندارند. در ادامه 

به موارد افزایش دهنده ریسک ابتال به این بیماری اشاره می شود:
1- بارداری در سنین باال ) يا بچه دارنشدن (

 طبق اعالم انجمن ســرطان آمریکا، بارداری بعد از ســن۳۰ سال 
 یا اصال بچه دارنشــدن، می تواند ریسک ابتال به ســرطان سینه را 
در زنان افزایش دهد. طبق اعالم انســتیتو ســرطان ملی، بارداری 
موجب کاهش سیکل ماهانه زنان در طول زندگی شان می شود، در 

نتیجه تجمع استروژن در بدن کاهش پیدا می کند. 
ریسک ابتال به سرطان سینه در زنانی که یک فرزند دارند با باالرفتن 
سن افزایش پیدا می کند. به عالوه هرچقدر تعداد فرزندان یک زن 

بیشتر باشد، ریسک ابتال به سرطان سینه کاهش پیدا می کند.
2- شیر ندادن به نوزاد

ارتباط بین شیردادن به نوزاد و سرطان سینه خیلی مشخص نیست، 
اما به عقیده محققان، شیر دادن به نوزاد تا حدودی ریسک سرطان 
سینه را کاهش می دهد. طبق اعالم انجمن سرطان آمریکا، هرچقدر 
مدت زمان شیر دادن به نوزاد بیشــتر باشد احتمال ابتال به سرطان 
سینه کمتر خواهد بود. بازهم افزایش این ریســک ناشی از میزان 

استروژن در بدن زنان است.
3- قرص های ضدبارداری

تا حدودی مصرف قرص بارداری خوراکی مطمئن است، اما مشخص 
شــده اســت که برخی انواع آن موجب افزایش ریســک سرطان 
سینه در زنان می شــود. طبق اعالم جامعه ســرطان آمریکا، نوع 
 تزریقی پروژســترون که هر ۳ ماه یک بار تزریق می شــود، ریسک 
سرطان سینه را افزایش می دهد. به عالوه، مطالعات نشان داده اند 
 زنانی که قرص ضدبارداری خوراکی مصرف می کنند در مقایســه 
با زنانی کــه هرگز قرص مصــرف نکرده اند تاحــدودی در معرض 

ریسک ابتال به سرطان سینه قرار دارند.
4- کار شیفت شب

تحقیقات نشان می دهد کار شیفت شب با افزایش ریسک سرطان 
سینه در زنان مرتبط است. به نظر می رسد این افزایش ریسک هم 

ناشی از هورمون هاست. 
به گفته محققان، ایــن تاثیر ناشــی از تغییر در میــزان هورمون 
مالتونین است، هورمونی که تحت تاثیر قرارگیرفتن بدن در معرض 
نور اســت. محققان می گویند میزان نرمال مالتونین در شب برای 

تنظیم تعداد هورمون های طبیعی از جمله استروژن مهم است.

استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران:

تاخیر در اولین بارداری 
از داليل شايع ناباروری است

مطالعه جديد نشان می دهد؛

آسیب های روحی دوران کودکی 
روند پیری را تسريع می کند

متخصصان عنوان می کنند؛

عوامل افزايش ريسک ابتال 
به سرطان سینه را بشناسید

خبر خوب در این خصوص، آن اســت که تقریبــا برای هر نوع 
 بیماری که در زیر بیان شــده اســت، دنبال کردن یک برنامه 
و رژیم غذایی سالم و انجام حرکات و تمرینات ورزشی به طور 
مرتب و منظم، می تواند خطر بروز آنها را در شــما کاهش دهد 
 و همچنین اگر از لحاظ ســالمتی، بروز مســئله و مشکلی را 
 در خــود متوجــه شــدید، در این صــورت، هرچــه زودتر 

با پزشک تان مشورت کنید.
در اینجا، ۶ مسئله و مشکل درخصوص سالمتی که ابتال به آنها 

در دهه۵۰ سالگی بسیار شایع تر است، بیان شده است:
1- فشار خون باال و بیماری های قلب و عروق

 قلب شــما در طول نیم قرن اول زندگی، همانند یک مترونوم 
) Metronome ( تپیــده اســت. اما همان طور که شــما از 
دوران پیش یائسگی به دوران یائســگی عبور می کنید، میزان 
هورمون اســتروژن در بدن کاهش پیدا می کند. تا قبل از این 
دوران، هورمون اســتروژن، میزان کلسترول خوب ) HDL ( را 
 در بدن شــما باال و میزان کلســترول بد ) LDL ( را پایین نگه 

داشته است.

 در دهــه۵۰ ســالگی، به دلیــل به وجــود آمــدن تغییراتی 
در کلســترول، احتمال بروز مسائل و مشــکالتی در خصوص 
 قلب و عروق و فشــار خون، بســیار بیشــتر از دهه۳۰ سالگی 

و۴۰ سالگی است.
2- چاقی

تغییرات هورمونــی و متابولیکی مربوط به دوران یائســگی، 
افزایش وزن را برای خانم ها در دهه۵۰ ســالگی، مســئله ساز 
می کند، به ویژه هنگامی که جمع شدن توده چربی در قسمت 
میانی بدن باشد. بزرگی شکم که بسیار خطرناک است، با بروز 
بیماری دیابت و ســرطان ارتباط دارد. دهه۵۰ سالگی، دورانی 

است که باید در آن، تغییرات و نوسانات وزن را کنترل کرد.
)Osteoarthritis ،3- استئو آرتريت )التهاب مفاصل

 اســتئوآرتریت، شــایع تریــن نوع آرتریــت بوده کــه در اثر 
از بین رفتن بافت غضروفی در مفاصل بــروز می کند. احتمال 
مبتال شــدن به این عارضه در خانم ها، به ویژه بعد از ســن۵۰ 
سالگی، بیشتر از آقایان است. استئوآرتریت در زانوها و مفصل 

ران ظاهر می شود.

4- بیماری نقرس
در گذشته، به عارضه نقرس، » بیماری افراد ثروتمند « اطالق 
می شد، زیرا آن با مصرف بســیار زیاد گوشت در ارتباط است. 
 این عارضه، همــراه با درد ضربــان دار و ورم اســت که اغلب 
از شســت پا شــروع می شــود. بیماری نقرس در اثر افزایش 
تدریجی اســید اوریک که معموال به واسطه عملکرد ضعیف و 
نامناسب کلیه ها اســت، بروز می کند. این عارضه، به احتمال 
 زیاد در حدود تولد۵۰ ســالگی شــما رخ می دهــد، به ویژه 

اگر وزن شما نیز در حال افزایش باشد.
5- ناراحتی ها و بیماری های لثه

 با رســیدن بــه ســن۵۰ ســالگی، خطــر بــروز ناراحتی ها 
و بیماری های معمولی تا بیماری شدید لثه مضاعف می شود. 
عالیم این بیماری، شــامل بوی بد دهان که برطرف نمی شود، 
خونریزی لثه ها و حساس شــدن آنها و احساس درد در هنگام 
جویدن غذا اســت. اگر ناراحتی ها و بیمــاری های لثه درمان 
نشــوند، در این صورت، حتی ممکن است باعث از دست دادن 

دندان ها نیز بشوند.
درمان ناراحتی ها و بیماری هــای لثه، خطر بروز بیماری های 
 قلبی، بیمــاری آرتریت و ورم مفاصل و مســائل و مشــکالت 

جدی تر دیگر مربوط به سالمتی را کاهش می دهد. 
محققان و پژوهشــگران می گویند که التهاب ایجادشــده در 
 اثر عدم درمان ناراحتی ها و مشــکالت مربوط به لثه می تواند 
باعث بروز و یا بدتر شدن مســائل و مشکالت خطرناک مربوط 

به سالمتی شود.
6- ابتال زودرس به بیماری آلزايمر

 )Mayo Clinic( براساس گزارش منتشرشده از مایو کلینیک
 در حالی که اغلــب افراد مبتال به اختالل حواس و فراموشــی، 
در سنین بسیار باال به این عارضه مبتال می شوند، اما در حدود 
 ۵ درصد از افــراد، عالیم ایــن بیماری را در دهه۵۰ ســالگی 
و اوایل دهه۶۰ ســالگی تجربه می کنند. بروز زودرس بیماری 
 آلزایمــر با جهش ژنتیکــی خاصی در ارتباط اســت بنابراین، 

ابتال به این بیماری در بین خانواده ها ادامه پیدا می کند. 
اگر یکی از خویشــاوندان شــما، در ســنین جوانی به بیماری 
آلزایمر دچار شــده اســت، در این صورت، حتما پزشک خود 
 را در این خصوص مطلع ســازید تا ســالمت مغزی شما را نیز 

تحت بررسی قرار دهد.
 در حالی که ســرطان تخمدان می تواند در هر سنی رخ دهد، 

اما احتمال بروز آن در طی دهه۵۰ و۶۰ سالگی بیشتر است. 
عالئم هشــداردهنده ســرطان تخمدان، شــامل بــروز نفخ، 
احســاس درد در ناحیه لگن و ضرورت ناگهانی بــه دفع ادرار 
 است. همچنین، خانم هایی که شــروع اولین قاعدگی در آنها، 
 قبل از ســن ۱2 ســالگی بوده است یا شــروع دوران یائسگی 
در آنان بعد از۵۰ ســالگی بوده اســت، در معرض خطر بیشتر 

ابتال به این بیماری قرار دارند.

اين يک واقعیت ناامیدکننده است که با باالرفتن سن، همواره احتمال بروز دردها و ناراحتی های جسمی و اغلب 
بیماری ها افزايش پیدا می کند و در حالی که دوران سالمندی، پرمخاطره ترين سال ها هستند، خاموش کردن 
شمع های کیک تولد 50 سالگی شما، حاکی از آن است که فقط خطر بروز مسائل و مشکالت مهم سالمتی در 
 شما افزايش پیدا کرده است.به ويژه برای بانوان که بدن شــان در دوران يائسگی در حال تغییر و تحول است 

و اين زمانی است که در آن اغلب، تغییرات جسمی و مسائل و مشکالت مربوط به سالمتی نمايان می شوند.

زيبايی

 دالیل مرتبط بــا ســالمت فراوانی برای خشــکی 
 و خــارش کف ســرتان وجــود دارد، از اگزما گرفته 
 تــا برنامه غذایی ناســالم. بــدون اینکــه بخواهیم 
 به دالیل این مشــکل بپردازیم راه حــل هایی برای 

از بین بردن خشکی و خارش پوست سر وجود دارد.
 در این مقاله می خواهیم شــش درمــان خانگی را 

به شما معرفی کنیم:
آلوئه ورا  

 آلوئه ورا یک درمان کامال طبیعی اســت و در خیلی 
از شــامپوها نیز به کار مــی رود. حتی مــی توانید 
 خودتــان در خانــه ایــن گیــاه را پــرورش دهید 

و از خواص درمانیش بهره مند شوید.
 می توانید از ماده ژلــه ای که داخل برگ ها رشــد 
می کند برای آرام کردن ســوزش پوســت کف سر 
اســتفاده کنید چون حاوی ترکیبات آنتی باکتریال 
 و ضــد قارچ اســت که مــی تواننــد باعــث بهبود 

طوالنی مدت پوست شوند.
 تاثیــر خنک کننــده آلوئــه ورا مــی توانــد تمام 

سوختگی ها و خارش ها را التیام بخشد.
جوش شیرين

 بســیاری از مــردم در آشــپزخانه خــود مقداری 
 جوش شــیرین دارند. جوش شــیرین امــا به غیر 
از پخت و پز مصــارف دیگری نیــز دارد و می تواند 

خارش پوست کف سر را تا حدود زیادی رفع کند.
 جــوش شــیرین طبیعتــی قلیایــی دارد تــا بــه 
مواد شیمیایی باالی سرتان تعادل بخشد. با استفاده 
از مقداری آب و جوش شــیرین بــرای خود خمیر 
درست کنید و به کف ســرتان بمالید. قبل از اینکه 
موها و کف سر را آب بکشــید اجازه دهید این خمیر 

۱۵ دقیقه روی پوست بماند.
روغن نارگیل

 روغن نارگیــل را هم به لطف اســتفاده های زیادش 
در آشــپزی و مراقبت از پوســت می توان به راحتی 
 پیدا کرد. ایــن التیام بخــش طبیعی را بــه عنوان 
 راه حلــی عالی برای از بین بردن خشــکی پوســت 

کف سر می شناسند.
استفاده اش بسیار ســاده اســت، فقط کافی است 
 مقداری از آن را روی پوست کف ســر ماساژ دهید. 
بعد از مالیدن آن به پوســت کف ســر اجازه دهید 
مقداری بماند و سپس بشویید. بعد استفاده از روغن 
نارگیل ممکن است موهای تان کمی چرب شود، اما 

بوی فوق العاده ای می گیرند.

درمان های خانگی برای 
رفع خارش پوست سر ) 2 (

 درمان ناراحتی ها
و بیماری های 
لثه، خطر بروز 

بیماری های 
قلبی، بیماری 
آرتريت و ورم 

مفاصل و مسائل و 
 مشکالت جدی تر

 ديگر مربوط 
به سالمتی را 

کاهش می دهد

این بیماری ها بعد از 50 سالگی سراغتان می آیند!

محققان برزیلی در مطالعه اخیرشان به نتایج تازه ای درباره زنگ 
زدن مزمن گوش یا وز وز گوش دســت پیدا کردند. این مطالعه 
نشان می دهد که اســپری کردن هورمون اکسی توسین در بینی 
می تواند وز وز گوش را تســکین دهد. دکتر آندریا آزودو، مسئول 
 این مطالعه و از اعضای دانشــگاه فدرال ســائو پائولو، می گوید: 
» اکسی توسین طوری در مغز و گوش عمل می کند که می تواند 
 به درمــان وز وز گوش کمک کنــد و نقش امدادرســانی فوری 

داشته باشد. «
به گفته این محقق، هنوز روشــن نیســت که چرا اکسی توسین 
می تواند وز وز گوش را تسکین دهد. با این حال، این تاثیر احتماال 
به تولیــد انتقال دهنده های عصبی دوپامیــن در مغز و وضعیت 
مایع موجود در گوش داخلی مرتبط اســت. دکتر آزودو در ادامه 
اضافه می کند: » اگرچه استفاده از اکسی توسین بی خطر به نظر 

می رسد، اما اثرات آن در درازمدت هنوز روشن نیست. « 

  مطالعــات نشــان مــی دهــد افــراد بزرگســالی کــه 
در دوره کودکی استرس را تجربه کرده اند از ریسک باالی 
داشتن تلومرهای کوتاه تر که در انتهای کروموزم انسان ها 

پیدا می شود، برخوردار هستند. 
 همیـــن امـــر موجـــب افزایـــش ریســـک بیمـاری 

و مرگ زودهنگام در بزرگسالی می شود.
الی پوترمن، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه بریتیش 
کلمبیا کانادا، در این باره می گوید: » این افزایش ریســک 
پیری ســریع تر سلولی، نســبی اســت و همه افرادی که 
 آســیب های روحی در دوره کودکی را تجربــه کرده اند، 

در سنین باالتر بیمار نخواهند شد. «
تحقیق دیگری هم نشــان داده اســت که اســترس می 
 تواند موجب تســریع روند پیری سیستم ایمنی بدن شود 

و در نتیجه سلول ها با تاثیر کمتری عمل می کنند.

مصرف نخود فرنگــی فایده های زیادی برای ســالمتی 
ما دارد. ارزش تغذیه ای این نوع ســبزی بســیار باالست 
 b3 و b1، b2 ، b6 و حاوی ویتامین ســی و ویتامیــن
باالیی برای بدن اســت، می توانیــد آن را در وعده های 
 غذایی فرزندتان بگنجانید و خوراکی های خوشــمزه ای 
بــا اســتفاده از نخودفرنگی تهیــه کنید. ســعی کنید 
نخودفرنگی بیشــتری اســتفاده کنید البته در انتخاب 
 نخودفرنگی ســالم نیز بایــد دقت کنید و نــوع مرغوب 

و باکیفیت آن را انتخاب کنید.
تغذيه و سالمتی کودک

  همان طور که می دانید هر ســال نخــود فرنگی و باقال 
 هر دو همزمان بــا هم وارد بــازار می شــوند. این دو که 
در گروه ســبزیجات  قرار دارند به نوعی بــا قرار گرفتن 
در کنار دیگر ســبزیجات، کامل کننده این گروه غذایی 
می شــوند، اما با این تفاوت که در خوردن یکی باید کمی 
دقت کرد، اما دیگری را نباید از قلم انداخت؛ به خصوص 
برای کودک دلبندتان که ممکن اســت دارای یکســری 

حساسیت  های خاصی باشد.
قطعا تاکنون اصطالح » فاويسم « را شنیده ايد

 بیماری فصلــی، ارثی و تغذیــه ای که در اثــر خوردن 
باقالی ســبز تازه و فریز شــده بروز می کند، در برخی از 
کودکان، بین ســنین ۱ تا ۵ سالگی خود را نشان می دهد 

که عالیم آن اسهال، استفراغ، تهوع، زردی سفیده چشم، 
زردی پوست و خونی شــدن رنگ ادرار خواهد بود، البته 
 جالب اســت بدانید که در بعضی مواقــع حتی بوی باقال 
و دست زدن و لمس کردن آن توسط کودکان نیز ممکن 
است برای شان مشکل ساز باشد و عالیم بیماری فاویسم 
را در آنان ظاهر کند که در چنین شرایطی ضمن مراجعه 
به پزشک، از استفاده مجدد آن در برنامه غذایی فرزندتان 
 نهایت دقت را به کار ببریــد. اما در کنار باقــال که از آن 
گفته شــد الزم اســت به یکی دیگر از مواد غذایی اشاره 
کرد که بدون هیچ گونه نگرانی می توان در برنامه غذایی 

کودکان گنجاند.

 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.
کمک به هضم غذا  

 آلو خشـــک به کولول ) بخشــی از روده بزرگ ( کمک می کند 
تا وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. باید بدانید که هر یک عدد 

آلو خشک حاوی یک گرم فیبر است.
 مصرف این میوه میــزان قند خون را تنظیم کــرده و خطر ابتال 

به دیابت نوع 2 را کاهش می دهد.
فشار خون

آلو خشـــک یکی از منابع غنی پتاسیم اســت. تحقیقات انجام 
گرفته در سال های اخیر تاثیر پتاســیم را در کاهش فشار خون 
نشــان داده اند. با توجه به اینکه آلو حاوی ســدیم کمی است. 

مصرف متعادل آن در کنترل فشار خون موثر است.
آلو خشک، شما را سیر می کند

این خاصیت آلـو خشک از فیبرهای موجود در آن ناشی می شود. 
 آلو خشــک دارای فیبر زیادی اســت؛ در۱۰۰ گرم آلو خشک 

۷ گرم یا به اندازه ی بلغور جو دو سر فیبر وجود دارد. 
در تغذیه، وجود فیبرها برای از بین بردن اشتها ضروری است. 

به ویژه اینکه تغذیه  مدرن سعی دارد مزیتی برای مصرف گوشت 
و لبنیات قائل شود.

برای اینکه به میل شدیدتان برای خوردن غلبه کنید، آلو خشک 
را در برخی از غذاهای تان بگنجانید. 

همچنین می توانید این میوه  خشــک را به عنوان چاشت میل 
کنید. اگر دچار یبوست نیستید از مصرف روزانه بیش از 2 عدد 

آلو خشک بپرهیزید تا دچار اختالالت مربوط به روده نشوید.
مفید برای حافظه

 مصــرف روزانه ســه تا چهــار عدد آلو خـــشک که سرشــار 
از آنتی اکسیدان ها است، می تواند با رادیکال های آزادی که به 

حافظه و مغز آسیب می رسانند، مقابله کند. 
 آلو خشــک این خاصیت را دارد که رادیکال های آزاد مخرب را 

از بین ببرد و حافظه شما را در شرایط سالمی نگه دارد.

آلوی خشک ) 2 ( نخود فرنگی ) 1 (

آسیب های روحی دوران کودکی 
روند پیری را تسريع می کند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

گیاهی معجزه آسا 
برای پیشگیری 
از يائسگی  زودرس

 یک پژوهشگر طب ســنتی گفت: اســتفاده از گیاه دارویی پنج  انگشت 
در پیشگیری و درمان یائسگی زودرس تاثیر چشمگیری دارد.

حیدر عظمایی پژوهشــگر طب ســنتی گفت: یائســگی زودرس زمانی 
 ایجاد می شــود که تخمدان ها قادر بــه تولید هورمون نباشــند، یعنی 
به تحریکات غــده هیپوفیز کــه تنظیم کننده عملکرد تخمدان اســت، 
پاسخ مناســبی نمی دهند. وی در خصوص عوامل موثر در ایجاد یائسگی 
زودرس تصریح کرد: مشــکالت تغذیه ای، اختالالت اعصاب و روان، کم 
 خونی، برداشــتن رحم و تخمدان، شــیمی درمانی، مصرف برخی داروها 

و عفونت های ویروســی منجــر به این عارضــه می شــود. عظمایی در 
 خصوص عالئم یائسگی زودرس بیان کرد: ریزش مو، گر گرفتگی، تعریق 
 و ایجــاد موهای زائــد، جوش و ســرخی پوســت صورت و ســرگیجه 
از عالیم یائسگی زودرس است. این پژوهشــگر طب سنتی اظهار داشت: 
برای کاهش عوارض یائسگی زودرس رعایت الگوهای تغذیه ای، رفتاری، 
ورزش و داشتن آرامش می تواند در پیشــگیری از یائسگی زودرس تاثیر 
چشمگیری داشته باشد. وی اضافه کرد: استفاده از غذاهایی که هورمون 
استروژن را افزایش می دهند، مانند: دانه ســویا، سیب، یونجه، گیالس، 

گندم، سبزیجات، لوبیا، عدس، نخود فرنگی، زرشک و هویج در پیشگیری 
 و درمان یائســگی زودرس تاثیر چشــمگیری دارند. عظمایــی با تاکید 
بر خواص جادویی گیاه پنج انگشــت در پیشــگیری از یائسگی زودرس 
تصریح کرد: مصرف دمنوش رازیانه، تخم کرفس، تخم شــوید، اینسون، 
شیرین بیان و پونه در کاهش اسپاســم و درد های ناشی از آن بسیار موثر 
 است. وی یادآور شد: همچنین استفاده از جوشــانده رازیانه، گل ساعتی 
و مصرف عرقیجات شاتره، کاســنی، کیالک و همچنین استفاده از خاک 
شیر و تخم شربتی در کاهش عالیم یائسگی و گرگرفتگی بسیار موثر است.

علت زنگ گوش  
کشف شد
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گوگل از طیف تــازه ای از محصوالت خود 
رونمایی کرده که بســیاری از آنها تقلیدی 
از تولیداتی مانند آیفون،هدست گیر وی، 
بلندگوی هوشــمند اکو و غیره محسوب 

می شوند.
به گزارش فــارس به نقــل از ورج، گوگل 
از گوشــی های Pixel  و  Pixel XL خود 
رونمایی کرده که به ترتیب 5 و5/5 اینچی 
هســتند و تقلیدی از آیفون 7 محســوب 
می شــوند. البته از نظر سطح امکانات این 
دو گوشی را می توان مشــابه با آیفون 6 و 

6پالس دانست.
خط آنتــن قابــل مشــاهده و پوشــش 
آلومینیومــی زیبا و درخشــنده از جمله 
ویژگی های این دو گوشــی اســت. البته 
گوشی های یادشــده دارای جک هدفون 
هستند، این گوشی ها ضدآب هم نیستند.
 گــوگل از هدســت واقعیــت مجــازی

 Daydream View نیــز رونمایی کرده 
که مشابه با هدســت Gear VR است که 
ســال قبل توســط Oculus عرضه شده 
بود. ســازگاری این هدست با گوشی های 
پیکسل و پیکسل ایکس ال در حال حاضر 
و برخی گوشــی های اندرویدی دیگر در 
آینده و قابلیت کنترل ساده آن در مقایسه 
با دیگر هدســت هــای مشــابه از جمله 

مزایای آن است.

گوگل بــا تقلیــد از بلندگوی هوشــمند 
آمازون موســوم به اکو که قادر به اجرای 
فرامین صوتی اســت، از بلندگوی گوگل 
هوم رونمایی کرده که 50 دالر ارزان تر از 
آن اســت و قادر به نواختن موسیقی های 
یوتیوب اســت. این شــرکت همچنین از 
محصول دیگری به نام Eero پرده برداری 
کــرده که به جــای اســتفاده از یک روتر 
وای فــای تــالش می کند از تعــدادی از 
روترهای وای فای برای تسهیل دسترسی 
بــه اینترنــت بخصــوص در نقــاط کور 
ساختمان ها استفاده کند و برای مدیریت 
خدمات آن می توان از یک برنامه موبایلی 

استفاده کرد.

شرکت تویوتا یک روبات کوچک طراحی 
کرده که می تواند همــدم افراد مختلف و  

بخصوص تنها شود و با آنها گفت وگو کند.
روبات یادشــده که تنها ده ســانتی متر 
ارتفــاع دارد، Kirobo Mini نام دارد و از 
اوایل ســال آینده برای فروش در سراسر 

ژاپن عرضه می شود.
این روبات 510 دالری کوچک را می توان 
به راحتی بــه همراه برد و از آن خواســت 
به سواالت و عواطف انســانی پاسخ دهد. 
روبات یاد شــده قادر به تکان دادن سر و 

دست های خود نیز می باشد.
به نظر می رســد تحقیقات انجام شده در 
ژاپن که نشــان می دهد وابستگی ژاپنی 
 ها به خودروهــا رو به کاهش اســت، در 
تصمیم گیری تویوتا برای ســاخت روبات 
تاثیرگذار بوده است. همچنین این روبات 
دارای امکاناتی برای ایمن ســازی بیشتر 

رانندگی است.
به عنوان مثــال اگر این روبــات در زمان 
رانندگی در کنار شما باشد، در زمان وقوع 
خطر یا فشرده شــدن ناگهانی ترمز فریاد 
می زند. Kirobo Mini اگر احساس کند 
راننده در وضعیت خواب آلودگی اســت با 
وی صحبــت می کند و زمانــی که راننده 
 بعــد از رانندگی طوالنی مــدت به مقصد 

می رسد با تحسین روبات مواجه می شود.
Kirobo Mini از طریق بلوتوث به برنامه 
موبایلی اختصاصی خود متصل می شــود. 
اســتفاده از این برنامه 300 یــن در ماه 
هزینــه دارد. تویوتا قصــد دارد ظرف 5 
ســال آینده یک میلیارد دالر برای ارتقای 
هوش مصنوعی و ارائــه خدمات روباتیک 
و همچنین ســاخت خودروهای خودران 
هزینه کند.مدل بــزرگ تری از این روبات 
18 ماه را در ایســتگاه فضایی بین المللی 
ســپری کرد و ســرانجام در ژانویه سال 
2015 به زمین بازگشت. Kirobo اولین 
روباتی بود که با سفر به فضا با فضانوردان 

ژاپنی صحبت کرد.

 روبات نیم وجبی، همدم افراد تنها و رانندگان 
سهل انگار می شود

از گوشی پیکسل 
تا هدست و بلندگوی هوشمند

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان،  میزبان بزرگ ترین رویدادفناوری جهان است

در سال ۲۰۱۸؛

اصفهان،  میزبان بزرگ ترین 
رویدادفناوری جهان است

ستاری خبر داد:

ورود بخش های علمی به جلسات 
اقتصادی دولت

اخبار
با وجود اینکه در کنفرانس معرفی گوشی های پیکسل نامی از اچ تی سی 
برده نشــده، اما این شــرکت در واقع کار ساخت گوشــی های گوگل را 
برعهده داشته است. گوگل در جریان کنفرانس خود در سن فرانسیسکو 
گوشی های جدیدش با نام پیکسل و پیکســل ایکس ال را معرفی کرد. 
گوگل تاکید کرد که گوشی ها توسط خود این شرکت ساخته و طراحی 
شده اند. اما آیا ســاخته شدن گوشــی های گوگل توسط اچ تی سی یک 
شــایعه اســت؟ باید گفت که خیر. جف گوردون، مدیر ارشد ارتباطات 
آنالین اچ تی سی تایید کرده است که این شرکت تایوانی همکار سازنده  
گوشی های پیکســل بوده است.این اولین باری نیســت که اچ تی سی با 
گوگل همکاری می کند و در گذشته این شــرکت تایوانی، نکسوس ۹ و 
حتی نکسوس وان را نیز ساخته بود. گوگل در ساخت گوشی های پیکسل 
به سراغ اچ تی ســی رفته اما این بار طراحی ســخت افزاری را نیز کامال 
برعهده داشته و در واقع سفارش ساخت گوشی را به اچ تی سی داده است، 
به این دلیل هیچ نامی از اچ تی سی چه روی گوشی و چه در کنفرانس برده 
نشده است.برای مثال می توان همکاری گوگل و اچ تی سی را در ساخت 
پیکســل مانند همکاری اپل و فاکسکان دانســت. مانند اپل، گوگل نیز 
گوشی خود را چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ نرم افزاری طراحی 

کرده و اچ تی سی آن را به عنوان شریک سخت افزاری ساخته است.

 شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان به عنــوان میزبان
 سی و پنجمین کنفرانس انجمن بین المللی پارک های علم 
و فناوری و مناطق نوآوری )IASP( در سال 2018 انتخاب 

شد.
انجمــن بین المللی پارک هــای علم و فنــاوری و مناطق 
نوآوری )IASP( هرســاله کنفرانســی با حضــور بیش از 
70 کشور از سراســر دنیا با هدف اســتفاده از تجربیات و 
اطالعات، به اشتراک گذاشــتن دانش های فنی، دسترسی 
به منابع انجمن و تعامل مشــترک بیــن پارک های علم و 
فناوری و به ویژه میان شــرکت های دانش بنیان مستقر در 

آنها برگزار می کند.
سی و ســومین کنفرانس، 2۹ شــهریور تا 2 مهرماه سال 
جاری، با شــعار »ذهن جهانی؛ تعامل نهادهــای نوآور در 
جهت بین المللی سازی، پایداری و رشد« در شهر مسکوی 
روسیه برگزار شــد و شــرکت کنندگان در این کنفرانس 
تالش کردنــد راهکارهایی برای افزایــش نقش پارک های 

علم و فناوری و ارتقای مفهوم ذهن جهانی بیابند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان عضو کامل این 
انجمن از سال گذشــته درخواست میزبانی سی و پنجمین 
کنفرانس را در ســال 2018 داده بود کــه پس از برگزاری 
جلسه مجمع عمومی که در حاشیه کنفرانس مسکو برگزار 
شــد موفق به کســب 86 درصد آرای اعضای انجمن شده 
و میزبان کنفرانس بین المللی پارک هــای علم و فناوری و 

مناطق نوآوری )IASP( در سال 2018 شد.
کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در ســال 2015 
در کشــور چین برگزار شــد و کشــور ترکیه میزبان این 
کنفرانس در سال 2017 خواهد بود. این نخستین بار است 
که جمهوری اســالمی ایران میزبان این گردهمایی بزرگ 

بین المللی در حوزه پارک های علم و فناوری خواهد بود.
شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان از ســال 1377 به 
عضویت انجمن بین المللــی پارک های علــم و فناوری و 
مناطق نوآوری )IASP( درآمد و تاکنون 3 دوره ریاســت 
بخش آسیای غربی و شمال آفریقای این انجمن را برعهده 

داشته است.
این شهرک با هدف توسعه مبتنی بر دانایی از طریق ایجاد 
مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری در اصفهان، قطب 
اقتصادی و صنعتی ایران شــکل گرفته و ضمن حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان، زمینه الزم را برای تجاری سازی 
دســتاوردهای آنها و جذب ســرمایه گذاری های داخلی و 

خارجی فراهم می آورد.
در حــال حاضــر بیــش از ۴70 شــرکت دانش بنیان با 
 زمینه هــای کاری مختلف در این شــهرک مشــغول به

 فعالیت هستند.

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از ورود 
بخش های علمی به جلســات اقتصادی دولــت خبر داد و 
 گفت: این موضــوع به دلیل بزرگ شــدن شــرکت های 

دانش بنیان است.
ســورنا ســتاری در مراســم افتتاحیه نهمین جشنواره 
فناوری نانو با بیــان اینکه نیروهای انســانی در حوزه نانو 
 فعال هســتند و می بایســت روی این نیروهای انســانی 
سرمایه گذاری کنیم، اظهار داشــت: اکنون 160 شرکت 
در حوزه نانو فعالیت می کنند کــه فروش محصوالت آنها 
در سال گذشــته برابر با  310 میلیارد تومان بوده است و 

امسال قطعا فروش این شرکت ها دوبرابر خواهد بود.
به گفته وی، در 3 ماه اخیر ، محصــوالت زیادی در حوزه 

نانو وارد بازار شده است.
ســتاری ورود فناوری نانو به مدارس و پژوهش سرا ها را از 
برنامه های اصلــی معاونت علمی در این حوزه دانســت و 
افزود: ما در پژوهش های مرز دانش سرمایه گذاری خوبی 

انجام می دهیم.
وی با اشــاره به شــبکه آزمایشــگاهی فناوری راهبردی 
معاونت علمی گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار دستگاه 
عضو این شبکه هســتند؛ برای اســتفاده از این تجهیزات 
برای شــرکت های دانش بنیان، اســاتید و دانشگاه های 

کشور تخفیفاتی در نظر گرفته شده است.

دانشمندانی که موفق به کسب جایزه نوبل شیمی در سال 2016 شدند 
تحولی بزرگ در ساخت ریزترین ماشین آالت دنیا ارائه کرده اند.

به گزارش مهر، روزنامه بریتانیایی پس از انتشــار اســامی برندگان نوبل 
شیمی امسال نوشت: فریزر استادرت شیمی دان اسکاتلندی از دانشگاه 
نورث وســترن آمریکا، برنارد فرینگا شــیمی دان هلندی در دانشــگاه 
گرونینگن این کشور و ژان پیر ساونج شــیمی دان سرشناس فرانسوی 
به دلیل »طراحی و ساخت ماشــین آالت مولکولی« موفق به جلب نظر 

هیئت داوران جایزه نوبل شده و خود را در تاریخ جاودانه کردند.
نوآوری آنها شامل خلق انواعی از ماشــین آالت است که به طور طبیعی 
توســط مردم مورد اســتفاده قرار می گیرد مانند موتورها، خودروها و 
یا خرد کننده دانه هــای قهوه البته با یک تفاوت بــزرگ و آن اینکه این 
 ماشــین آالت در ابعاد نانویی هســتند و بر پایه مولکول هایی ســاخته 
شده اند که از موی انسان هم کوچک ترند.آکادمی علوم سلطنتی سوئد 
در این باره نوشت: ماشین آالت مولکولی در تولید مواد جدید، حسگرها و 

سیستم های ذخیره سازی انرژی کاربرد زیادی خواهند داشت.
ایندیپندنت در ادامه نوشــت: جرقه این نگرش در سال 1۹83 زده شد و 
آن زمانی بود که ژان پیر ساونج شیمی دان سرشناس فرانسوی موفقیت 

بزرگی در مرتبط ساختن دو مولکول در یک زنجیره به دست آورد.

دانشمندان توانستند برای اولین بار ارتباط مســتقیمی را بین دو ذهن 
 ایجــاد کنند. در ایــن ارتباط که از فاصلــه 8 هــزار و۴7 کیلومتری در

 کشــور هــای هندوســتان و فرانســه برقــرار شــد دو انســان 
توانســتند از طریــق ذهــن بــا هــم حــرف بزننــد. بــه گــزارش 
 کلیــک، طــی پژوهشــی، گروهــی  از دانشــمندان بیــن المللی از 
کشور های فرانسه و آمریکا و چند کشور دیگر توانستند  بین دو ذهن از 
فاصله 5 هزار مایلی که برابر با 8 هزار و ۴7 کیلومتر اســت ارتباط برقرار 
کنند. جالب است بدانید این آزمایش بدون انجام هیچ  گونه جراحی و یا 
تغییرات فیزیکی بر روی بدن انسان  ها به انجام رسید و تنها با نظارت گروه 
پزشــکی ویژه طراح این پروژه و ابزار های خاص آن بود که دو فرد در این 

فاصله بسیار دور موفق به انتقال کلمات به ذهن یکدیگر شدند.

 مدیر گروه انســانی آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری گفت: بایستی دانش زیست فناوری با تدوین برنامه های 

اصولی و ترویج آن در بین دانش آموزان و معلمان نهادینه شود.
سیدمهدی ســیدی گفت: گفتمان علم و فناوری سال هاست که توسط 
مقام معظم رهبری مــورد تاکید قرار می گیرد، از این رو دســتگاه های 
اجرایی مســئول ایجاد زمینه های ترویجی در این زمینه هســتند تا به 
یک گفتمان درست دست پیدا کنند. سیدی با بیان اینکه ما باید بتوانیم 
گفتمان را در علــم و فناوری ایجــاد کنیم، تاکید کرد: بــه دلیل اینکه 
 زیست فناوری می تواند بسیاری از مشــکالت جوامع بشری را حل کند

 می بایست این بحث در کشور به صورت یک فرآیند نهادینه شود. وی با 
تاکید بر اینکه ضروری اســت تفکر علمی را در بین دانش آموزان ترویج 
دهیم، افزود: باید در بحث آموزش به فکر توســعه فعالیت های پژوهشی 
باشیم تا بتوانیم با به کارگیری تفکر علمی درست از زیست فناوری علمی 
استفاده کنیم. اگر بتوانیم تفکر و نگاه مثبت را در فرآیند زیستی به وجود 
بیاوریم، این بخش تبدیل به یکی از حوزه های اقتــدار آفرین در جامعه 
خواهد شد. سیدی تاکید کرد: تکنولوژی همیشــه دارای وجوه مثبت و 
منفی اســت؛ بنابراین باید در ترویج جنبه های مثبت و منفی دقت کرد 
تا به درستی آموزشه ا  انجام گیرد. همچنین هدف ما بعد از دانش آموزان، 
عامه مردم است که باید با این فناوری آشنا شوند تا بتوانیم استعدادها را 
در جامعه شناسایی کنیم. وی تصریح کرد: وقتی محتوای تهیه شده در 
داخل کشور را با خارج از کشور مقایســه می کنیم کمبودهایی احساس 
می شود چرا که در تولید محتوا ضعیف هســتیم؛  بایستی تولید محتوا 
در سطح معلمان، دانش آموزان و دبیران زیست شناسی ارتقا یابد.سیدی 
افزود: ستاد توسعه زیســت فناوری طبق مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی مرکز برنامه ریزی و سیاســت گذاری کالن راه اندازی شده است 
تا با اســتفاده از نیروهای با تجربــه آموزش های ترویجــی را رواج دهد. 
در همه جای دنیا اولویت ترویج در ســنین پایین است در همین راستا 
کارهای زیادی را با برنامــه ریزی اصولی و با پرکــردن محتوای صحیح 
انجام می دهند. ما هم اکنون تهیه محتوا را براساس توانمندسازی معلمان 
وتقویت پژوهش سرا از نظر زیرساختی انجام می دهیم. عضو فرهنگستان 
علوم ادامه داد: باید این را نیز متذکر شــد که از نظر زیرســاخت مشکل 
داریم بنابراین با حمایت هایی که از سوی ستاد صورت می گیرد سعی در 
برطرف کردن مشکالت داریم. در بحث ترویج زیست فناوری، صداوسیما 
نقش کلیدی دارد و می تواند با ارائه برنامه درســت فرهنگ ترویج را در 
کشــور نهادینه کند. مدیر گروه انســانی آموزش و ترویج ستاد توسعه 
زیســت فناوری با بیان اینکه ســومین جشــنواره دانش آموزی زیست 
فناوری از سوم تا پنجم آذرماه برگزار می شــود، گفت: جشنواره زیست 
 فناوری با هدف ایجاد انگیزه بین دانش آموزان و معلمان برای شــناخت 
زیســت فناوری و ایجاد ارتباط بین نهادهای دانش آمــوزی و نهادهای 

پژوهشی و صنعتی در این حوزه برگزار خواهد شد.

پیکسل های گوگل را اچ تی سی 
ساخته است

تحولی بزرگ در ساخت ریزترین 
ماشین آالت دنیا

 مکالمه دو فرد از طریق ذهن از فاصله 
۸ هزار و ۴۷ کیلومتری

یک مقام مسئول در ستاد زیست فناوری:

باید تفکر علمی و زیست فناوری را 
در بین دانش آموزان رواج داد

دنیای فناوری

معرفی بازیمعما

بــرای دریافت این 
بازی، کد روبه رو را 

اسکن کنید.
وقتی عنوانی ماجراجویی و ایرانی می بینیم، می توانیم بگوییم 
که روند خوبی از بازی سازی در ایران ایجاد شده است. چرا که 
عنوان ماجراجویی عالوه بر گیم پلی، صــدا و گرافیک به یک 
داســتان خوب هم نیاز دارد. حاال عنوان جدیــدی در حوزه 
ماجراجویی به نام »غیر قابل تصور« به وســیله اســتودیوی 
DevLog تولید شــده که به ظاهر سه قســمت دارد و فعال 
 قســمت اول آن رایگان اســت.»غیر قابل تصور« داســتان 
کــوروش راد را روایــت می کند؛ نویســنده ای کــه به خاطر 
فشــارهای کاری فراوان به بیماری روان پریشی مبتال شده و 
کابوس های وحشــتناکی می بیند. همین مسئله روی زندگی 
مشترک او هم تاثیر منفی گذاشته و همسرش تصمیم می گیرد 
تا کوروش را ترک کند. این جاســت که بازی به بازیکن نقش 
کوروش را داده و باید از اتفاقات عجیبی که برای وی می افتد، 
پرده بردارد. قسمت ابتدایی »غیر قابل تصور« اطالعات زیادی 
از داستان را با بازیکن ها به اشتراک نمی  گذارد. ساده  تر بگوییم، 
تمام چیزهایی را  که می خواهید با همان توضیحات ســازنده 
پیرامون داستان متوجه می شوید. تیم DevLog بیشتر سعی 

کرده با ارائه پرســش های گوناگون، مخاطب را برای قسمت 
دوم آماده کند. نمی توانیم به این مســئله هــم خرده بگیریم، 
معموال این شیوه بین توسعه دهندگان مرسوم است تا با ایجاد 
پرســش های گوناگون، بازیکن ها را برای خرید قســمت های 
بعدی ترغیب کند. گفتنی است که بازی ســه پایان داشته و 
تماشای تمام آنها بین ۴5 تا 60 دقیقه به زمان نیاز دارد. یکی 
از بهترین المان های »غیر قابل تصور« که روی همین داستان 
هم تاثیر مثبت گذاشــته، امکان انتخــاب بعضی تصمیمات 
است. خوشــبختانه استودیوی ســازنده برای این بخش، پا را 
فراتر گذاشته و هر تصمیمی که می  گیرید جدا از نمایش یک 
پایان متفاوت، روی بعضی از اتفاقات داستان تاثیرگذار است. 
متاســفانه معماهای »غیر قابل تصور« با وجود مکانیزم های 
خالقانه خــود خیلی کم بوده و همان معــدود چالش ها را هم 
می توانید به ســادگی از پیش رو بردارید. گرافیک سه بعدی 
یکی از نقاط قوت غیر قابل تصور اســت. البته چهره شخصیت 
اصلی همچنــان جــای کار دارد. صداگــذاری ضعیف ترین 
بخش بازی اســت. بجز موســیقی نســبتا مناســب، صدای 
شخصیت ها اصال احســاس کافی را نداشته و دیالوگ هایی که 
 می شــنوید هم عموما بویی از جذابیت نبرده اند. این بازی را از

goo.gl/803yuc دریافت کنید.

معمای ۱9۷6
عدد چهارم را حدس بزنید:

۹75۹۴۹
63۴536
182018

؟

جواب معمای ۱9۷5
 ســن راننده برابر با ســن شماســت. در ابتدای معما 
گفته شــده که »فرض کنید شــما راننده اتوبوســی 
هستید«، بنابراین ســن راننده با سن شما برابر است. 

معما یک نکته انحرافی بود.

 افرادی که پاسخ معما را برای ما ارسال کرده اند:
محمدرضا ارجمندی- از اصفهان

لطفــا جــواب معماهــای طــرح شــده را بــه همراه 
 نــام و شــهر محــل زندگــی خــود بــه نشــانی 
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

یک ماجراجویی نسبتا خوب؛

به راد کمک کنید

مرکز تحقیقــات فناوری نانوی پژوهشــگاه نفــت از دو 
محصول نانویی برای رفع نیازهای تحقیقاتی صنعت نفت 

در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رونمایی کرد.
به گزارش مهر، مرکز تحقیقات نانوی پژوهشــگاه صنعت 
نفت با هدف اســتفاده از فناوری نانو بــرای رفع نیازهای 
تحقیقاتی صنعت نفت و دســتیابی به دانش فنی ساخت 
تولیــد نانو مواد و تجهیزات پیشــرفته مــورد نیاز صنایع 
نفت،  گاز و پتروشــیمی، 1۴ دانش فنی خود را در نهمین 
جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری نانوی تهران ارائه 
کرد.  بر همین اســاس دانش فنی »تولید نانــو بازدارنده  
خوردگی« برای چاه های گاز و دســتیابی به روش »سنتز 
 و فرموالســیون نانو افزایه روانســاز و کاهنده اصطکاک 
رشــته های عملیات حفاری« دو دانش توســعه یافته ای 
 اســت که در بزرگ تریــن گردهمایی حــوزه نانو معرفی 

شده است.
 کاهش اصطکاک رشته های عملیات حفاری با 

نانو
چاه های حفاری معمــوال به طور کامل عمود نیســتند. 
 رشــته های حفاری انعطــاف پذیر بــوده و درون چاه به 

کناره های آن برخورد کرده و مقاومــت اصطکاکی ایجاد 
می شود که مســتلزم گشــتاور اضافی قابل مالحظه ای 
خواهد بود و می توان با قرار دادن الیه ای از روانســاز های 

حفاری بین قطعات متحرک، اصطکاک را کاهش داد.
براین اســاس روانســازهای حفاری، افزودنی های سیال 
یا گل حفاری هســتند که سبب روانســازی مته حفاری 
می شــوند. اســتفاده از این مواد، باعث جدا شدن سطوح 

متحرک و در نهایت کاهش نیروی اصطکاک می شود.
اســتفاده از نانومــواد در روانســازهای حفــاری موجب 
بهبود چشــمگیر عملکرد آنهــا خواهد شــد. از این رو با 
کاهش ضریب اصطکاک می توان عمر مته و رشــته های 
حفاری را افزایــش داده و همچنین فشــار وارده به پمپ 
و لزج شــدن مته را به حداقل رســانید که در حال حاضر 
 در مناطق نفت خیــز از فرآورده های خارجــی و وارداتی 
استفاده می شــود. در این پژوهش که به صورت مشترک 
بین دو پردیس پژوهش و توســعه صنایع پایین دستی و 
باال دستی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است، روش 
 سنتز و فرموالســیون نانوافزایه روانسازی سیاالت حفاری

 تعیین شــده و به این ترتیب تولید داخلی آن امکان پذیر 

است. با تولید داخلی این فرآورده، از خروج ارز برای تامین 
ماده مذکور از خارج ازکشــور جلوگیری شده و گامی در 

جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.
 نانو بازدارنده  خوردگی برای چاه های گاز

دانش فنی دیگری که در این نمایشــگاه ارائه شــده است 
مربوط به تولید بازدارنده  خوردگی برای چاه های گاز است.

گاز طبیعی گاز ترش اســت، به عبارتی حاوی مقدار قابل 
توجهی گازهای هیدروژن ســولفید و دی اکســید کربن 
بوده که باعث خوردگی تجهیزات سرچاهی و خطوط لوله 
انتقال گاز می شود. از همین رو از بازدارنده های خوردگی 
در این امر استفاده می شود و همواره این بازدارنده ها به دو 

صورت محلول در آب و محلول در روغن هستند.
شرکت های بهره برداری نفت و گاز شرق و غرب و زاگرس 
جنوبی از این بازدارنده اســتفاده می کنند. مقدار مصرف 
این بازدارنده )به صورت محلول در آب و محلول در روغن( 
در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق حدود 113 تن در 
سال است و در حال حاضر به عنوان بازدارنده خوردگی از 
فرآورده های خارجی استفاده می شود و در صورت تولید 
داخلی این فرآورده ها در داخل کشــور، قدمی در جهت 

خودکفایی کشور برداشته خواهد شد.
نمونه هــای تولیــدی پژوهشــگاه نفــت شــامل تهیه 
نانوبازدارنــده خوردگی محلول در روغــن و نانوبازدارنده 

خوردگی محلول در آب است.
با تهیه نانوبازدارنده خوردگی محلول در روغن )سیســتم 
پیوســته خطوط لوله انتقــال گاز(، پس از دســتیابی به 
خواص مطلوب نســبت به فرآورده خارجــی در مقیاس 
آزمایشگاهی، 10 بشکه نمونه تولیدی پژوهشگاه نفت در 
چاه شماره 36 منطقه خانگیران به مدت 6 ماه مورد آزمون 
نیمه میدانی قــرار گرفت و در نهایت کیفیت آن توســط 
کارشناسان تایید شد.همچنین پس از تهیه نانوبازدارنده 
خوردگی محلول در روغن )سیستم غیر پیوسته تجهیزات 
سرچاهی( و دستیابی به خواص مطلوب نسبت به فرآورده 
خارجی در مقیاس آزمایشــگاهی، 5 بشکه نمونه تولیدی 
پژوهشــگاه نفت در چاه شــماره 36 منطقه خانگیران به 
مدت 18 ماه مــورد آزمون میدانی قــرار گرفت و تاکنون 

کیفیت آن مورد تایید کارشناسان منطقه بوده است.
درهمین حال تهیــه نانوبازدارنده خوردگی محلول در آب 
نیز صورت گرفت که پس از دســتیابی به خواص مطلوب 
نســبت به فرآورده خارجی در مقیاس آزمایشــگاهی، ۹ 
بشــکه نمونه تولیدی پژوهشــگاه نفت در چاه شماره 38 
منطقه خانگیران به مدت 6 ماه مورد آزمون نیمه میدانی 
قرار گرفت و در نهایت کیفیت آن توسط کارشناسان تایید 

شد.

دستاوردهای نانویی پژوهشگاه نفت؛

جلوگیری از خوردگی چاه های گاز با فناوری نانو ممکن شد

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
تصویری از غم انگیزترین اتفاق کربال

خبر

وقتی احســاس کنی که خواندن کتاب ضرورت اســت، از آن 
بهرمند می شــوید. علی صالحی، بازیگر، درخصوص چگونگی 
وظیفه هنرمندان در ترغیب مردم به کتاب خوانی اظهار داشت: 
هنرمندان که کتاب بخوانند، مردم هــم کتاب می خوانند. وی 
درخصوص مطالعه شخصی خود گفت: بدون شک من هم کتاب 
می خوانــم.  صالحی همچنین درخصوص اثــر کتاب خوانی بر 
بازیگری، گفت: به طور کلی کتاب خوانی دانش و جهان بینی را 
افزایش داده و به درست کار کردن کمک می کند و زندگی بهتر 
را برای انســان به ارمغان می آورد. وی ادامــه داد: کتاب خوانی 
یک رکن اصلــی در زندگی اســت و وقتی احســاس کنی یک 

ضرورت است، از آن بهره مند هم می شوی. 
این بازیگر در خصــوص چگونگی ایجاد میل بــه کتاب خوانی 
در مردم اظهار داشــت: مثل تفریح کردن و غذا خوردن، کتاب 
خواندن هــم یک فرهنگ اســت که نیازمند آموزش درســت 
است و بخشــی از وظیفه اطالع رســانی آن بر عهده رسانه ملی 

و بخشــی دیگر هم بر عهده هنرمندان و مشــاهیر و آموزش و 
پرورش است. سیستم آموزشــی ما بار سنگین این رسالت را بر 
دوش دارند و باید کتاب ها متناســب با سن و سال افراد معرفی 
شده و در دســترس قرار گیرد. صالحی  درباره کتاب های مورد 
عالقه خود گفت: بنده عموما نمایشنامه و بحث های تخصصی 
کار خودم را می خوانم؛ اما نهج البالغه، مثنوی معنوی، کلیات 

سعدی و دیوان حافظ را نیز دوست دارم.

پس از پایان ســریال »در قصه ها زندگی می کنند« و از امشب، 
شبکه دو سیما سریال های رخنه و طفالن مسلم را برای پخش در 

ایام محرم در نظر گرفته است.
ســریال تلویزیونی »رخنه« به تهیه کنندگی حسین تبریزی و 
مسعود اطیابی با درون مایه ای مذهبی و معنوی به روایت زندگی 
مردی به نام وحید می پردازد که کارگاهی برای ساخت ابزار تعزیه 
و عزاداری دارد. او این شــغل را از پدرش به ارث بــرده و در کنار 
همسرش روزگار را به خوشــی می گذراند؛ اما درست زمانی که 
باید وســایل عزاداری یکی از هیئت های مذهبی را آماده کند، با 

مشکلی روبه  رو می شود که حل آن ساده نیست.
در »رخنه«، بازیگرانی چــون علیرضا جاللی تبــار، زیبا بروفه، 
عنایت بخشــی، امیر غفارمنــش، نیلوفر شــهیدی، میرطاهر 
مظلومی، اشــکان اشتیاق، زهرا ســعیدی، آتش تقی پور، رحیم 
نوروزی، افشین ســنگ چاپ، آرزو ابی زاده، بیتا خردمند و مینا 
جعفرزاده به ایفای نقش می پردازند. نــگارش و کارگردانی این 

سریال توسط حسین تبریزی انجام شــده و تدوین و صداگذاری 
آن به ترتیب بر عهده رضا مطهری، کامران خالقی، بهروز داوودی 

و احسان اجتهادی بوده است.
دیگر عوامل این ســریال عبارتند از: مدیر تولید: داوود شیرعلی، 
مدیر برنامه ریزی: امیر سلیم خانی، مدیر تدارکات: نادر محمدی، 
کارگردان اجرایی: محمد عفراوی، مشــاور هنــری: رضا توکلی، 
منشــی صحنه: مهتاب شــهرابی، طراح لباس و صحنه: قاســم 
ترکاشــوند، طراح گریم: محمد قومی، تصویربردار: رضا شیخی و 

صدابردار: بهروز عابدینی. 
سریال »رخنه« کاری اســت از گروه فیلم و سریال شبکه دو که 
از شنبه تا پنجشنبه ساعت 21:30 پخش خواهد شد. همچنین 
سریال طفالن مســلم نیز به کارگردانی ســید مجتبی یاسینی 
در جدول پخش شــبکه دو به منظور بهره منــدی نوجوانان از 
سریال های مرتبط با وقایع عاشــورا قرار گرفته و زمان پخش آن 

ساعت 16:15 است.

سریال »رخنه« روانه آنتن شبکه دو می شودعلی صالحی: کتاب خوانی یک رکن اصلی در زندگی است

ویژه

اخبار

پاتوق فیلم کوتاه )سینما آینده( سومین برنامه خود را در سینما 
تک مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان برگزار می کند.

دفتر تخصصی سینمای ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
به همراه انجمن ســینمای جوان اصفهان، در ادامه فعالیت های 
خود در قالب پاتوق فیلم کوتاه )سینما آینده(، سومین جلسه از 

این سلسله جلسات را در تاریخ 22مهرماه برگزار می کنند.
در این جلسه، پنج فیلم به اکران درمی آید که عبارتند از: »نیمه 
شب« ساخته حسین نمازی، »لکه« ساخته گرد گوکل، »نقاب« 
ســاخته خالق گویلیان، »صراحی« ســاخته ســعید نجاتی و 

»پیرمرد و دوچرخه« ساخته سلیم مؤذنی.
عالقه مندان می توانند روز 22 مهرماه از ســاعت 17 در سینما 
تک مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان به تماشــای این پنج 

مستند بنشینند.

برنامه »ماه عسل« که ماه رمضان امسال روی آنتن رفت، در ایام 
محرم از شبکه نسیم پخش می شود.

با شــروع ماه محرم و به پایان رســیدن برنامــه هایی همچون 
»خندوانه« و »دورهمی« در شــبکه نسیم، این شبکه بازپخش 

برنامه »ماه عسل« در رمضان ۹5 را روی آنتن برده است.
برنامه »ماه عســل« هر روز از ســاعت 17:30 روی آنتن شبکه 
نسیم می رود و ساعت 11:10 از همین شبکه باز پخش خواهد 

شد.
برنامه »ماه عســل« با اجرا و تهیه کنندگی احسان علیخانی، در 

ایام محرم روی آنتن می رود.

هم زمان با هفته ملی کودک، 10 خیمه در سالن دو هزار متری 
کانون برپا می شــود تا با برپایی برنامه هــای فرهنگی و هنری، 

پذیرای بازدیدکنندگان از این رویداد سراسری باشد.
محمود ســلیمانی، مدیرکل کانــون پرورش فکــری کودکان 
 و نوجوانان اســتان تهران، با اشــاره به تقارن هفته  ملی کودک 
و ایام ســوگواری امام حســین )ع( و یارانش، گفت که به همین 
مناســبت، بخش عمده برنامه های این هفته، بــا حال و هوای 

عاشورایی طراحی شده است. 
هفته ملی کــودک از 15 تا 21 مهرماه در سراســر ایران برگزار 
شده؛ هرچند که در تهران، این برنامه ها تا پایان روز 1۹مهرماه 

دایر است.
در همین حال، سلیمانی درباره محتوای خیمه ها گفت: در حوزه 
فرهنگی، پنج خیمه تحــت عنوان نمادها و نشــانه ها، حکایت 
خوبان )پرده خوانــی و قصه گویی(، میزگــرد )بحث و گفت وگو 
حول مباحث ارزشی مرتبط با کودکان، باورهای دینی و محرم و 
عاشورا(، تریبون )معرفی شــخصیت، سرزمین و وقایع مرتبط با 
این موضوعات( و کتاب خانه ای تحت عنوان »کتابســتان« برپا 
خواهد شد که همه کارهای مراکز ما در آن کتاب خانه هم انجام 

خواهد شد.
وی افزود: چهــار خیمه هنری هــم داریم تحــت عنوان های 
نگارستان )نقاشــی و چاپ(، تاریک خانه )عکاسی و انیمیشن(، 
مشق عاشقی )خوشنویسی و ســفال( 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 شد که به کارگاه ادبی اختصاص دارد.
این مدیــر کانون دربــاره مخاطب ایــن برنامه هــا توضیح داد 
که بخشــی از بازدیدکننده هــا اعضای مراکز کانون و بخشــی 
هم بچه های مدارس  هســتند که با هماهنگی قبلــی به اینجا 
می آینــد؛ یک بخــش دیگــر هــم خانواده هایی هســتند که 
 در اثر تبلیغات یا آشــنایی قبلــی می آیند تا از ایــن برنامه ها 

استفاده کنند. 
وی در تشــریح خیمه های هفته ملی کودک گفــت: در فضا ی 
خیمه ها، استیج هم داریم و برنامه هایی روی سن اجرا می شود. 
قرار اســت آقــای محمدرضــا کریمی صارمی، مدیــرکل امور 
سینمایی و تئاتر کانون، مسئولیت سن را به عهده داشته باشند 

و ما هم در بخش هایی با آنها همکاری کنیم. 
به گفته مدیرکل کانون استان تهران، برنامه های امسال از جهت 

سمت وسو و رویکرد کلی کار، با سال گذشته متفاوت است. 
او گفت: در سال های گذشته رویکردمان بیشتر روی جشن بود؛ 
ولی امســال در عین اینکه نیازهای کودکان را مــد نظر داریم، 

برنامه های ما در قالب نمادهای عاشورایی و مذهبی است.

سید جواد هاشــمی گفت: این روزها مشــغول ایفای نقش در 
مجموعه تلویزیونی »علمدار« هســتم که تا یــک هفته آینده 

ضبط آن به پایان می رسد.
سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص آخرین 
فعالیت خود گفت: مــن در مجموعه تلویزیونــی »علمدار« در 
قالب شخصیت یک شهید مدافع حرم به ایفای نقش پرداخته ام.

وی افزود: بیش از 80 درصد ضبط این سریال تلویزیونی را پشت 
سر گذاشته ایم و فکر می کنم تا یک هفته آینده مراحل ساخت 
این سریال تلویزیونی که قرار اســت در ایام محرم از رسانه ملی 

روی آنتن برود، به پایان برسد.
هاشــمی همچنین درخصــوص ادامــه بازی اش در ســریال 
تلویزیونــی »معمای شــاه« خاطرنشــان کــرد: در مجموعه 

تلویزیونی معمای شاه نیز مشغول ایفای نقش هستم.

حضرت ابوالفضل)ع( یکی از محبوب ترین شــخصیت های حاضر 
در کربالســت که جایگاه خاصی در دل مردم ایــران دارد. همین 
موضوع باعث شــده محمود فرشــچیان در یکی از آثار نگارگری 

خود، تصویری از این شهید روز عاشورا به نمایش بگذارد.
تابلوی نگارگری »پرچمدار حق« یکی از معروف ترین آثار محمود 
فرشــچیان، نگارگر پیشکســوت، با موضوع چهره هــای دینی و 
مذهبی اســت. این اثر هنری، تصویری از حضــرت ابوالفضل)ع(، 

برادر امام حســین)ع( و یکــی از شــهدای کربــال را به نمایش 
می گذارد.

در این اثــر هنری، مانند تابلوی »هدیه عشــق« که به شــهادت 
حضرت علی اصغر)ع( اشاره دارد، هنرمند به روایت شهادت وفادار 
مانده و آنچه را که همه مردم از نحوه شــهادت حضرت عباس)ع( 

شنیده اند، روی تابلو به تصویر کشیده است.
علمدار بودن حضــرت ابوالفضل)ع( و پرچمداری او برای ســپاه 

سیدالشهدا، شاخصه مهم اوســت. به همین دلیل، فرشچیان نام 
اثــر را »پرچمدار حق« عنــوان کرده و پرچم ســبزرنگ حضرت 
عباس)ع(، با وجود وضعیت او و زخمی شــدنش، همچنان استوار 
باقی مانده و روی زمین نیفتاده است. در این اثر نگارگری، مشک 
تیرخورده حضرت ابوالفضل)ع( به تصویر کشــیده شده است که 
به خاطر رســاندن آن به کودکان تشنه امام حسین)ع( تا پای جان 

با دشمن جنگید و سعی در حفظ آن داشت.
با این حال، هنرمند سعی کرده اقتدار و پهلوانی حضرت عباس)ع( 
را حتی در این حالت هم حفظ کــرده و به مخاطب منتقل کند. به 
همین دلیل، اســب حضرت ابوالفضل)ع( در حالتی قرار گرفته که 

پیکر او را نگه دارد و پرچمدار روی زمین نیفتد.
چهره و دســتان حضرت ابوالفضل)ع( نقاطی از پیکر او بود که در 
جنگ با دشمن آسیب دید. فرشچیان این نقاط را از دید مخاطب 
پنهان کرده است. ما دستان قطع شــده آن حضرت را نمی بینیم و 

چهره اش نیز پوشیده است.
فرشــچیان در این اثر، باز هم از رنگ های گرم و روشن در اطراف 
شخصیت حضرت ابوالفضل)ع( و اسب او استفاده کرده تا خشکی 
و گرمای کربال را نشان دهد؛ اما ســوژه اصلی با رنگ هایی تندتر و 
در مرکز اثر خودنمایی می کند و توجه مخاطب را به همه جزئیاتی 
جلب می کند که محوریت اصلی تابلو را تشکیل داده است. تابلوی 
»پرچمدار حــق« در ابعــاد 71 در 100 ســانتی متر و با تکنیک 

اکریلیک روی مقوا خلق شده است.
محمود فرشچیان متولد ســال 1308 در اصفهان است. پدر او که 
نماینده فرش شهر اصفهان بود، پس از پی بردن به عالقه فرزندش 
به نقاشــی و هنر ایرانی، او را نزد بهترین اساتید آن دوران فرستاد 

تا آموزش ببیند.
فرشچیان بقیه مسیر هنری خود را با رفتن به مرکز هنرهای زیبای 
اصفهان، موزه های اروپــا، تدریس و خلق ده ها تابلوی نقاشــی با 

مضامین مختلف مذهبی، عارفانه و ملی گرایانه طی کرد.

شــهادت کوچک ترین فرد حاضر در کربال، حزن انگیزترین 
رخداد در واقعه عاشوراســت. تاثیرگذاری این اتفاق باعث 
شد محمود فرشــچیان شــهادت حضرت علی اصغر)ع( را 

دستمایه یکی از آثار معروف نگارگری خود قرار دهد.
مظلومیــت کوچک ترین فرزنــد امام حســین)ع( و نحوه 
شــهادت او، آن قدر تاثیرگذار اســت که پس از گذشت 1۴ 
قرن از واقعه عاشورا، هنوز هم تکرار روایت شهادت حضرت 
علی اصغر)ع( دل ها را به درد می آورد. محمود فرشچیان که 
آثار بســیاری را با موضوع امامان معصــوم)ع( و چهره های 
دینی خلق کرده، شهادت این نوزاد شــش ماهه را در یکی 

از تابلوهایش به تصویر کشیده است.
نام تابلوی نگارگری فرشــچیان با موضوع شهادت حضرت 
علی اصغر)ع( »هدیه عشــق« اســت. او این اثر را در سال 

1381 خلق کرد. ابعاد این تابلو 72*۹5 سانتی متر است و 
فرشچیان از تکنیک اکریلیک روی مقوای ماکت برای خلق 

آن استفاده کرده است.
در تابلوی »هدیه عشــق« نمایــی کلــی از پیکر حضرت 
علی اصغر)ع( روی دســتان پدرش به تصویر کشیده شده 
اســت. در این اثر هنری که به روایت شهادت علی اصغر)ع( 
وفادار اســت، تیری بر گلوی فرزند سیدالشهدا)ع( اصابت 

کرده و او را به شهادت رسانده است. 
حالت دستان امام حســین)ع( در این اثر هنری، به گونه ای 
تصویر شــده که انگار فرزنــدش را به عنوان یــک هدیه به 
پیشــگاه پروردگار تقدیم می کند. به همیــن دلیل، نام اثر 

»هدیه عشق« انتخاب شده است.

اکران پنج فیلم برتر، در سومین 
برنامه پاتوق فیلم کوتاه

ماه عسل به شبکه نسیم آمد

 برپایی 10 خیمه فرهنگی و هنری
در هفته ملی کودک

سید جواد هاشمی، مدافع حرم شد 

با نگاهی به تابلوی »پرچمدار حق« اثر استاد فرشچیان؛

نمایی از مرد محبوب کربال 

تصویری از غم انگیزترین اتفاق کربال

برنامه های متنوع فرهنگی و هنری بیش از 20 وزارتخانه، 
ســازمان و انجمن مردم نهاد در هفته ملــی کودک در 

سراسر کشور با شعار »کودکان تشنه اند« آغاز شد.
با توجــه به اینکــه براســاس مصوبه شــورای فرهنگ 
عمومی، شــانزدهم مهرماه روز جهانی کودک نام گذاری 
شــده، هفته ملی کودک با برنامه های متنوع فرهنگی و 
هنری در سراســر کشــور، از پانزدهم تا بیســت و یکم 
مهر برپا شــده اســت. در ایــن برنامه ها بــه موضوعات 
 فرهنگــی و اجتماعی کودکان پرداخته می شــود که در 
آن، نشست ها و میزگردهای تخصصی، اجرای نمایش و 
پخش فیلم، مســابقات حضوری و آنالین، سوگواره های 
عاشورایی عکس و متن و نقاشی و نیز اجرای صدها برنامه 
عمومی و مشارکتی بین ســازمانی در شهرهای مختلف 

ایران را شامل می شوند.
همچنین در مراکز اســتانی کمیته های برنامه ریزی این 
هفته از ماه ها قبل با دستور وزیر کشور و با دبیری ادارات 
کل کانون پرورش فکری و با همکاری تمامی سازمان ها 
کار را آغاز کرده اند که برپایــی نزدیک به یک هزار برنامه 
در سراســر ایران، حاصل این نشســت ها گزارش شده 
اســت. عالوه بر این، در بخش نمایشــگاهی هفته ملی 
کودک، سازمان هایی مانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی، سازمان مدیریت پسماند، شرکت ملی 
پست، معاونت فرهنگی دادگستری کل استان تهران، نشر 
مادران امروز، موسسه آوند، ماهنامه قلک و فرفره و خانه 
کودک شــوش حضور دارند و با برپایــی غرفه، به معرفی 
فعالیت های خود در حوزه کودکان و برگزاری نشســت 
و کارگاه تخصصی می پردازند. بــا توجه به همزمانی ماه 
محرم و هفته ملــی کودک، برنامه هــای ویژه فرهنگی، 
هنری و ادبی برای آشــنایی کودکان و نوجوانان با واقعه 
عاشــورا در قالب نمایشگاه اجرا می شــود. در این بخش 
غرفه های نمایشــگاهی در قالب خیمه هایی برپا شــده 
اســت و به نقالی و قصه گویی، بحث و گفت و گو، نمادها 
و نشانه ها، نقاشی، سفال گری و خوشنویسی می پردازند. 
اجرای روزانه تئاتــر، نمایش فیلم با موضــوع مذهبی و 
عاشــورایی همراه با قصه گویی و مسابقه در بوستان الله، 

از دیگر برنامه های این هفته است.
همچنین آثار تصویرگری کتاب هایی که در پنجاه ســال 
گذشته با موضوع حضرت امام حســین)ع( و عاشورا در 
کانون به چاپ رســیده اســت، در موزه کانون به نمایش 
گذاشته می شــود. کودکان 6 تا 12 ســال در این هفته 
می توانند با عکاســی از آیین های سوگواری، در مسابقه 

اینترنتی عکاسی »کودکان تشنه اند« شرکت کنند.

آغاز به کار هفته ملی کودک 
با شعار »کودکان تشنه اند«

گفت و گو

»سن و سالم را حســاب و کتاب نمی کنم، دلم جوان است و 
بیشتر دوستانم حول و حوش سی سال 

دارند.« اینها حرف های شــهین 
تسلیمی اســت؛ بازیگری که 

چهره ای خنــدان و کالمی 
مهربان دارد. حرف هایش 
به دل می نشیند، بدون 
تعارفات معمولی و ادا و 
اصول های رایج حرف 
می زنــد و از زندگی و 
می گوید؛  اعتقاداتش 
ینکــه  ا

وطنش را بسیار دوست دارد و حاضر نیست در خارج از ایران 
زندگی کند.

شهین تســلیمی با بازی در ســریال زن بابا به 
شــهرت رســید و بعد از آن، به بازیگری 
پرکار تبدیل شد.تسلیمی با حضور در 
سریال وضعیت ســفید نشان داد هر 
چند دیر وارد دنیای بازیگری شده، 
اما اصول آن را به خوبی می شناسد 
و قرار نیست همیشه نقش زن های 
مهربان و مادرهای از جان گذشته 

را بازی کند.

با تســلیمی درباره فراز و فرود زندگــی گفت وگویی صورت 
گرفته است:

معموال روحیــه خوبی داریــد و بیشــتر اوقات 
می خندید، آدم ها چگونه می توانند شــاداب باشند؛ 

هرچند می دانند زندگی فراز و فرود زیادی دارد؟
از ظاهر آدم ها نمی توان به درون آنها پی برد. آدم ها در تنهایی 
و در خلوت خانه خود، خلق و خویی دارند که آن را در جمع 
و کنار مردم بروز نمی دهند. در جمع و وقتی سرکار هستم، 
تالش می کنم سرزنده باشــم؛ چون مردم را دوست دارم و 
سعی می کنم آنها را خوشــحال کنم. وقتی سرکار می روم، 
همکارانم به مــن می گویند بمب انــرژی!  در جمع بودن را 
بیشتر از تنهایی دوست دارم. در دوره ای که مردم گرفتارند 
و اغلب اوقات خموده و ناراحــت، تالش می کنم تا جایی که 
می توانم، غم و غصــه را از دل آنها بردارم. شــادی 
دیگران شــادم می کند و از ناراحتی دیگران غصه 

می خورم.
معیارها چرا تغییر کرده و همه از گذشته به 

نیکی یاد می کنند؟
گرفتاری های اقتصادی در روحیه و سبک زندگی 
مردم تاثیر گذاشته اســت. کسی که پول ندارد و با 
هزار مشــکل در زندگی روبه روست، دیگر فرصت 
رسیدگی به هم نوعش را ندارد؛ وقتی خودش پر از 
درد است، چگونه می تواند همدردی کند!؟ امنیت 
مالی و اجتماعی خیلی مهم اســت؛ چیزی که در 
کشور ما کم اســت. مثال اگر بیمار شوی، هزینه 
درمان بسیار باالســت و اینها مردم را از آینده 
می ترساند. مردم اگر پولی هم دارند، ترجیح 
می دهند به جای کمک به دیگران، آن را 
برای روز مبادا پس انداز کنند؛ چون اگر 
مشکلی برای خودشان رخ دهد، هیچ 
کس از آنهــا حمایــت نخواهد کرد. 

در گذشته قلب مردم روشــن بود، به خدا توکل می کردند و 
با همین تــوکل، همه امــورات زندگی خود را سروســامان 
می دادند؛ اما االن از آن روشنی قلب هم دیگر خبری نیست! 

پول جای ایمان و توکل را گرفته است.
شنیده ام آدم دنیا دیده ای هســتید، به کشورهای 
زیادی از جمله ترکیه و هند ســفر کرد ه  و مدتی در 

کانادا زندگی کرده اید؛ چطور شد به ایران برگشتید؟
چند سال قبل همراه بچه هایم به هند رفتیم تا زبان انگلیسی 
یاد بگیرند. ترکیه هم زندگی کرده ام؛ چون دخترم در آنکارا 
درس می خواند. مدتی در کانادا زندگی کــردم و اقامت هم 
گرفتم؛ اما نتوانســتم دوام بیــاورم و برگشــتم. کانادا جزو 
بهترین کشورهای دنیاســت؛ اما به من اصال در آنجا خوش 
نمی گذشــت. زرق و برق کانادا زیاد بود؛ امــا به من آرامش 
نمی داد. تکنولوژی پیشرفت کرده و جوان ها اسیر آن شده اند؛ 
اما کاش من صد سال قبل به دنیا می آمدم و زندگی آن دوره 
را تجربه می کردم. تکنولوژی، مهربانی را از بین برده اســت. 
دوست دارم بروم در روســتایی دورافتاده زندگی کنم؛ شاید 
مردم آنجا وقتی به من ســالم می دهند، واقعا سالمتی ام را 

می خواهند و به خاطر ماشین، خانه  و... حالم را نمی پرسند!
تنها زندگی  می کنید؟

همسرم در اســترالیا زندگی می کند و گاهی چند ماهی به 
ایران می آید؛ اما من دوســت ندارم در خارج از ایران زندگی 
کنم. می خواهم در کشــور خودم باشم. بسیار وطن پرستم و 
عاشــق ایران هســتم. تنهایی اذیتم نمی کند، وقتی سرکار 
نیستم با سرگرمی های مختلفی وقتم را پر می کنم. البته باید 
به فکر آن دنیا هم باشــم؛ نمی  توان با چمدان خالی به آنجا 
سفر کرد. باید تا جایی که می توانیم، گره از دل و کار مردم باز 
کنیم. تا جوان هســتی، باید به مردم کمک کنی تا زمانی که 
پا به سن گذاشتی، خدا دستت را بگیرد و کمکت کند. اعمال 
آدم به او برمی گردد و مطمئن باشید که پروردگار، هیچ کار 

خوب یا بدی را نادیده نمی گیرد.

شهین تسلیمی:

زرق و برق خارج، جای وطن را پر نمی کند
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يادداشت خبر

 مدیرکل تبلیغات اســامی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به 
نشــانه های مومن و مســلمان ادامه داد: به فرموده امام باقر و امام 
صادق )ع( پنج رکن و ستون استوار است و آنها عبارت است از نماز، 
روزه، زکات، حج و والیت، و والیت چیزی است که اگر نباشد چهار 

رکن دیگر به کار نمی آید.
 حجت االسام سیدجعفر مرتضوی با بیان اینکه سخنرانان و مبلغان 
و مروجان دین اسام هیچ کلمه ای را از خود بیان نمی کنند افزود: 
به فرموده ائمه )ع( اگر کســی عمدا یک وعده از نمازهای یومیه را 
به جا نیاورد، به گناه کفر گرفتار می شــود و همچنین است در مورد 

زکات که اگر عمدا ترک شود، به او نمی شود مسلمان گفت.
وی در مورد مسئله  والیت افزود: ما شیعه  12 امامی هستیم، یعنی 
اعتقاد به دوازده امام از علی بن ابی طالب )ع( تا حضرت مهدی )عج( 
داریم و امام ســجاد )ع( فرمودند که اگر کسی عمر نوح داشته باشد 
و در بهترین مکان دنیا که مســجدالحرام اســت و در بهترین جای 
مســجدالحرام که بین درب کعبه و مکان حجراألســود است، نماز 
بخواند، اگر والیت ما اهل بیت)ع( را نداشــته باشــد، هیچ ارزشی 

برایش ندارد.
مدیر کل تبلیغات اســامی چهار محال و بختیاری با بیان روایتی 
از پیامبر گرامی اســام گفت: امت رســول خدا )ص( چهار گروه 
هســتند که ســه گروه از آنها بعد از مرگ گرفتار می شوند، و یکی 
از آن سه گروه کســانی هستند که نماز خوان هســتند ولی نماز را 
سبک می شمارند، زیرا دقایق آخر وقت نماز و نماز به اندازه ای مهم 
است که بنا به روایات و احادیث متواتر از ائمه)ع( اولین پرسش روز 
قیامت در مورد نماز است و اگر نماز قبول شود بقیه اعمال هم قبول 

می شود.
وی گفت: امام حســین )ع( به کربا رفت تا تابلویی به نام عاشــورا 
ترســیم کند برای بشــریت الی یوم القیامه و اصل و اساس این تابلو 
نماز ظهر عاشوراســت، آن هم زیر دریای تیر و آن هم به جماعت، 
برای اینکه به جهانیان اعام کند که بــرای برپایی و اقامه نماز قیام 

کرده است.
مرتضوی تصریح کرد: امام حســین )ع( ظهر عاشورا مردم را دعوت 
به همکاری کــرد و امروز هم بایــد با کمک مردم جلوی مفاســد 
اجتماعی و دیگر مشکات جامعه گرفته شــود و جایی که دشمن 
 تا بن دندان مســلح، از تمام وقــت خود برای دسیســه و نیرنگ و 

ضربه زدن استفاده می کند ما نباید خاموش بنشینیم.
وی گفت: اعضای هیئت های مذهبی باید همراه و پشتیبان والیت 
فقیه باشــند و برای همین هیئتی باید اســتوار، محکم و ثابت قدم 
باشد، اقامه کننده نماز باشد و اقامه غیر از قرائت نماز است و بهترین 
زمان شــناخت قرائت و اقامه در همین ماه محرم اســت که باید با 
اســتفاده از مبلغان و روحانیان در مراسم ســوگواری سید و ساالر 

شهیدان انجام شود.
این مسئول نماز را ویرانگر تمام شبکه های اجتماعی فاسد دانست 
و گفت: اگر ما نماز را با معرفت و با آداب و فهم اقامه کنیم در جنگ 
نرم فرهنگی دشــمن پیروز می شــویم و در طول تاریــخ دیدیم، 
مســلمانان بی معرفت و بی بصیرت امام حســین)ع( را کشــتند 

همان گونه که شمر حافظ و قاری قرآن و جانباز جنگ صفین بود!

مديرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

نماز ويرانگر تمام شبکه های 
اجتماعی فاسد است

پیشنهاد سردبیر: 
عشاير نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی دارند

نماینده ولــی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری در همایش 
ایثارگران صنعت برق و آب، اظهار کرد: سرنوشــت شــهدا از 

همان ابتدای خلقت با شهادت رقم خورده بود.
حجت االســام محمدعلی نکونام  افزود: مردمی که به دنبال 
حرکت ساالر شهیدان، انقاب اســامی و نهضت حسینی را 
شکل می دهند همواره مراقب باشند که هر لحظه ممکن است 

جبهه باطلی در برابر آنها قرار بگیرد.
حجت االســام نکونام با اشاره به شــهادت امام حسین )ع(، 
افزود: هنگامی که امام حســین)ع( به دنیا آمد بافاصله خبر 

شهادت ایشان به پیامبر اکرم )ص( وحی شد.
امام جمعه شــهرکرد در ادامه افزود: پس از گذشت یکسال از 
والدت اباعبدا... )ع(، 12 فرشــته با چهره های متفاوت ظاهر 
شــدند و همگی به پیامبر تســلیت عرض کردند و به ایشان 
گفتند بــزودی بر این فرزند تــو آنچه که بر هابیل وارد شــد 
تکرار می شــود و قابیلیان فرزند هابیل گونه تو را به شــهادت 
می رسانند. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: اکنون افراد باید مراقب باشند که مبادا در طول عمر خود 
در صف قابیلیان قرار گیرند .حجت االســام نکونام در پایان 
خاطرنشــان کرد: هر که با امام حســین)ع( بتازد و در جبهه 

باطل قرار گیرد منفور است و رستگار نمی شود.

  رییس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه سال گذشته 
در اســتان 20 میلیارد ریال زکات جمع آوری شد، اظهار کرد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری  12 میلیارد ریال زکات 

در استان جمع آوری شود.
 حجت االسام ســید مهدی هاشمی با اشــاره به اینکه طی 
شــش ماهه نخســت ســال جاری 9 میلیارد ریــال زکات 
جمع آوری شده است، افزود: از این میزان شش میلیارد و 200 
میلیون ریال زکات واجب و دو میلیــارد و 800 میلیون ریال 
زکات مستحبی است. رییس اداره امور اجرایی زکات کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اســتان خاطرنشان کرد: رویکرد سال 
جاری زکات در جمع آوری، بر مبنــای زکات واجب از جمله 

گندم و جو بوده است.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

همواره مراقب
 جبهه باطل باشید

 ريیس اداره امور اجرايی زکات کمیته امداد
 امام خمینی )ره( استان :

پیش بینی جمع آوری 12 
میلیارد ريال زکات 

اخبار

یحیی حســین پور بــا بیان اینکــه عشــایر چهارمحال 
و بختیــاری از لحــاظ جمعیــت رتبــه دوم را در میان 
اســتان های عشایرنشــین به خود اختصــاص می دهد، 

تصریح کرد: 95 درصد عشــایر اســتان، عشایر بختیاری 
 هســتند که از پنج ایلراه مهــم به اســتان های همجوار

 کوچ می کنند.

مدیرکل امور عشــایری استان خاطر نشــان کرد: عشایر 
اســتان با دارا بودن1/5 میلیون واحــد دامی، 25 درصد 
گوشت قرمز و فرآورده های دامی استان را تامین می کنند 
 و با تولید گوشــت، فرآورده هــای دامی دیگــر و تولید 
صنایع دستی نقش مهمی در پیشــبرد اقتصادمقاومتی 
دارند. حسین پور حوادث و بایای طبیعی، کاهش درآمد، 
فقر مراتع، عــدم تامین منابع مالی و حضــور و همکاری 
کم رنگ دستگاه های اجرایی را از جمله چالش های مهم 
عشایر استان دانســت و تصریح کرد: امسال 30 میلیارد 
ریال تســهیات بانکی کم بهــره برای جبــران تلفات و 
خسارت های ناشی از خشکســالی های اخیر برای عشایر 
در نظــر گرفته شــده و در اختیار بانک هــای عامل قرار 
داده شــده اســت. وی افزود: یارانه علوفه ارزان قیمت و 
مدت دار برای عشایر در نظر گرفته شده است و اداره کل 
امور عشــایر با تامین آب، تامین آرد و علوفه های دامی، 
سوخت های فسیلی و پرداخت تســهیات سعی در حل 
مشکات عشایر دارد. حسین پور درخصوص تامین برق 
عشایر گفت: در تاش هستیم با تامین اعتبار، قراردادی 
با شرکت برق اســتان به منظور تامین برق عشایر منعقد 
کنیم تا با تهیه پنل ها و آبگرمکن های خورشیدی مشکل 

برق عشایر برطرف شود.

عشاير استان 25 
درصد گوشت قرمز 

و فرآورده های 
دامی استان را 

تامین می کنند و با 
تولید گوشت نقش 
مهمی در پیشبرد 

اقتصادمقاومتی دارند

مديرکل امور عشاير استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به اينکه عشاير استان10/64 درصد عشاير کشور و 14/6 
درصد جمعیت استان را شامل می  شوند، اظهار کرد: مجموع خانوارهای عشايری کشور 212 هزارو 772 خانوار است 

که 14 هزار و  565 خانوار آن با 126 هزار و 39 نفر جمعیت در چهارمحال و بختیاری حضور دارند.

نماینده مردم شهرســتان بروجن در مجلس 
شورای اسامی با رد شایعه توقف طرح انتقال 
آب شهرســتان بن - بروجن گفت: اجرای این 

طرح به قوت خود باقی و در حال اجراست.
خدیجه ربیعی افزود: این طرح اکنون در مرحله 
انعقاد تفاهم نامــه برای خرید لوله از ســوی 
بانک عامل اســت و روال کار به خوبی در حال 
پیشرفت اســت. وی گفت: مباحثی در اجرای 
این طــرح پیش آمد کــه با درایت اســتاندار 
چهارمحال و بختیــاری و همدلی نمایندگان 

استان در مجلس شورای اسامی بر طرف شد.
به تازگی برخی از منابع آگاه اعام کرده بودند؛ 
کارشناســان وزارت نیرو چندان با اجرای این 
طرح موافــق نیستند.اســتاندار چهارمحال 
و بختیــاری در جلســه شــورای اداری که با 

حضور وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
برگزار شد، این مســئله را رد و اعام کرد این 
طرح متوقف نشــده اســت و برای اجرای آن 
امســال 700 میلیارد ریــال و بــرای خرید 
 لوله نیز 600 میلیارد ریــال اعتبار تخصیص

 خواهد یافت. طرح انتقال آب بن- بروجن 15 
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است و سال 
گذشــته 400 میلیارد ریال برای اجرای این 
طرح اختصــاص یافت که تنهــا 200 میلیارد 
ریال آن پرداخت شده است.با اجرای این طرح 
مشکل آب 11 شهر و 13 روستای چهارمحال 
و بختیــاری بــا 460 هزار نفــر جمعیت رفع 
می شــود.تکمیل و بهره برداری از طرح انتقال 
آب بن - بروجن به ســه هــزار و 200 میلیارد 

ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.

رییــس بســیج هنرمنــدان چهارمحال 
و بختیــاری اظهــار داشــت: فراخوان 
نمایشــگاه پوســتر و عکس ســوگواره 
هنر عاشــورایی تا 29 مهرماه با موضوع 
»محــرم، آیین عــزاداری و پیــاده روی 

اربعین« ادامه دارد.
مجتبی بیگی با بیان اینکه شرکت در این 
نمایشگاه برای همه آزاد است، افزود: آثار 
باید سیاه سفید و یا رنگی و مستند  باشد 
و نباید در برنامه های گرافیکی دستکاری 

شده باشد.
آثــار  از  اســتفاده  کــرد:  بیــان  وی 
نمایشــگاهی  بــرای چــاپ در کتــاب 
و ســایر اقــام انتشــاراتی و تبلیغاتی، 
کتــاب الکترونیکی، بانــک اطاعاتی و 

برگزاری نمایشــگاه با ذکر نــام صاحب 
 اثر بــرای برگزارکننده مجاز اســت. وی 
تصریح کرد: شــرکت کنندگان می توانند 
درهر 2 بخش با ارســال حداکثر 10 اثر 
با کیفیت در ایــن دوره شــرکت کنند.

رییس بســیج هنرمنــدان چهارمحال و 
بختیاری با بیــان اینکه نمایشــگاه آثار 
برگزیده 8 آبان ماه برپا می شــود، گفت: 
آیین اختتامیه و اهدای جوایز 15 آبان ماه 
برگزار خواهد شد. بیگی خاطرنشان کرد: 
نمایشگاه در محل ســالن شهید شهرانی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی و پس از آن 
در محل موکب قمربنی هاشــم)ع( واقع 
در عــراق محل پیــاده روی نجفـ  کربا 

عمود 285 نیز برپا خواهد شد.

نماينده بروجن:

 اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن با قوت ادامه دارد
ريیس بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 فراخوان نمايشگاه سوگواره هنر عاشورايی 

مديرکل امور عشاير استان چهارمحال وبختیاری:

عشایر نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی دارند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No.1977 | October 08,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

تحدید حدود اختصاصی
7/283 شماره صادره:1395/02/282409 چون تحدید حدود عمومی ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک شــماره 366 فرعــی از 4198-  اصلی واقع در 
مزرعه خوید بخش ســه- ثبت نایین  که طبق پرونده ثبتی به نام آقای رمضان 
صمدی نیستانک فرزند باقر 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  شــنبه 1395/08/08  
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار:1395/07/17  م الف:220 اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین)184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/261 شماره صادره: 1395/43/282239 نظر به اینکه آقای مسعود نصیری 
با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 15132-95/7/14 دفترخانه 129 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش دانگ پالک شماره 90/1095  واقع 
در بخش 20 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 2743 صفحه 191 دفتر جلد 15  امالک 
تحت شماره چاپی 268842 صادر و تســلیم گردیده و به موجب رای شماره 
5393 هیات 140 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی 
است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه 
ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره 
ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشد 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 
نسبت 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 این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایدتا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 21499 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/81  چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب انبار کاهدان تودرتو در کوی باال 
شــماره 7 فرعی از شــماره 35 اصلی  واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه  که 
طبق پرونده ثبتی به نــام آقای حیدر رمضان پور فرزند حســنعلی  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 95/08/08 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد 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: 

شنبه 1395/07/17 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه )191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/82  چون تحدید حدود ششدانگ محل دو باب اطاق خرابه تو در تو در کوی 
باال شماره 4 فرعی از شماره 35 اصلی  واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه  که 
طبق پرونده ثبتی به نــام آقای حیدر رمضان پور فرزند حســنعلی در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخه 95/08/08 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجــب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد 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 دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: شــنبه 1395/07/17 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه )194 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/83  چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب انبار کاهدان تودرتو در کوی باال 
شماره 9 فرعی از شماره 35 اصلی  واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه  که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای حیدر رمضان پور فرزند حسنعلی  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخه 95/08/08 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد 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: 

شنبه 1395/07/17 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه )191 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/224 شماره صادره: 1395/43/281069 نظر به اینکه آقای قدرت اله شریفی  
با تســلیم یک برگ استشهاد شــهود مدعی فقدان ســند مالکیت پالک شماره 
36/1609  واقع در بخش 14 اصفهان گردیــده  که در صفحه 528 دفتر 812 به 
شماره ثبت 148374 به نام وی ثبت و سند صادر و تسلیم شده است و به موجب 
اسناد رهن 30508-86/5/10 و 31068-86/8/13 دفترخانه 93 فالورجان نزد 
بانک کشاورزی شعبه فالورجان در رهن می باشد و درخواست صدور سند 
المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
یا وجود سند مالکیت  نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  
تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 21045 اداره 
ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان)186 کلمه، 2 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
7/228 شماره صادره : 1395/43/281275 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 2048 فرعی  از 27/324 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام اقدس مال 
احمدی فرزند کرمعلــی مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
95/08/08 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/07/17 م الف: 21080 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان  )152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/251 شماره صادره : 1395/43/281306 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 45/371  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام شــنبه مومزائی فرزند علی 
بنده  مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/08/08 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/07/17 
م الف: 21084 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان  )149 کلمه، 2 

کادر(
فقدان سند مالکیت

7/258  آقای رمضانعلی خانعلی فرزند محمد حسین شناسنامه شماره 3086 
میمه به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که ســند مالکیت تمامت ششــدانگ قطعه زمین پالک شماره 
8879 فرعی از شماره 11 اصلی مفروز و مجزا از شماره 7707 فرعی از اصلی 
مرقوم واقع در وزوان کوی اسالم آباد جنوبی جزء بخش ثبتی میمه به شماره 
چاپی 566180 الف / 82 که در صفحه 426 دفتــر 147 امالک ذیل ثبت 22973 
به نام شــهرداری وزوان ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و سپس آقای 
رمضانعلی خانعلی نامبرده به موجب ســند قطعی شماره 1385/07/05-153 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 208 وزوان تمامت ششدانگ پالک مذکور را 
به خریداری نموده است و سند مذکور به ایشان تسلیم گردیده است و معامله 
دیگری انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی به نام آقای رمضانعلی 
خانعلی نامبرده  نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: شنبه 1395/07/17 مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت 
میمه)269 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7 شــماره ابالغیــه: 9510100350707308 شــماره پرونــده:  /262
9509980350700255 شماره بایگانی شــعبه: 950303  خواهان سرپرستی 
بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
علی مظاهری نیک و محمد مظاهری نیک به خواســته مطالبه خســارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 311  ارجاع و به کالسه 
9509980350700255 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/29 و 
ســاعت 10/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواســت خواهان  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:21392 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغیــه: 9510100350707208 شــماره پرونــده:  /263
9509980350700473 شــماره بایگانی شعبه: 950555  خواهان وحید نجفی 
چالشتری  دادخواســتی به طرفیت  خوانده پژمان هدایتی  به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرسی و تامین 
خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311  ارجاع و به کالســه 9509980350700473 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/09/22 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:21393 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/288 شماره صادره : 1395/43/282396 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 36/2009 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای مرتضی جعفری ولدانی ش ش 9 فرزند محمد 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/08/15 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/07/17 م الف: 21553 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  )147 کلمه، 2 کادر(
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ویژه

رییس اورژانس کشــور گفت: بیش از ۱۲ هزار نیروی اورژانسی 
در ایام تاسوعا و عاشورا در حالت آماده باش هستند.

پیرحســین کولیوند گفت: ایام تاســوعا و عاشــورا از روزهایی 
هســتند که برای کاهش میزان خســارت ها نیازمند مدیریت 

جمعیت است.
وی با بیان اینکه اورژانس کشــور نیز در این حوزه آمادگی دارد 
که وظیفه خود را، در راستای خدمات دهی امدادی و بهداشتی 
و پزشکی درمانی به مردم، انجام دهد، افزود: از روز نخست آغاز 
ماه محرم نیروهای اورژانس با توجه به باال رفتن میزان تردد در 

سطح مناطق مختلف در حالت آماده باش هستند.
رییــس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی کشــور 
 با بیان اینکه در این ایــام ۲۰ فروند بالگــرد اورژانس در حالت 
آماده باش هســتند، عنوان کرد: شــعاع عملیاتی هر یک از این 
بالگردها ۱۵۰ کیلومتر اســت. وی گفت: همچنین در این ایام 
۱۲ هزار و ۷۰۰ نیروی اورژانســی با حضور ۶۰ دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، ســه هزار و ۵۰۰ دســتگاه آمبوالنس و ۴۰ دستگاه 
موتورالنس برای خدمت به مردم در حوادث احتمالی در حالت 
آماده باش هستند. کولیوند خاطرنشــان کرد: یکی از مهم ترین 
فاکتورهایی که برای اورژانس و نیروهای اورژانسی برای داشتن 
خدمت مطلوب نیاز است، سرعت رسیدن به محل حادثه است 
پس از تمامی رؤســای هیئت هــای مذهبی مــی خواهیم که 

محورها را برای تردد آمبوالنس ها باز نگه دارند.
وی گفت: پایگاه های جاده ای و شهری اورژانس تا پایان این ایام 
در حالت آماده باش هســتند و همچنین تیم های اورژانسی در 

میادین اصلی و محورهای پرتردد مستقر می شوند.

 رییس شــورای عالی اســتان ها گفــت: اگر به روســتاها توجه شــود 
حاشیه نشینی ایجاد نخواهد شد.

 مهدی چمران در آغاز نشســت شورای عالی اســتان ها ضمن تسلیت 
فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدا... الحسین)ع(، اظهارداشت: 
سید و ساالر شهیدان با اهدای خون خود و یارانش راه رسول خدا و دین 

مبین اسالم را تضمین کرد.
وی افزود: ماه محرم و صفر ماهی اســت که تاکید می کند نباید خودمان 
را در مســائل دنیوی غرق کنیم. ماه محرم و صفــر را در پیش داریم که 
باید در این مــاه خود را بســازیم و عاشــورایی شــویم؛ همان گونه که 
 شهدای ما عاشــورایی شدند و به اوج رســیدند.چمران با اشاره به تبعید

 امام )ره( به پاریس گفت: این روزها مصادف با سالروز تبعید امام راحل به 
پاریس است. این هجرت موجب شــدت گرفتن پیروزی انقالب اسالمی 
ایران شد. رییس شورای عالی استان ها با اشــاره به روز دهم مهرماه که 
با نام ملی» روســتا « نام گذاری شده اســت، افزود: باید روستاها درآمد 
ثابت و اشــتغال پایدار داشــته باشــند تا از طریق این درآمد و اشتغال 
 برای خود آبادانی ایجاد کنند.چمران گفت: اگر به روســتاها توجه شود 
حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیرمجاز که شــهرها را آزار می دهد، 
ایجاد نخواهد شــد.وی افزود: ۳۰ درصد جمعیت ما در روستاها زندگی 
می کنند و ۷۰ درصد شهرنشینی داریم. ما باید با تقویت زیرساخت های 

روستایی جلوی افزایش شهرنشینی را بگیریم.

 مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت کشــور گفت: طرح جایگزینی ارائه 
کارت ملی به جای دفترچه بیمه سالمت از اواخر آذرماه امسال در پنج 

استان کشور اجرا می شود.
محمدجواد کبیر افزود: جایگزینی کارت ملی بــه معنای حذف کامل 
دفترچه های کاغذی نیســت، بلکه اســتفاده از دفترچــه ها طوالنی 
مدت خواهد شــد. وی گفت: این طرح که در مراکز منتخب روستایی 
پنج استان سیستان و بلوچســتان، همدان، گلستان، سمنان و اردبیل 
از اواخر آذرماه امســال اجرایی می شــود، نیاز به زیرساخت مخابراتی 
دارد و مراجعان به جای عرضه دفترچه بیمه شــماره کارت ملی خود را 
ارائه می دهند. کبیر تصریح کرد: تالش می شود با ایجاد زیرساخت های 
الزم این طرح از ابتدای ســال آینده در تمام استان های کشور اجرایی 
شود. مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت کشــور، کاهش هزینه ها را از 
مهم ترین اهداف اجرای این طرح دانســت و تصریح کــرد: برآورد می 
 شود با اجرای این طرح ســاالنه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال در هزینه ها 

صرفه جویی شود.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: در طول سه سال دولت 
یازدهم میزان مســتمری بازنشســتگان و مســتمری بگیران این 

سازمان حدود ٨۰ درصد افزایش یافت.
ســیدتقی نوربخش به همراه مدیران ســتادی در جریان بازدید از 
نمایشگاه دســتاوردهای دولت با عنوان» هنر تدبیر« افزود: اولین 
رسالت ســازمان تامین اجتماعی، پرداخت به موقع مستمری است 
که به روز، پرداخت می شــود و حتی یک روز از پرداخت آن تخطی 
نشده است. وی خاطرنشــان کرد: البته با وجود رشد ٨۰ درصدی 
میزان مستمری این افراد در طول سه ســال گذشته، هنوز جبران 
مافات نکرده ایم. نوربخش اظهارکرد: زمانی که دولت تدبیر و امید 
روی کار آمد، میزان مســتمری ماهانه پرداختی از ســوی تامین 
اجتماعی ۱٨ هزار میلیارد ریال بود اما اکنــون به ۳۳ هزار میلیارد 
ریال رسیده اســت. نوربخش ادامه داد: نمی خواهم پرداختی های 
این دولت را با دولت قبل مقایسه کنم اما در طول هشت سال دولت 
گذشته تنها ۴۲ درصد رشد مســتمری را شاهد بودیم و اینها نشان 
 می دهد دولت تدبیــر و امید اهتمام ویژه ای برای تامین معیشــت 
مســتمری بگیــران دارد. وی گفت: نقــش تامیــن اجتماعی در 
پیشرفت ها و کارنامه دولت کامال مشــخص است به طوری که یک 
چهارم تخصیصی کل کشــور در اختیار ســازمان تامین اجتماعی 
است. مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: اگر بودجه 
دولت ۲۰ هــزار میلیــارد تومان در طول ماه اســت، پنــج هزار و 
۲۰۰ میلیــارد تومــان آن در ماه بــه تامین اجتماعــی تخصیص 
داده می شــود. نوربخش در ادامه اظهار داشــت: پنج هزار و ۲۰۰ 
 مســتمری بگیر و بازنشســته از خدمات چهارده گانه این سازمان

بهره مند هستند.

رییس اورژانس کشور خبرداد:

آماده باش نیروهای اورژانس
 از ابتدای ماه محرم

رییس شورای عالی استان ها:

توجه به روستاها مانع حاشیه نشینی 
در شهرها می شود

کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه 
سالمت می شود

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد:

رشد 8٠ درصدی مستمری 
بازنشستگان در دولت یازدهم

پیشنهاد  سردبیر:
آماده باش نیروهای اورژانس از ابتدای ماه محرم

بر اســاس ماده ۳۱ قانون آیین دادرســی کیفری مصوب سال 
۱۳9۲، برای رسیدگی به جرایم اطفال و انجام سایر امور پلیسی 
مربوط به اطفال بزهکار و بزه دیده، الزم اســت الیحه تشکیل 
پلیس اطفال تهیه شــود. به موجب این الیحه قضاییه، افسران، 
درجه داران و کارمندان آموزش دیده و آشــنا با مسائل تربیتی 
و عالقه مند به انجام امور مربوط به اطفــال عهده دار انجام امور 
مربوطه خواهند شــد؛ به نحوی که بتوانند با ویژگی های خاص 
کودکان از جمله وضعیت آســیب پذیری آنهــا و ظرافت های 

روحی  شان برخورد مناسب داشته باشند.
مطابــق این قانــون همراه داشــتن کارت ضابطیت از ســوی 
ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، 
بازجویی از زنــان و افراد نابالغ توســط ضابطــان زن، تماس 
متهمان با خانواده شــان پس از تحت نظر قــرار گرفتن، توجه 
به ســازمان های غیر دولتی به عنوان اعالم کننده جرم، جبران 
خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه و تشکیل پرونده شخصیتی 

اموری است که باید انجام گیرد.
تشکیل پلیس اطفال

اردیبهشــت ســال 9۳ بود که مصدق معاون ســازمان قضایی 
نیروهای مسلح با اشاره به ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری 
اظهار داشت: به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال 
و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین 
بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن 

صورت گیرد. 

این قانون، پلیس را موظف به راه اندازی یگانی مخصوص اطفال 
می کرد و اواخر بهمن 9۴ حسین اشتری فرمانده ناجا در اولین 
اظهار نظر خود در مورد پلیس اطفال از راه اندازی پلیس اطفال 
و زنان در ســال آینده )9۵( خبر داد و با اشاره به خأل موجود در 
پیش بینی و راه اندازی کالنتری زنــان، آن را با محدودیت های 

مربوط به تعریف شیفت شب برای زنان پلیس مرتبط دانست.
یک سال گذشت و خبری از پلیس اطفال نیست

اما یک ســال بعد اشــتری در تاریخ ۱٨ مــرداد 9۵ در جمع 
خبرنــگاران در پاســخ به ســوالی در مورد راه انــدازی پلیس 
اطفال گفت: پلیــس اطفال در کمیســیون قضایی مجلس در 
حال پیگیری اســت و هر زمان که ابالغ شــود این آمادگی در 
ناجا وجود دارد که به صورت تخصصی این ماموریت انجام شود 
و اگر هم اکنون مراجعه و تماســی درخصوص افراد خردســال 
از طریــق تلفن ۱۱۰ صــورت گیرد صریحا پاســخگو خواهیم 
 بود.  وی افــزود: البته این ســرعت عمل از گذشــته نیز وجود 
داشته است. همچنین اگر ابالغی در این خصوص صورت گیرد 

با حساسیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
پلیس در انتظار اقدام مجلس 

این اظهارات اشتری نشان می دهد که نیروی انتظامی توانسته 
در مدت یک سالی که فرمانده آن وعده داده بود، زیرساخت ها 
را برای راه اندازی پلیس اطفال  فراهم کند اما در این میان گویا 

مشکل دیگری وجود دارد.
مشکلی که اشتری به آن اشاره می کند و در صحبت هایش می 

گوید که باید کمیسیون قضایی مجلس تصمیم نهایی را گرفته 
و سپس تشکیل این نیرو را به پلیس ابالغ کند.

پیش نویس الیحه پلیس اطفال آماده شد
سوم مهرماه امسال بود که در آخرین اظهارات خداییان، معاون 
حقوقی قوه قضاییه از آماده شــدن پیش نویــس الیحه پلیس 

اطفال در این معاونت خبرداد. 
ذبیح ا... خداییــان درباره الیحه پلیس اطفــال اظهار کرد: این 
پیش نویس در آینــده ای نزدیک، تقدیم رییــس قوه قضاییه 

خواهد شد و در صورت موافقت به دولت ارسال می شود. 
او در پاســخ به این ســوال که »آیا می توان به استفاده از پلیس 
اطفال در محاکم در ســال 9۶ امیدوار بود یا نه؟« خاطرنشــان 
کرد: پلیس اطفال، در قانون آیین دادرســی کیفری پیش بینی 
شده است و از آنجا که باید به تصویب مجلس هم برسد، به این 
بســتگی دارد که روند پیگیری آن در مجلــس چقدر  به طول 

بینجامد.
عملکرد پلیس اطفال جنبه پیشگیری دارد

یک وکیل دادگســتری فعال حقوق کودک درباره لزوم ایجاد 
پلیس کودک می گوید:  همگان، کــودکان را به عنوان یک فرد 
بی دفاع و آسیب پذیر می شناسند. همین ویژگی کودکان باعث 
شده تا در پروسه برخورد و مواجهه او با سیستم قضایی و قانونی 
بر اســاس یک قانون پیشرفته، اصول مشــخصی تدوین شود. 
مونیکا نادی می افزاید: خوشــبختانه در تصویب آیین دادرسی 
کیفری در ســال ۱۳9۲ پیش بینی هایی لحاظ شــده است. از 
جمله تحوالت در این قانون می توان به پیش بینی ایجاد پلیس 
برای گروه کودکان و نوجوانان در جامعه اشــاره کرد. بی شک 
تصویب این الیحه با پروســه های اداری و قانونی فراوانی همراه 
اســت.  به گفته او از واژه پلیس اطفال در اذهان جامعه، افرادی 
متخصص و مسئول برای مواجهه با کودکان درگیر با جرم نقش 
می بندد. این افراد تحت آموزش های فراوان قــرار گرفته تا در 
مواجهه با کــودکان در محیط متفاوت قضایــی بتوانند ارتباط 

برقرار کنند.
این فعال حقوق کودک با بیان اینکه امروزه پلیس در مواجهه با 
کودکان مجرم یا کودکان مواجه با جرم، چندان فرصت توجه را 
نداشته و به نسبت مورد آموزش هم قرار نگرفته، تاکید می کند: 
اغلب این افراد در نیروی انتظامی از حقوق کودک چندان مطلع 
نیستند. در واقع این پلیس ها محوریت کار خود را بر اساس نظم 
و امنیت می دانند. این درحالی اســت که در مواجهه با کودک 
باید در گام نخست توجه به حقوق او در اولویت قرار گیرد. چون 
پلیس اولین فردی اســت که با کودک مواجه بــا جرم برخورد 
قضایی می کند. در این شــرایط کودک در محیطی نا آشنا قرار 
گرفته و در برابــر اولین اقدام پلیس در رونــد پرونده تاثیرگذار 

است.
در این شــرایط، حمایت همه جانبه از کودک می تواند تاثیرات 
عمیق در روان او داشــته باشــد. به گفته او سال هاست که در 
کشورهای پیشرفته پلیس اطفال تجربه شده است و روز به روز 
بر تعداد نیروهــای متخصص اطفال و حتــی پلیس زن در این 
کشــورها افزوده می شــود. یکی دیگر از کاربردهای استفاده از 

پلیس زن و پلیس اطفال جنبه پیشگیرانه از جرم است. 

روانشناسی

یکی از مشــکالت کودکان بیش فعال عدم تمرکز و 
توجه در خواندن و نوشــتن بخصوص در حل مسائل 

ریاضی است.
علی آزاد روانشناس و استاد دانشــگاه در گفت وگو 
بــا خبرنگار گــروه اجتماعــی باشــگاه خبرنگاران 
جــوان اظهار داشــت: بیــش فعالی یــک اختالل 
شــایع میان کودکان محسوب می شــود  که حدود 
٨ تا۱۰ درصد آنان به این مشــکل دچار هســتند و 
معموال این بیماری در میان پســران بیشــتر دیده 
می شــود که پرتحرکــی، کمبود توجــه و تمرکز، 
بروز اعمــال ناگهانــی و غیــر قابل پیــش بینی از 
ویژگی های اولیه آن اســت که این عوامل در ســال 
 های ابتدای رشــد یعنی قبل از ورود به مدرسه آغاز 

می شود.
وی در ادامه افزود: اختالل بیش فعالی یا نقص توجه 
در کودکان، معموال زمانــی که بچه ها به مهدکودک 
یا مدرسه می روند به خوبی خود را بروز می دهد که 
ضروری است این افراد پس از تشخیص، سریع تحت 

درمان قرار گیرند.
آزاد تصریــح کرد: این کــودکان به شــدت از انجام 
کارهایی که نیازمند توجه و تمرکز اســت مانند حل 
کردن مسئله ریاضی فراری هســتند و حاضرند هر 
کاری جز آن را قبول کنند و درخواســت این کار از 
آنان بدترین تنبیه ممکن بــرای کودکان بیش فعال 

است.
این روانشــناس در پایان بیان کــرد: از خصوصیات 
کودکان بیش فعال این است که بازی یا انجام کاری 
را تا آخر به پایان نمی رســانند و آن را نیمه کاره رها 
می کنند؛ همچنین ایجاد مشــکالت درسی به دلیل 
عدم توجه و تمرکز از مهم ترین مسائل این کودکان 
اســت که در نتیجه موجب کاهش اعتماد به نفس، 

ترس و گریز از مدرسه خواهد شد.

کودک بیش فعال را مجبور 
به حل مسائل ریاضی نکنید

کودکان بزهکار و قانونی که امروز و فردا می شود

پلیساطفالچهزمانیاجراییمیشود؟

پلیس اطفال 
در کمیسیون 

قضایی مجلس 
در حال پیگیری 
است و هر زمان 

که ابالغ شود این 
آمادگی در ناجا 

وجود دارد که به 
صورت تخصصی 

این ماموریت 
انجام شود

قانون کیفری مصوب سال 92 تاکید کرد برای رسیدگی به جرایم و بزه کودکان نیاز به راه اندازی پلیس اطفال است، 
اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

با مسئوالن

رییس ســازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی گفــت: طــرح رتبه بنــدی مــدارس غیردولتی 
 بزودی در ۲۰ مدرسه کشــور به صورت  آزمایشی  به اجرا 

در می آید.
مرضیــه گــرد در ســومین  نشســت علمی پژوهشــی  
طرح رتبــه بندی مــدارس کــه با حضــور مدیــران و 
 کارشناسان ســازمان  برگزار شــد گفت:  ما اعتقاد داریم  

برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری های ســازمان باید طبق 
سند تحول بنیادین صورت گیرد که در همین راستا  طرح 
پژوهشــی رتبه بندی مدارس غیر دولتی  از دو سال قبل با 
همت اســاتید  معتبر امر تعلیم وتربیت شروع به کار کرد و 

الحمدا... خروجی مطلوب  طرح مورد تایید  قرار گرفت.
وی افــزود: اهــداف غایــی طــرح  فراهم کردن بســتر 
مناســب بــرای شفاف ســازی فعالیــت هــای مدارس 
غیردولتــی، ایجــاد وحــدت رویــه در فعالیت هــای 
مــدارس در راســتای ارتقای مســتمر کیفیــت و بهبود 
عملکــرد آنــان، فراهــم شــدن زمینه های ارزشــیابی 
عملکرد مدارس و ایجاد شــرایط مناســب بــرای تعالی 
و ارتقــای کیفیــت مســتمر مــدارس غیردولتــی در 
 راســتای مفاد ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش  

است.
گرد ضمن اشــاره به کلیات طرح افزود: ما اعتقاد راسخ به 
طرح داریم. کار بزرگ و بنیادیــن علمی در حوزه پژوهش 
صورت گرفته که از مبانی نظری بســیار قــوی برخوردار 

است و  متناســب با شــرایط کشور و طبق ســند تحول 
بنیادین برای کیفیت بخشی مدارس غیردولتی به اجرای 

آزمایشی در می آید.
وی تصریح کرد: در کنار طرح رتبــه بندی مدارس، طرح 
نظارت و ارزیابی مدارس نیز در حال انجام است که مکمل 
این طرح اســت و امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم با اجرای 
آزمایشــی آنان به نتیجه مطلوب برســیم و بــرای اجرای 

سراسری آن در کشور برنامه ریزی کنیم.
معاون وزیــر بیان کــرد: بسترســازی این طرح بســیار 
 حائز اهمیت اســت و همکاران ســازمان و مجریان طرح 
رتبه بندی به عنوان حامیان طرح در امر فرهنگ ســازی و 
اطالع رسانی باید اهتمام بیشتری داشته باشند تا اطمینان 
خاطر موسســان و همراهی آنان به طرح ایجاد  شود. وی 
ضمن اشاره به نقش مهم نظارت وارزیابی به عنوان مکمل 
طرح رتبه بندی مدارس افزود: بخــش مهمی از کار ما در 
این طرح، تضمین کیفیت طرح اســت که باید به طور ویژه 
و جدی دنبال شــود که امیدواریم با اجرای متناوب هر سه 

سال آن  بتوانیم تضمین کیفیت آن را نیز افزایش دهیم.
رییس ســازمان مــدارس غیردولتی خاطرنشــان کرد: 
 ســایر بخش های وزارتخانه نیز عالقه مند به  اجرای طرح 
رتبه بندی در مدارس هســتند و درخواســت ارائه نتایج 
را داشــتند اما از آنجایــی که این طــرح مختص مدارس 
غیردولتی است و هنوز اجرای آزمایشی آن صورت نگرفته 

فعال از انتشار آن معذوریم.

مدیر دفتر نمایندگی ســازمان حج و زیارت گفت: از روز 
شــانزدهم، روزانه حدود ۱۰۵ کاروان برای عتبات اعزام 
خواهیم داشت یعنی روزانه حدود ۴۵۰۰ زائر از مرز عبور 

می کنند.
مدیر دفتر نمایندگی ســازمان حج و زیــارت در عراق، با 
بیان اینکه اعــزام های روزهــای شــانزدهم، هفدهم و 
هجدهــم مهرماه بــا افزایش صــد در صدی نســبت به 
روزهای عادی برنامه ریزی شــده اســت، گفت: از دیروز 
روزانه حدود ۱۰۵ کاروان برای عتبات اعزام داشــته ایم 
یعنی روزانه حدود ۴۵۰۰ زائر و در این سه روز از بیش از 
۱۳۰۰۰ زائر از مرزهای زمینی و هوایی استقبال خواهیم 
کرد. محمد جواد دانشــیار افزود: در این راستا مسئوالن 
شرکت شمســا، به گونه ای برنامه ریزی نموده اند تا برای 
بیش از سیصد کاروان که طی ســه روز به عتبات عالیات 

وارد می شــوند بهترین و مناســب ترین ساختمان های 
موجود را اجاره کنند.

زائرین در صورت تمایل و شرایط مناسب امنیتی به 
سامرا اعزام می شوند

وی همچنین با اشاره به تمایل زائران برای سفر به سامرا 
گفت: با امکاناتی که شرکت شمسا فراهم نموده، موضوع 
سفر زیارتی سامرا در دستور کار دفتر نمایندگی سازمان 

حج و زیارت در عراق قرار گرفت.
دانش یــار افــزود: در این راســتا با هماهنگی ســفارت 
جمهوری اســالمی ایران در عراق و شــورای امنیت ملی 
 از فروردیــن تا نیمه خــرداد، تردد ده دســتگاه اتوبوس 

به صورت روزانه برای حضور در سامرا اجرایی شد.
مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق افزود: 
با افزایش پوشش امنیتی این تردد به بیست و بعد به سی 
دستگاه اتوبوس افزایش یافت و از ایام عرفه بنا شد که هر 

کدام از کاروان ها که مشتاق باشند به سامرا اعزام شوند.
وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل، از ایام عرفه تاکنون 
به هر کاروانی که تقاضای حضور در سامرا را داشته است، 
پاسخ مثبت داده ایم و برخی روزها تا هشتاد و پنج کاروان 
را به ســامرا اعزام کرده ایم. مدیر دفتر نمایندگی سازمان 
حج و زیــارت در عــراق در پایان گفت: به شــرط وجود 
شرایط امنیتی مناســب، امیدواریم زائرانی که تاسوعا و 
عاشورا در کربالی معلی حضور داشــته و تمایل به اعزام 

دارند به سامرا فرستاده شوند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد:

آغاز اجرای آزمایشی طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی
مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق خبرداد:

بیش از ۳٠٠ کاروان در ایام عاشورا به عتبات مشرف می شوند

سوژه روز

میزان نوشت : سرپرستی سه قلوهایی که قرار بود توسط 
پدرشــان به بهای ۶۰ میلیون تومان فروخته شــوند به 

سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.
با اختالف یــک دقیقه، پا به ایــن دنیا گذاشــته اند اما 
سرنوشت هر سه شــان یکسان بوده اســت. آنها به این 
خاطر که زود تر از موعد متولد شــده انــد، همچنان در 
دســتگاه نگهداری می شوند. مادرشــان ۳۳ ساله است 
و همســر دوم مردی شــده که هنوز درگیــر پرداخت 
مهریه همسر اولش اســت. در روســتای آنها دختر که 
ســنش از ۳۰ ســال می گذرد، باید حتما به خانه بخت 
رود و »مژگان« به اجبار خانواده، با مردی که ۲ ســال از 
خودش بزرگتر بوده و از همســر اولش جدا شده، ازدواج 
کرده است. خانواده آنها، درگیر مشکالت عدیده ای است 
و مژگان و ســعید هیچ گاه نتوانســته اند از پس مخارج 

زندگی شان برآیند. آنها در روســتایی در حوالی شازند 
از توابع اســتان مرکزی زندگی می کنند و مرد خانواده 
کار مشــخصی ندارد. با این شــرایط او از همان ماه های 
نخست زندگی مشترکشان تاکید زیادی به فرزند آوری 
داشته و سرانجام پس از گذشــت ۳ سال، خواسته مرد با 
تولد نیکا، سارا و خورشــید برآورده می شود. مردی که 
می خواسته پدر یک فرزند شــود حال با تولد سه قلوها 
غافلگیر شــده و به فکر فروش فرزندانش افتاده اســت.

او در ابتدا، بهــای ۴۰ میلیون تومان را بــرای هر یک از 
فرزندان خــود تعیین کرده امــا زمانی که با اســتقبال 
خریداران تهرانی مواجه نشده است، قیمت در نظر گرفته 
برای فرزندانش را پایین آورده اســت.فاطمه یزدان پور، 
مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین توضیحاتی 
را در رابطه با وضعیت زندگی مژگان و تالش های همسر 

او برای فروش فرزندانش مطرح کرده اســت.وی در این 
رابطه می گوید: یک هفته قبل، مژگان برای وضع حمل 
به یکی از بیمارســتان های اراک مراجعه می کند. او به 
این خاطر کــه توان پرداخت هزینه های بیمارســتان را 
نداشته از طرف مددکاران بیمارستان به موسسه خیریه 
مهرآفرین معرفی می شــود. وی می افزاید: زمانی که با 
مژگان مواجه شدیم او اعالم کرد که همسرش قصد دارد 

سه قلوها را به فروش برساند.
یزدان پور از ارســال گزارش مددکاری به دادستانی خبر 
می دهد و می گوید: گزاش مددکاری و وضعیت فرزندان 
با همکاری اورژانس اجتماعی در اختیار دادســتان قرار 
گرفت و خوشبختانه با حکم دادســتان اراک، مقرر شد 
سه قلوها به علت عدم صالحیت خانواده، برای نگهداری 

از فرزندان به سازمان بهزیستی واگذار شوند.

۳ قلوهایی که در اراک به مزایده گذاشته شدند

هرکدام 2٠ میلیون تومان!
عکس تزئینی است
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پیشنهاد سردبیر: 
عزاداری امام حسین )ع( به رسم دهاقانی ها 

اخبار

مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایگان اظهارداشــت: احــداث دومین 
کشــتارگاه صنعتی مدرن غــرب اســتان در گلپایــگان در حال راه 
 اندازی اســت و تا کنون 3 میلیارد تومان هزینه در برداشــته است که 

برای تکمیل ) خرید سردخانه (600 میلیون تومان اعتبار نیاز است.
مســعود غفاری با بیان اینکه با راه اندازی این کشــتارگاه روزانه500 
 راس دام ســبک و200 راس دام ســنگین در آن کشــتار می شود که 
 می توانــد شــهرهای غرب اســتان را پوشــش دهد، تصریــح کرد: 
 با راه اندازی کشــتارگاه دام یک میدان دام در کنار آن برای جلوگیری 

از فروش بازار دام به دست دالالن ایجاد می شود. 
مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایگان بیــان کرد: ظرفیــت تولید مرغ 
تخم گذار در واحدهای مرغداری شهرســتان یک میلیون و300 هزار 
قطعه است در حالی که در واحدهای مرغداری مدرن و تمام اتوماتیک 

روزانه 23 تن تخم مرغ تولید می شود.
کشتار روزانه 200 راس دام سبک در کشتارگاه گلپایگان

 غفاری بــا بیان اینکــه در حــال حاضر یــک واحد کشــتارگاه دام 
در گلپایگان است، افزود: روزانه کشتار200 راس دام سبک و10 راس 

دام سنگین در این کشتارگاه گلپایگان صورت می گیرد.
 وی گفت: یک کشتارگاه طیور در شهرستان با کشــتار روزانه 2 هزار 
 و 500 قطعه در ساعت در شهرستان اســت، اما براساس نقشه جدید 
در مرحله ســاماندهی و توســعه فضای فیزیکی قرار گرفته که برای 
تکمیل و تجهیز کامل 3 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. مدیر 
شبکه دامپزشکی گلپایگان با بیان اینکه کشتارگاه بلدرچین با ظرفیت 
روزانه یک تن گوشت در حال فعالیت اســت، گفت: یک کارگاه قطعه 
 بندی گوشــت مرغ، دو کارخانه تولید خوراک دام بــا ظرفیت30 تن 
و 15 تن در روز، 8 واحد تولید فرآورده هــای لبنی با ظرفیت پذیرش 
400 کیلوگرم شــیر خام، 2 واحد دارای مجوز بسته بندی تخم مرغ و 
100 مرکز عرضه فروش مرغ در شهرستان گلپایگان فعالیت می کنند.

ماهانه 40 تن تخم مرغ از گلپایگان به کشور عراق صادر 
می شود

 وی با اشــاره به پیشــرفت واحدهای مرغ تخم گــذار گلپایگان گفت: 
 در یــک ماهه گذشــته تا کنــون پنج محمولــه20 تنــی تخم مرغ  
 به کشــور عراق صادر شــده اســت که همین روند صادرات تخم مرغ 

ثبات قیمت این محصول در شهرستان را به همراه داشته است. 
 GIS غفاری خاطرنشان کرد: سازمان دامپزشکی با راه اندازی سیستم
در بین کشــورهای منطقه پیشگام بوده اســت به این معنی که تمام 
واحدهای اپیدمیولوژیک دامی کشور با دستگاه GPS کدگذاری شده 
و هر گونه عملیات واکسیناسیون یا بروز بیماری در این واحدها روزانه 

ثبت و به سازمان ارسال و در آنجا تحلیل و جمع بندی می شود.
وی اظهارداشت: ارتقای سالمت، بهداشــت و امنیت غذایی جامعه از 

تولید تا مصرف از اساسی ترین ارکان و رسالت شبکه دامپزشکی است.
مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایگان با بیان اینکه در راســتای امنیت 
غذایی و بهداشت عمومی جامعه شبکه دامپزشکی با وزارت بهداشت 
و درمان ارتباط تنگاتنگی دارد، خاطرنشــان کرد: شبکه دامپزشکی با 
پیشگیری و کنترل بیماری در دام های سبک و سنگین ، طیور ، آبزیان ، 
زنبورعســل و همچنین حیات وحش و محیط زیست از بروز خسارت 

و هدر رفتن این سرمایه های ملی کشور جلوگیری به عمل می آورد.

مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان:

ماهانه 40 تن تخم مرغ از گلپایگان 
به کشور عراق صادر می شود

کوتاه از شهرستان ها

فرماندار چادگان با اشــاره به آغاز ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 
سال ۹5 از سوم مهرماه تصریح کرد: تاکنون 3/4 درصد از جمعیت شهرستان 
چادگان به صورت اینترنتی در ســایت سرشــماری نفوس و مسکن ثبت نام 

کرده اند.
مهدی اسدپور تصریح کرد: روســتاهای شهرستان به علت نداشتن دسترسی 
به اینترنت نتوانستند وارد سامانه شده و ثبت نام کنند که انتظار داریم شوراها 
و دهیاران مــردم را راهنمایی و تشــویق کنند تا با مراجعه به بخشــداری ها، 
شهرداری ها و کافی نت های شهرستان نسبت به ثبت نام و ارایه اطالعات وآمار 
دقیق همکاری کنند تا روند آمارگیری ســرعت گیرد. فرماندار چادگان گفت: 
 شهرســتان چادگان دارای دوبخش مرکــزی و چنار رود اســت که در بخش 
چنار رود که مناطق محروم شهرستان است 53 روستا داریم و در بخش مرکزی 
 نیز 13 روستا که طبق آمار نفوس ومسکن ســال۹0 جمعیت 35 هزارنفری را 

در خود جای داده است.
 اسدپور افزود: شــهروندان در مراجعه آمارگیران به درب منازل اطالعات دقیق 

در اختیار آنان قرار دهند تا در برنامه ریزی کالن کشور بهتر عمل کنند.

فرماندار اردســتان گفت: تعامــل و ارتباط بین دســتگاه هــا و مدیریت 
شهرستان می تواند مشکالت اردستان را برطرف کند.

 علیرضــا غیــور در جلســه انجمــن کتابخانه هــای عمومی اردســتان 
در فرمانداری این شهرستان با اشاره به تغییر مدیریت در کتابخانه عمومی 
 اردســتان افزود: اگر در مدیریت تعامل باشــد کارها بــه خوبی پیش رفته 
و بسیاری از مشــکالت موجود جامعه برطرف می شــود و در ادامه توسعه 
 همه جانبه در شهرســتان به وجــود خواهد آمد. وی با بیــان این که یکی 
از راهبردهای توسعه فرهنگی ایجاد کتابخانه است، تصریح کرد: در راستای 
ایجاد و توســعه کتابخانه ها باید از خیران و بخش خصوصی کمک گرفت. 
غیور گفت: متاسفانه کتابخانه های عمومی شهرســتان به دلیل مشکالت 
فیزیکی و کمبود امکانات از جذابیت کافی برخوردار نیســتند و مسئوالن 
 و انجمن کتابخانه ها بایــد در رفع این کمبودها تالش کنند. وی با اشــاره 
به ماده قانونی واریز نیم درصد از درآمد شهرداری ها به حساب کتابخانه ها 
افزود: شهرداران محترم ماهیانه سهم این نهاد را به حساب آنان واریز کرده 

و در بخش شاداب سازی و زیبا سازی این مکان ها مشارکت کنند.

 چهار مــورد وقف جدید بــه ارزش بیــش از 2 میلیــارد ریال توســط واقفان 
در شهرستان خور و بیابانک به ثبت رسید.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خور و بیابانک افزود: این موقوفات 
 به مســاحت 445 مترمربع شامل دو باب مغازه در شــهرخور، یک قطعه زمین 
به مساحت 12 مترمربع در شــهرفرخی، یک باب اتاق در چاهملک و یک قطعه 

زمین در ایراج است.
مجتبی بابایی افزود: واقفان این موقوفات را برای استراحت عموم، اطعام عزاداران 

حسینی،  عمران و آبادانی و امور عام المنفعه وقف کرده اند.
 وی گفت: در خوروبیابانک 116مســجد، 27حســینیه و 25بقعــه و زیارتگاه 

وجود دارد که درآمدهای حاصل شده از آنها در خود این اماکن هزینه می شود.
 وی با بیان اینکــه بیش از80 درصــد درآمد موقوفات شهرســتان، صرف امور 
 روضــه خوانی می شــود، خاطر نشــان کرد: در ســال بیــش از250 مجلس 
روضه خوانی در شهر خور برگزار می شود که هزینه60 مجلس به صورت موقفه 
 تامین می شــود. به گفته وی تاکنون 536 موقوفه متصرفــی و غیر متصرفی 

در شهرستان به ثبت رسیده است.

عملیات ساخت مصال، دفتر امام جمعه و مسجد امیرالمومنین شهر دستگرد 
از توابع شهرستان برخوار آغاز شد.

 مصال شهر دستگرد شهرســتان برخوار با10 هزار متر مســاحت و پنج هزار 
 متــر مربع زیــر بنــا، درســه مرحله ســاخته می شــود. همچنیــن دفتر 
امام جمعه شهر دستگرد با360 متر مســاحت،500 متر مربع زیربنا و مسجد 

امیرالمومنین با چهار هزار و300 متر مساحت احداث می شود.
امام جمعه شهر دستگرد گفت: برای شروع ســاخت مصلی، دفترامام جمعه 
و مســجد امیر المومنین در شهر دســتگرد بیش از یک میلیارد و پانصدهزار 
ریال اعتبار پیش بینی شده است. حجت االسالم و المسلمین سید مصطفی 
عاملی اظهارکرد: احداث مصلی، دفتر امام جمعه و مســجد امیرالمومنین در 
شهر دستگرد رونق فعالیت های فرهنگی، دینی و تقویت روحیه معنوی مردم 
این شهر را به دنبال دارد. امام جمعه شهر دستگرد با اشاره به اهمیت احداث 
 این مجموعه بزرگ فرهنگی و دینی تصریح کرد: الزم اســت خیران نســبت 
به امور دینی اهتمام بیشتری داشته باشند. شهرستان برخوار با120 هزارنفر 

جمعیت در10 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

حضور3/4 درصد 
ازجمعیت چادگان 

درسرشماری اینترنتی

تعامل بین دستگاه ها 
مشکالت شهرستان را 

برطرف می کند

ثبت چهار مورد
 وقف جدید 

در خور و بیابانک 

عملیا ت
 ساخت مصال 

در شهر دستگرد آغاز شد

دیدگاه

مدیر مدرسه علمیه معصومیه شهرضا عنوان کرد: امام حسین ) ع ( با تمام وجود 
 برای رضای خدا و اعتالی کلمــه ا... در عالم قیام کردند، ایشــان از انحرافی که 
در ســنت جدش ایجاد شــده، ناراحت بودند و با احســاس مســئولیت درباره 
 سرنوشــت دین خدا، قیــام کردند که ایــن اقــدام آن حضرت مصــداق بارز 

امر به معروف و نهی از منکر است.
 اکرم الســادات قریشــی ادامه داد: ماندگاری دین اســالم به واســطه خدمات 
و فداکاری حضرت امام حسین ) ع ( است، بنابراین در ایام عزاداری آن حضرت، 
 مردم باید والیت و امامت و نقش ســازنده آن در تربیت دینــی جامعه و کمک 

به نشر معارف الهی را بشناسند.
مدیر مدرسه علمیه معصومیه شــهرضا گفت: در طول سال های پس از شهادت 

 امام حســین ) ع (، علما و وعاظ مختلف با بیان حقایق دینــی و معرفتی مردم 
زمان های مختلف را با اصول اسالم آشنا کرده اند.

قریشــی تاکید کرد: یکــی از مهم ترین نیازهــای جامعه امروز ما اســتفاده از 
عبرت های عاشورایی است، در واقعه عاشورا و زندگی امام حسین )ع( و اهل بیت 
ایشــان مباحث و مطالبی وجود دارد که در زندگی و جامعه امروز ما مورد غفلت 

واقع شده و بهتر است با استفاده از فرصت ایام محرم برای مردم بازگو شود.
وی تصریح کرد: نقش زنان در حادثه کربال و همراهی امام حســین )ع( یا حضور 
پرشور جوانانی همانند حضرت علی اکبر)ع( و حضرت قاسم)ع( در واقعه عاشورا، 
از جمله مهم ترین مطالبی اســت که در بررسی واقعه عاشــورا باید مورد توجه 
قرار گیرد. مدیر مدرسه علمیه معصومیه شــهرضا اظهار کرد: یکی از مهم ترین 

مسائلی که باید در روضه خوانی ها مورد توجه واقع شود، پرهیز از طرح روضه های 
ساختگی اســت، روضه ای که برای امام حسین ) ع ( خوانده می شود باید مستند 

به منابع تاریخی و از منابع مورد اطمینان نقل شود.
 قریشــی اضافه کرد: گاهی برخی از شــاعران اشــعاری را به عنــوان زبان حال 
اهل بیت امام حســین ) ع ( بیان کرده اند که در بازگو کــردن آنها هم باید دقت 
کنیم که این گونه مباحث در شــأن ائمه بوده و در بیان آنها توهینی به ســاحت 
 مقدس اهل بیت ) ع ( نشــود. وی گفت: ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر 
و ماه تحقق وعده الهی مبنــی بر پیروزی قطعی حق بر باطل اســت، در این ماه 
 فرزند و اوالد رســول ا... ) ص ( برای تحقــق هدفی بزرگ، یعنــی مقابله با ظلم 
و ستم یزید و فساد حکومت او، قیام کردند و در این راه به باالترین درجات، یعنی 

شهادت در راه خدا نائل شدند.
 مدیر مدرسه علمیه معصومیه شــهرضا اذعان کرد: متاســفانه دشمنان اسالم 
 در هر شرایطی ســعی می کنند تا با برنامه ها و ابزارهای مختلف فرهنگی جوانان 

و نوجوان را از فرهنگ اســالمی جدا کنند، اما ماه محرم فرصت مناســبی برای 
خنثی کردن توطئه دشمن است.

 قریشــی تاکید کرد:ماه محرم فرصتی اســت کــه همه افراد جامعــه با حضور 
 در محافــل و مجالس مختلف، با معارف عاشــورایی آشــنا شــوند و بر بصیرت 

و دانش معرفتی خود اضافه کنند.
 وی گفت: عالمان و ســخنرانان در این ماه رســالتی خطیر برای آگاهی رسانی 
به مردم بــر عهده دارنــد و مردم هم باید تــالش کنند تا با حضــور در مجالس 

سخنرانی بر معلومات عاشورایی خود اضافه کرده و با حقایق آن آشنا شوند.
 مدیر مدرســه علمیه معصومیه شــهرضا تاکید کرد:در ایام محــرم که جوانان 
و نوجوانان با شور و اشــتیاق در هیئات مختلف مذهبی حاضر می شوند، فرصت 
مناسبی است تا با حضور روحانیان و مبلغان آگاه و مســلط به تاریخ عاشورایی، 
 آنان را با این معارف آشــنا کنند و شــبهاتی که برای آنان مطرح شــده اســت

را پاسخ دهند.

مدیر مدرسه علمیه معصومیه شهرضا خبر داد:

از طرح روضه های ساختگی پرهیز شود

رییس شورای شهرستان اردستان گفت: برای ایجاد اشتغال راهکارهای 
مختلفی مطرح اســت که بازیابی هویت ملی و منطقــه ای می تواند به 

ایجاد اشتغال در شهرستان کمک کند.
سید محمد علی شــفیعی شامگاه چهارشــنبه در جلسه بررسی طرح 
 مجموعه فرهنگی، تفریحی اردســتان درشــهرداری افــزود: با توجه 
به وجود پتانســیل باالی گردشگری در شهرســتان می توان با توسعه 
صنایع دســتی و فرآوری صنایع تبدیلی و بسته بندی میوه ها همچون 
انار، پسته و خشکبار و ســبزی عالوه به جذب گردشگر اشتغالزایی نیز 
کرد. وی با بیان اینکه سه راهکار برای توســعه شهرستان وجود دارد، 
 تصریح کــرد: در بخــش کشــاورزی،  صنایع و گردشــگری می توان 
 ســرمایه گذاری کردو با توجه به مشــکالت آب و صنعــت تنها گزینه 
 قابــل گســترش بخش گردشــگری اســت کــه بــا برنامــه ریزی 
و ســرمایه گذاری بخــش خصوصی می توان توســعه شهرســتان را 
فراهم ساخت. شفیعی با اشــاره به عبور جاده ترانزیت تهران جنوب و 
راه آهن شــمال جنوب و وجودگاز، برق و کویر و آثــار تاریخی فراوان 
و نیروی کار مســتعد خاطر نشان کرد: با اســتفاده از این امکانات می 
توان زمینه توســعه شهرســتان را به وجود آورد. علیرضا شریف زاده 
 کارشناس شــهرداری اردستان در ادامه جلســه گفت: طرح مجموعه 
فرهنگی - تفریحی اردستان از سال ۹4کلید خورده و نقشه طرح اولیه 
آن آماده شده اســت. وی وســعت این طرح را بالغ بر 21هکتار اعالم و 
افزود: 13 هکتار از این طرح باغ های کشاورزی و سه اثر تاریخی شامل 
 امامزاده اســماعیل ) ع (، مســجد جامع و مقبره پیرمرتضی ) عارف ( 
و قنات ارونه تشکیل می شود. شهردار ســابق زواره گفت: برای اجرای 
 این طــرح بالغ بر100میلیــارد ریال ســرمایه گذاری نیاز اســت که 

بخش خصوصی با همکاری شهرداری آن را اجرا می کند.
شریف زاده به تشکیل ستاد بازآفرینی شهرســتان اشاره و خاطرنشان 
 کرد: برنامــه ریزی برای اجرای 21 طرح بازآفرینی شــامل بهســازی 
و نوسازی ســیما و منظر شــهری، ساماندهی ورودی شــهر، بهسازی 
هســته اصلی تاریخی و قنات دوطبقــه مون و قنات ارونه، بهســازی 
مسجد های تاریخی، مقبره امیر اویس، بازار و کاروانسرا و گذرگاه های 

قدیمی، آب انبارها و حمام کبودان انجام شده است.

رییس شورای شهرستان اردستان:

توسعه صنایع دستی 
باعث جذب گردشگر می شود

 ماه محرم، در هر نقطــه ای از دنیا حتــی در کوچک ترین
 و دور افتــاده ترین نقاط کره خاکی بــه رنگ و بوی خاصی 
برگزار می شود. عزاداری ها و آیین هایی که سینه به سینه از 
پدران و اجداد ما برای ابراز عشــق و عالقه به ساالر شهیدان 
 اکنون به ما رســیده تا پرچــم اهل بیت ) ع ( را برافراشــته 
نگــه داریم و نشــان دهیم که واقعــه کربال نه تنهــا اینکه 
 فراموش نخواهد شد بلکه هر سال چراغ آن روشن تر از قبل 
خواهد بود. مردم دهاقان نیز با حضور گسترده و پرشور خود 
 و برگزاری آیین های کهن تنها گوشــه ای از ارادت خود را 
به ســاحت مقدس امام حسین ) ع ( نشــان داده و دل های 

خود را به صاحب این روزها گره بزنند.
علم گردانی مردم روستای همگین

علم گردانی یکی از آیین های ســنتی و مذهبی در روستای 
همگین اســت که از قدمت کهن برخوردار است، کسانی که 
نذر دارند درب خانه های شــان را بــاز می کنند و جلوی آن 
می ایســتند و با دود کردن اســپند از گروه عزادار استقبال 

می کنند و با اعضای گروه، اشعار عاشورایی سر می دهند.
مهم ترین ابزار در مراســم علم گردانی علم است؛ علم چوب 

 خشــک شــده یک صنوبر یا یک درخت کشــیده است که 
جامه و پارچه  و دســتمال های رنگارنگ نذری به قســمت 
باالیی آن می بندند و انتهای باالیی علم، فلزی شــبیه پنجه  
 یا به شــکل برگ با زبانه ای بلند دارد که یک نفر علم گردان 

یا علم چی آن را حمل می کند.
در مورد تاریخچه آیین علم گردانــی ابتدا باید گفت که علم 

در گذشته جزیی از لوازم جنگ به شمار می آمده است. 
در لغت نامه دهخدا در مورد معنی کلمه توغ ) توق (، علم را 
با توغ یکی دانسته است؛ علم در جایی معرف شخص است، 
شخصی که بانی ساختن آن شده است و علم در جایی نشانه 

گروه و تکیه و محله است و در جایی نشانه شهید است.  
 علم از چوبــی بلنــد و محکم به طــول چهار یــا پنج متر 
ســاخته شــده که پارچه ای ســیاه به دور آن پیچیده و بر 
 فراز آن قبه ای گنبدی شکل یا ســرپنجه ای از جنس برنج 
نصب شــده و از باال تا پایین بــا پارچه هــای رنگارنگی که 
حاجت داران نذر آن کرده اند، تزیین پیدا کرده اســت، نقش 
پنج انگشت در باالی علم نیز به عنوان نشانه انگشتان بریده 
حضرت ابوالفضل العباس ) ع ( قــرار دارد. در میان علم های 

 مثلثی شــکلی که بر روی آنهــا تصاویری از وقایع عاشــورا 
یا نوشــته ها و اشــعاری در مصائب اهل بیت نقش بســته 
 و بــردوش گروه علــم گردان حمــل می شــود، در کوچه 

پس کوچه های محل به حرکت درمی آید.
یکی از نوحه خوانانی که معموال مسن و دارای وجهه و اعتبار 
مذهبی بــوده به شــعرخوانی پرداخته و ســایرین نیز او را 
همراهی می کنند و یکی از بندهای نوحه را در پایان هر بیت 

نوحه خوان تکرار می کنند:
 »همرهــان گــر ایــن زمین کربالســت بــار بگشــایید 

بار آی بار بگشایید بار«
چک چکو زنی

 یکی از ســنت های گذشــته مردم دهاقان آیین سنگ زنی 
 و یا چک چکو زنی اســت. عزاداران از قبل 2 قطعه ســنگ 
 یا چوب تهیــه می کنند و به دور نوحه خــوان گرد می آیند. 
 به هنگام نوحــه خوانی و با اشــاره نوحه خــوان، عزاداران 
به جای سینه زدن، سنگ ها را در 2 دست نگاه داشته و باال 
می برند و در باالی سر 2 ســنگ یا 2 چوب را به هم می زنند 
و بعد همزمان با ریتم نوحه، خم شــده و دوباره سنگ ها را 

میان 2 پای شان به یکدیگر می زنند. 
سپس به صورت هماهنگ یک گام به جلو و یک گام به عقب 

برمی دارند و دم یا بیت اول نوحه را تکرار می کنند.
 البته ســنگ عبــارت اســت از 2 تکــه چوب اســتوانه ای

 8 ســانتیمتری که نخی از آن عبور کرده و در پشت دست 
 قــرار می گیرد و بیشــتر از چــوب درخت عناب یــا گردو 

ساخته می شود.
چک چکو زنان در دهه نخســت محــرم و در روز اربعین و 
بعضی از مناسبت های عزاداری، در کنار مسجد النبی )ص( 

دهاقان جمع می شوند و به این سنت دیرینه می پردازند.
چاووشی خوانی سادات 

آیین چاووشــی خوانی از سنت های ســادات دهاقان است 
 که دل هر دردمندی را تســکین می دهد و شــوری بسیار 

با فضیلت دارد.
 چاووش خــوان فردي خوش صداســت که با اجــرای مدح 
 و منقبــت امامــان معصوم ) ع ( به تشــویق اهالی روســتا 

بر زیارت عتبات عالیات و اماکن مقدس مي پردازد.
از چاووشــی خوانی در دهاقــان مي توان بــه چاووش های 

پیشواز محرم الحرام، صبح عاشورا، تعزیه و... اشاره کرد.
کتل خوانــی هــم نوعــی از چاووش خوانــی اســت کــه 
چاووش خوان بر اسبی سیاه پوش ســوار مي شود و اشعاری 
 با محتویات تلخ و ناگوار در ســوگ کســاني که در نبردها 

و سفرها بدرود حیات گفته اند، مي خواند. 
هر محله ای در قدیم برای خود دست کم یک چاووش خوان 

آشنا به کتل خوانی داشته است.
چاووش خوان با اســتفاده از اشــعار و ســروده هاي ساده، 
 توصیفات زیبــای ائمه اطهــار ) ع (، گذشــتگان و بزرگان 
در چاووش خوانی -که محتوای شــعری آن جــزو ادبیات 
 عامیانه و غنایی اســت و با ابراز عواطــف، دلدادگی، آرزوها 
و درخواست حاجت و بیان مصیبت هاي واردشده به خاندان 
اهل بیت عصمت ) ع ( هنگام عظیمت زوار به اماکن مقدس، 
 عطر ســالم و صلوات را در فضای شــهر گســترده و با شور 
و هیجانی خارج از توصیف، نــام و یاد بزرگان دین را در روح 
و جان مردم به جریــان مي اندازد و ایشــان را برای زیارت 

تشویق و تهییج می کند.                          
نخل گردانی در روستاهای قمبوان، پوده وقهه 

یکی از آیین های عزاداری که با وســعت زیــادی در نقاط 
مختلف ایــران و با تاثیــر از شــرایط فرهنگــی و اقلیمی 
 خاص آن مناطــق، به اجرا در می آید، مراســم نخل برداری 
 یا نخل گردانی اســت که بــا مفهوم تشــییع پیکر مقدس 

سید الشهدا ) ع ( در روز عاشورا برپا می شود.                            
پیشینیه رسم نخل گردانی در مراسم عزاداری به دوره های 
 پیــش از صفویه می رســد. بســیاری از نویســندگان هم 
 رســم نخل بندی و نخل گردانی را از بدعت هــای صفویان 
 در ایران دانســته اند. اصوال نخل به مفهوم درخت خرماست 
و در اصطالح عامیانه به هر درخت و درختچه ای تزیینی هم 

نخل می گویند.
شیرخوارگان 

 همــه ســاله در کشــور، جمعه نخســت مــاه محــرم را 
 آیین شــیرخوارگان اجــرا می کننــد که به یــاد حضرت 

امام علی اصغر ) ع ( است.
مادران کودکان شان را به لباس سبز آراسته اند تا از عنایت 
ولطف حضــرت علی اصغــر) ع ( همان کودک شــیرخوار 
 6 ماهه بهره مند شــوند و همان نظر ایشــان بدرقه حیات 
فرزندان شــان باشــد. هدف از برگزاری این همایش ترویج 
ارزش ها و آرمان های واالی مکتب ســید و ساالر شهیدان 
حضرت امام حسین ) ع ( و تاکید بر عاشورا پژوهی در جهان 

است.
شام غریبان

 در شــام غریبان نیز آیین عــزاداری به گونــه دیگر برگزار 
 می شــود، اگر گــذری به روســتای محمود آبــاد دهاقان 
داشته باشیم، متوجه می شــویم چگونه در خلوت و تاریکی 
گریســتن شــور عجیبی را به دل ها می گذارد. عزاداران به 
 یاد آواره شــدن خانواده شــهدای کربال و به آتش کشیدن 
 خیمه ها توســط ســپاه خون خوار دشــمن محفلــی برپا 
می کنند و با روشن کردن شمع عزاداری می کنند. جمعیت 
عزادار به یاد مظلومیت شهیدان دشت کربال و سرور و ساالر 
 شهیدان حضرت امام حســین ) ع ( غرق در ماتم می شوند 
و در گوشه ای ندای لبیک یا حسین ) ع ( را زمزمه می کنند.

آیین  
چاووشی خوانی 

از سنت های
 سادات دهاقان 

 است که دل 
هر دردمندی را 

 تسکین می دهد 
 و شوری بسیار 
با فضیلت دارد

ماه محرم ماه حزن و اندوه است چرا که همه ساله از اول محرم تا روز عاشورا پیراهن پاره پاره سیدالشهدا را از 
عرش خدا رو به زمین می آویزند و حزن و اندوه عالم را، فرا می گیرد.عشق و ارادت مردم به امام حسین ) ع ( 
در شهر و روستا حتی نماینگر فراموش نشدن عاشورا است و اینکه همیشه حق بر باطل پیروز می شود، حتی 

اگر با شهادت رقم خورد.

با شور و عشق دلدادگان اباعبدا... الحسین )ع(؛

عـزاداری امام حسـین )ع( به رسم دهاقانی هـا 
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ابالغ 
7  شــماره نامــه: 9510110362800677 شــماره پرونــده:  /266
9509980362800610 شــماره بایگانی شــعبه: 950623 نظــر به اینکه 
آقای ســید رضا موالی فرزند سید محســن در پرونده کالسه 950623 د 
9 حسب شکایت آقای مصطفی حسینی فرزند غالمعلی به اتهام سرقت از 
داخل خودرو و نگهداری مواد مخدر به میزان 48 گرم تریاک و یکصد گرم 
سوخته از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضایه نیز به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای 
ماده مدت 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد 
آمد. م الف:21427 شعبه 9 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 

)152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/267 در خصــوص پرونــده کالســه 941536 خواهــان ناصــر زارع 
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده و انتقال سند مورد معامله و کلیه خسارات 
وارده به طرفیت مجتبی فانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/9/15  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21426 
شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 

کلمه، 2 کادر(
احضار

7/268   کالســه 950788 پ 1 چون آقای علی اصغر حســین زاده فرزند 
نوروز علی شکایتی علیه آقای مســعود هاتفی فرزند حسین مبنی بر جعل 
و اســتفاده از ســند مجعول و خیانت در امانت در خصوص چک شماره 
5318000 مطرح نموده که پرونده به کالســه 950788 ب 1 این بازپرسی 
ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشــند حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشارطبع و نشر می شود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید 
ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این 
مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:21423 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/180 در خصــوص پرونده کالســه 950921 خواهان علــی رمضانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت 1- خدامراد فرجی جوشــقانی 
2- بابک گشول تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/9/9  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:20508 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

7/269  نظر به اینکه آقایان 1- رضا هاشم پور 2- سجاد هاشم پور به اتهام 
1- تخریب عمدی و توهین 2- ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین حســب 
شــکایت آقایان 1- محمد علی روح اللهی فرزند محمد اسماعیل 2- محمد 
حسین روح اللهی فرزند محمد علی از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه: 
95/5702/030101/35 ک 34  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادســرای عمومی اصفهان واقع در 
خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صوت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد گردید. م الف:21422 شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

7/270  نظر به اینکه آقای بهرام پهلوان صادق به اتهام جعل و اســتفاده از 
سند مجعول حسب شکایت آقای کامران پرگر فرزند حبیب ا... از طرف این 
بازپرســی در پرونده کالســه: 95/5684/050199/1 ک 11  تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محــل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده 174 قانون آئین دادرســی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 
بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صوت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف:21421 
شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(

ابالغ 
7/271  نظــر به اینکــه آقای مصطفــی یقــه دوز فرزند عباس بــه اتهام 
 فروش مال غیر حســب شــکایت آقایان 1- مجتبی یقه دوز فرزند عباس

  2- رسول تیموری فرزند حسین از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه: 
95/5694/140199/17 ک 24 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محــل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع 
در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صوت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد گردید. م الف:21420 شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

7/272  شــماره درخواســت: 9510460358600012 شــماره پرونده: 
9509980358600211 شماره بایگانی شعبه: 950223  نظر به اینکه آقای 

الیاس فتاحی فرزند حســین به اتهام خیانت در امانت و تخریب در پرونده 
کالســه 950223 ب 7 موضوع شــکایت حمید داوری دولت آبادی فرزند 
علی از طرف این بازپرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ 
کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان 
می باشد. م الف:21399 شــعبه 7 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب 

اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/273 شــماره ابالغیــه: 9510100352703011 شــماره پرونــده: 
9509980364600434 شماره بایگانی شعبه: 950748  شاکی غالمرضا 
عبدالهی فرزند کرمعلی  دادخواستی به طرفیت متهم محمد رحمانی فرزند 
احمد  به خواسته تهدید به قتل و توهین به اشخاص عادی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 336  ارجاع و به کالسه 9509980364600434 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/09/01 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:21391 شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101جزایی سابق( )181 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/274 شماره: 950160 به موجب رای شماره 633 تاریخ 95/4/2 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محبوبه اسحاق توانگر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و پانزده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آ گهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از 95/2/6 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له رضا یزدانی رنانی 
فرزند قاسم به نشــانی اصفهان رهنان خ شریف غربی ک ش 6 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 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:21402 شعبه 9 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
7/275 شــماره: 940962 به موجب رای شــماره 1709 تاریخ 94/10/28 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه احسان امانی سیرکی فرزند کهزاد شغل  آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ چهل و سه میلیون 
ریال و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت خســارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در 
حق محکوم له ناصر نجفی فرزند نادر شغل آزاد به نشانی اصفهان خ چهار 
باغ باال مجتمع کوثر ناز 1 طبقه 4 واحد 602 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 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:21403 شعبه 14 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/265  شماره پرونده: 791/90 شــماره دادنامه: 1041-90/12/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهدی 
صادق زاده فرزند سعید به نشانی اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری 
موسسه مالی اعتباری فردوسی، خوانده: آقای سیامک غربی فرزند رحیم 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف اصفهان: در خصوص دعوی خواهان آقای مهدی صادق زاده 
فرزند سعید به طرفیت خوانده آقای سیامک غربی فرزند رحیم به خواسته 
مطالبه مبلغ 25/500/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 265643 
مورخ 87/8/21 عهده بانک صادرات به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه 
دادرسی خســارت تاخیر تادیه و صدور حکم تامین خواسته نظر به اینکه 
بقای اصول مدارک و مســتندات در ید مدعی داللت بر استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواســته را دارد و خوانده با وصف نشر آگهی در جلسه 
دادرسی حاضر نشده الیحه ارسال نداشته است و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود به شورا ارائه نگردیده 
است لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198، 519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال )25/000/000 
ریال( به عنوان اصل خواسته و مبلغ 30/000 ریال ) سی هزار ریال( بابت 
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 
87/8/21 لغایــت اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعــالم می دارد. 
اجرای احکام مکلف است مبلغ خسارت تاخیر را بر اساس میزان خواسته 
و با رعایت نرخ شــاخص بانک مرکزی محاسبه از خوانده اخذ به خواهان 
تادیه نماید حکم صادره غیابی است ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی اصفهان است.  م الف:21425 شعبه 25 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )326 کلمه، 4 کادر(

اخطار اجرایی
7/276 شماره: 797/94 به موجب رای شماره 949 تاریخ 94/9/24 حوزه 
18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حسین حق شناس شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هشتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/30 لغایت تاریخ وصول در حق 
خواهان مسعود سمیعی کیا با وکالت محمد باقر مریخی پور فرزند محمود 
شغل آزاد به نشانی اصفهان خ ابوالحسن اصفهانی کوچه 22 پالک 9 طبقه 
دوم و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. 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:21404 شعبه 18 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/277 شماره: 796/94 به موجب رای شماره 950 تاریخ 94/9/24 حوزه 
18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حسین حق شناس شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و یکصد و هشتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر منبای تعرفه قانونی 
و خســارت تاخیر در تادیــه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/7/30 لغایت 
تاریخ وصول در حق خواهان مســعود ســمیعی کیا با وکالت محمد باقر 
مریخی پور فرزند محمود شــغل آزاد به نشــانی اصفهان خ ابوالحســن 
 اصفهانی کوچه 22 پالک 9 طبقه دوم و نیم عشر اجرای حکم صادر و اعالم 
می گردد. 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:21405 
شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )203 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/278 شماره: 1223/94 به موجب رای شماره 124 تاریخ 95/2/20 حوزه 
18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مینا محمودی فرزند علی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت ســیزده میلیون و هشــتصد هزار ریال ) 13/800/000 
ریال( به عنوان اصل خواســته و پرداخت ســیصد هزار ریال ) 300/000 
ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک 94/3/3 لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان 
داریوش زمانی فرزند منوچهر شــغل  آزاد به نشــانی اصفهان خ سجاد 
موتور سیکلت زمانی و نیم عشــر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. 
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:21406 
شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/279  شــماره دادنامــه: 9509970352401038 شــماره پرونــده: 
9509980352400033 شــماره بایگانی شــعبه: 950037 خواهان: خانم 
زهره عیوقی فرزند سید محمدرضا با وکالت آقای سیروس مقبل اصفهانی 
فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- خیابان میر خیابان مصلی) آب 250( 
کوی ارک پالک دوم طبقه 2 کدپســتی 8164795493 خواندگان: 1- خانم 
آمنه شمس الشرق فرزند علی محمد به نشانی استان اصفهان- شهرستان 
لنجان- فوالدشــهر- محله آ چهار- گلســتان 3 – فرعی اول- پالک 278، 
2- آقای محمد علی شــمس الشــرق فرزند علی محمد به نشــانی مجهول 
 المکان، 3- خانم طاهره شمس الشرق فرزند علی محمد به نشانی اصفهان-

 خ رباط اول- تقاطع سوم- کوی سعادت- خم دوم- خانه سوم- کدپستی 
8139687855، 4- خانم صدیقه شمس الشرق فرزند علی محمد به نشانی 
اصفهان- چهار راه اوحدی- خ اوحدی- خ شیخ طوسی – ایستگاه مشهدی- 
روبروی خ آیت اله شیرازی- مجاور موبایل فروشی- پالک 124، 5- آقای 
محمد شمس الشرق فرزند علی محمد به نشانی اصفهان- خ سروش – اول 
خیابان صاحب الزمان- کوی فتح المبین- پالک 6، 6- خانم بتول زارعی به 
نشانی اصفهان- خ سروش- روبروی مســجد الغفور- کوی فتح المبین- 
پالک 6،  خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت 
دادرسی، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای سیروس 
مقبل به وکالت از خانم زهره عیوقی فرزند سید محمدرضا به طرفیت خانم 
ها و آقایان 1- آمنه شمس الشرق 2- صدیق شمس الشرق 3- محمد شمس 
الشــرق 4- محمد علی شمس الشــرق 5- طاهره شمس الشــرق 6- بتول 
زارعی همگی ورثه مرحوم علی محمد شمس الشــرق به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ از پالک ثبتی 1777-15187 بخش 5 ثبتی 
اصفهان به انضمام خسارات دادرسی ، وکیل خواهان توضیح داده است که 
مرحوم علی محمد شمس الشرق، مورث خواندگان، در تاریخ 1351/11/14 
حسب مفاد سند ازدواج شماره 2863 متعهد شده که موضوع خواسته را 
به عروس خود )خواهــان( انتقال دهد. ضمنًا خوانده ردیف ششــم )بتول 
زارعی( نیز فوت نموده و ورثه وی ســایر خواندگان هستند نظر به اینکه 
فوت پایان حیات حقوقی شخص می باشد لذا دعوا به طرفیت شخص فوت 
شده قانونی نبوده دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی نسبت به خوانده ردیف ششــم را صادر و اعالم می نماید. نظر 
به مال حظه تصویر سند شماره 2863 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج 
شــماره 172 اصفهان که بیانگر تعهد مرحوم علی محمد شمس الشرق به 
انتقال یک دانگ از خانه موضوع خواســته به خواهان شده است و نظر به 
اینکه از خواندگان خانم ها آمنه و طاهره شمس الشرق و آقای محمد شمس 
الشرق صحت ادعای خواهان را تایید و اقرار نموده اند و سایر خواندگان 
ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و نظر به مفاد اســتعالم به عمل آمده از 
اداره ثبت اسناد و امالک لذا دادگاه مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 1078 
و 1082 قانون مدنی و مــاده 519 قانون آئین دادرســی مدنی خواندگان 
ردیف 1 الی 5 را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال یک 
دانگ از پالک ثبتی 1777-15187 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به خواهان 
می نماید. همچنین خواندگان را به تســاوی به پرداخت 2/718/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره در 
قسمت قرار رد دعوی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم تجدید نظر استان می باشــد و در قسمت اخیر نسبت به خانم ها 

طاهره و  آمنه و آقای محمد شمس الشــرق حضوری و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد و 
نسبت به خانم صدیقه و آقای محمد علی  غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. م الف:21395 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )643 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

7/280   شــماره دادنامــه: 9509970352401174 شــماره پرونــده: 
9509980352400185 شماره بایگانی شعبه: 950249 خواهان: تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی با وکالت حسین کبیری با وکالت آقای جواد قاسمی گورتی فرزند 
عباسعلی به نشانی اصفهان- خ جی- روبروی خ تاالر- سرپرستی تعاونی 
ثامن االئمه، خواندگان: 1- آقای ســید فرهاد مرتضوی فرزند ســید باقر 
2- آقای اســفندیار انصاری فرزند عیدی 3- خانم فرشته بابازاده فرزند 
اسماعیل همگی به نشــانی مجهول المکان 4- آقای ســید مهدی هاشمی 
فرزند سید صادق به نشــانی اصفهان- خ محتشم کاشانی- نبش بن بست 
کیوان- اداره کل پست بانک اصفهان- قسمت اداری، 5- آقای محمد ابراهیم 
پورمتین فرزند حسن به نشــانی اصفهان- خ مشتاق دوم- خ مهر- کوچه 
شهید علیجانی پ 1، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای 
آقای جواد قاسمی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه به طرفیت آقایان 
1- ســید فرهاد مرتضوی فرزند سید باقر 2- ســید مهدی هاشمی فرزند 
سید صادق 3- فرشــته بابا زاده فرزند اسماعیل 4- اســفندیار انصاری 
فرزند عیدی 5- محمد ابراهیم پور متین فرزند حســن به خواسته مطالبه 
دویســت و ســی میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره و سررسید 
901/24581700-1394/6/10 نظربه مالحظه تصویر چک و گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید  نظر 
به اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و اخطاریه در جلسه 
حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده انــد و خوانده ردیف چهارم نیز با 
حضور در دادگاه ایراد موجه و موثری مطرح ننمود، دادگاه مستنداً به مواد 
310 و 313 و 314 و 249 قانون تجــارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده 519 قانون  آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا 
به پرداخت دویست و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 8/552/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و 6/720/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت 
تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت 
وصول محکوم به احتساب و متضامنًا از خواندگان وصول و به خواهان 
ایصال نماید. رای صادره نســبت به خواندگان ردیف 1 و 2 و 3 و 5 غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
 و ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
می باشد و نســبت به خوانده ردیف چهارم ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.   م الف:21396 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )440 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/264  شــماره دادنامــه: 9509970350700601 شــماره پرونــده: 
9409980350700638 شــماره بایگانی شــعبه: 940719 خواهان: آقای 
روزبه ضیاء پور فرزند حسن با وکالت آقای مســیح جعفری قوام آبادی 
فرزند هوشنگ و آقای هوشنگ جعفری قوام آبادی فرزند محمد همگی به 
نشانی اصفهان- بلوار آئینه خانه جنب مسجد النبی )ص( ساختمان آئینه 

پالک 60 کد پ 8194835761، خوانده: آقــای میر رضا میر خاتمی فرزند 
سید ابوالحسن به نشانی استان سیســتان و بلوچستان- شهرستان چاه 
بهار- چاه بهار- مرکزی- بلوار امام خ حافظ ســوپر مارکت انتظام کد پ 
9971742654، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خســارت دادرســی، گردشــکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت روزبه ضیاپور 
با وکالت هوشــنگ مســیح جعفری قوام آبادی به طرفیت سید رضا میر 
خاتمی مبنی بر مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال وجــه دو برگ چک به 
شــماره های 155337، 94/4/8 و 155338، 94/5/19 هر دو بر عهده بانک 
کشــاورزی و هر یک به مبلغ 100/000/000 ریال و خســارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونــده، تصویر مصدق چــک و گواهی عدم پرداخت 
آن و اینکه ماندن چک در دســت دارنده نشان اشــتغال ذمه صادرکننده 
آن اســت و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و دفاعی نکرده، 
ادعای خواهان ثابت و مســلم تشخیص داده می شود و مســتنداً به ماده 
3 قانون صدور چک و مــواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال اصل خواسته و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 
6/885/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای 
ســاالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران محاســبه خواهد 
شــد، در حق خواهان صادر می گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 
روز از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 
 20 رزو قابــل تجدید نظر خواهــی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان

 اســت.  م الــف:21394 شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهان)348 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونده کالســه 950664 خواهــان آقای مجتبــی حیدری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناهید میرزائی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/19  ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21484 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونــده کالســه 783/95 خواهان مهــرداد جعفری طاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی جوان بخت تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/19  ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21506 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
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بوی ماه محرم پیشنهاد سردبیر: 
بعضی از هیئت ها به نعمت انقالب واقف نیستند

حدیث عشق

بفرمایید روضه

 همزمان بــا ماه محــرم و ارادتی که مردم شــهید پــرور، مومن 
و مذهبــی اصفهان به امــام حســین ) ع ( و یاران باوفای شــان 
 دارند، در گوشــه و کنار شــهر محافــل مختلف عــزاداری برپا 

شده است.
مراسم عزاداری هیئت ائمه بقیع

سخنران: حجت االسالم و المسلمین سید حسن حیدری.
مداحان: هادی یزدانی، کربالیی مهدی بصیری.

زمان: از ۱۱ مهر به مدت ۱۲ شب از ساعت ۲۰:۴۵.
مکان: خیابان ابن ســینا، بازارچه دردشــت، مسجد امام حسن 

علیه السالم.
جمع نوجوانان و جوانان مجموعه فرهنگی دارالسالم

سخنرانان: امین براتی و حجت االسالم صغیرا.
مداح: حسن سرمست زاده.

زمان: از ۱۱ مهر به مدت ۱۲ شب.
مکان: خیابان احمدآباد، چهارراه گلزار، مدرســه شهید آوینی، 

خیمه حسینی.
همراه با غرفه های فرهنگی و مسابقه ویژه نوجوانان.

حجت االسالم والمسلمین میرزا محمدی

حجت االسالم والمسلمین حسن آبادی

حجت االسالم والمسلمین  مومنی

حجت االسالم والمسلمین  رفیعی

امــام رضــا علیه الســالم 
فرمودند: امام از پدر، برادر، 
مــادر به شــما مهربــان تر 
 است. هر گناهی که ما انجام 
می  دهیــم تیری بــه قلب 
مهربــان امــام اســت. این 
قدر برای ما اســتغفار کرده 
 اند. چرا امروز دشــمن از ما 
 مــی  ترســد. این عــزت را 
 چه کســی به ما داده است. 
هر گریه ای در عالم نشــانه 
 ضعــف اســت. امــا گریه 
 در خانـــه ابـــی عبـــدا... 

علیه السالم جنســش فرق می  کند. اینجا هر که قشنگ تر  گریه کند 
 رتبه اش بیشــتر اســت. ما پیغمبر را ندیده ایم و در زمان ایشــان هم 
 نبوده ایم. اما یک اکســیری به ما داده اند که به واســطه پیامبر است 

و آن هم گریه برای امام حسین علیه السالم است.

 چطــور مــی توانیــم حق 
اهل بیــت علیه الســالم را 
 ادا کنیــم؟ حــق ذره ای از 
ناله هــای حضــرت زینب 
ســالم ا... علیها را ادا کنیم؟ 
حـــق ادا شـــدنی اســت 
 همان طور کــه در روایت از 
 امام صــادق علیه الســالم 
آمده است: هر که بر حسین 
علیه الســالم گریه کند حق 
مادرم زهرا ســالم ا... علیها 
را بــه جا آورده اســت.تمام 
آسمان ها، نگهبانان بهشت، 
 کوه هــا و دریاهــا، آبزیان 

و جانوران، خانه خداوند و... بر امام حسین علیه السالم اشک می ریزند، 
ساکت ترین موجودات، انسان ها هستند.

شب عاشــورا شــب خیلی 
ســـــختی بـــــود. در آن 
 بحران وقتی امام حســین 
علیه السالم دیدند که لشگر 
به تب و تاب افتاده اســت به 
حضرت عباس علیه السالم 
فرمودند: تا فــردا به تاخیر 
بینداز، امشب می خواهم ۴ 
کار را انجام بدهم. اگر کسی 
در زندگــی این ۴ مــورد را 
رعایت کند، می تواند نسبت 
 بــه تمــام مشــکالت فائق 
 و پیروز شــود. نمــاز، انس 
با قــرآن، دعا و اســتغفار. 

اهمیت نماز بســیار باال است. هیچ چیزی در شــریعت به اهمیت نماز 
نمی رسد. اگر نماز قبول شود، بقیه اعمال هم قبول می شود. نماز قبول 

نشود، چیزهای دیگر هم قبول نمی شوند. 

روز قیامت به شدت تاریک 
اســت. عده ای حتی دست 
 خودشان را هـم نمـی بینند 
و به کســانی که نــور دارند 
رو مــی  کنند و مــی  گویند 
یک مقــدار از نورتــان را به 
ما هم بدهید مــا اینجا گیر 
کرده ایم. می  گویند به دنیا 
برای  نورها  ایــن  برگردید، 
نورانیت ظاهری  دنیا است. 
نیســت همــان نورانیتــی 
اســت کــه جــون، غــالم 
 امام حســین علیه الســالم

 بــا چهــره بــد و بــوی بــد در روز عاشــورا بــا چهــره زیبــا 
 و بوی خــوب آمد. امــام بــرای او دعا کردنــد که چهــره اش نورانی 
 و بویش خوش شــود. نقل شــده اســت کــه وقتی می  خواســتنند 
 او را دفــن کنند گفتند یــک بدنی خیلی نورانی اســت. امام ســجاد 
علیه الســالم فرمودند این بدن جون اســت که پدرم برای او دعا کرده 

است.

 آیــت ا... مظاهــری در درس اخــالق اخیــر خــود گفت: 
اگرامام حسین ) ع ( نبود،  بنی امیه شــیعه را نابود و ریشه کن 
کرده بود. این دهه محرم، دهه عزاداری است و شیعه زنده به 
همین عزاداری هاســت و باید تا می توانیم به این عزاداری ها 
اهمیت دهیم. جلسه روضه داشته باشــیم و در جلسه روضه 
 شرکت کنیم و جمعیت باال باشد و گریه و زاری ها فراوان باشد 
و باالخره جلســه عزا باشــد. این دهه محرم باید در خانه مان 
 شادی نباشــد و غم و غصه کربال در دل همه جایگزین باشد 

و همه جا، چه خانه و چه بازار، عزادار باشد.
چیزی که بایــد توجه کنید و الحمدا... شــیعه بــه آن توجه 
 دارد، این اســت که بقای تشــیع بــه این عزاداری هاســت. 
 اگر شهادت امام حســین ) ع ( نبود،  بنی امیه شــیعه را نابود 
و ریشــه کن کرده بود و شــهادت امام حســین ) ع ( موجب 
شــد این شــجره طیبه قرآن باقی باشد و تشــیع جا بیفتد. 
تشــیع ضعیف شــده بود، به اندازه ای که امام حســین ) ع ( 
فرمودند اگر قیام نکنم و اگر این شــهادت واقع نشود، تشیع 
نابود خواهد شــد. امام حســین ) ع ( به کربال آمدند و آنچه 
وظیفه بود انجــام دادند. اگر بــه این انــدازه، قضایای کربال 
تمام شــده بود، بنی امیه ایــن کار امام حســین ) ع (  را نیز 
 نابود می کردند. آنها جنایت را تقصیر ابن زیاد می گذاشــتند 
و بعد هم عزاداری ها برای امام حســین می کردند، چنان که 
یزید هم این کار را در شــام کرد. اما این شهادت، چیز دیگری 
الزم دارد و آن اســارت عیال و گســترش پیام آن است. اگر 
اسارت نبود، آن خون نابود می شد و آن شهادت نمی توانست 
 تاثیر کنــد بنابراین علت بعد علت می خواســت کــه به آن 
 » علت مبقیه « می گویند؛ یعنی اسارت عیال. قضایای اسارت 
به انــدازه ای کار کرد که باعث شــد به حســب ظاهر، یزید،   
 شــال عزا به گردن بیندازد و هفت روز عزاداری در شام کند 
و ســپس با تشــریفات خاصی اهل بیــت ) ع ( را بــه مدینه 
 بفرســتد. بنابرایــن ایــن علــت مبقیــه، یعنی اســارت 
بعد از شهادت، اگر نبود، اسالم عزیز نابود شده بود و بنی امیه 

تشیع و اسالم را نابود می کردند.

آیت ا... مظاهری:

اگر امام حسین ) ع ( نبود،  
بنی امیه شیعه را نابود کرده بود

سمت خدا

آیا در مداحی الگویی هم داشته اید؟
 الگوهــای بنده حــاج منصــور ارضی، حــاج مهدی سلحشــور 

هستند.
 اهل ســینما رفتن هســتید؟ آخرین فیلمی که تماشا 

کرده اید،  چیست؟ کتاب هم می خوانید؟ 
 خیلی کم ســینما می روم و آخرین باری هم که به ســینما رفتم 
 مربوط به ســال گذشــته و زمان اکــران فیلم حضــرت محمد 
) صلی اهلل علیه و آله ( بود که با مجموعه فرهنگی شــهید بهشتی 
به تماشــای این فیلم نشســتیم. اهل کتاب خواندن هستم؛ فقط 
بیشــتر کتاب هایی را مطالعه می کنم که مرتبــط با بحث مداحی 
 اســت؛ مانند زندگی حضــرات معصومیــن ) علیهم الســالم (

و مقاتلی که باید استفاده کنم. 
 در بحث ســبک هــای مداحی، ســبک های خــود را 
 بر چه اساسی طراحی می کنید؟ مثال امسال بر چه اساسی 

و احساس نیازی سبک خود را طراحی کرده اید؟
 بیشتر ســبک هایی که اســتفاده می کنم ســبک هایی است که 
مستمعین بتوانند جواب بدهند و از یک صالبت و حماسه خاصی 

برخوردار باشد.
  شــاعر اشــعاری که در جلســات می خوانید چه کسی 

یا کسانی هستند؟ خودتان هم شعر می سرائید؟
 حــدودا بــا۲۰ شــاعر در ارتبــاط هســتیم و از ایشــان برای 
مناســبت های مختلــف اعــم از میالدهــا و شــهادت ها کمک 
می گیریم. از جمله آقایان رضا شــریفی از شــیراز، رضا ســهرابی 
 از اصفهــان، مجید گلیــار، حمیدرضــا فاضلی، احســان بمانی 

و احمدرضا رضایی از این عزیزان هستند. 

تحصیالت و شغل شما چیست؟ 
 کارشــناس مدیریــت دولتــی دارم و مســئول روابــط عمومی 

و فرهنگی اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان هستم.
مداحی کردن نزد حضرت آقا چه حسی داشت؟

مداحی در محضر رهبر معظم انقالب، یکی از تفضالت الهی به بنده 
حقیر بود و تنها جمله ای که می توانم بگویم این اســت که خیلی 
دلهره و اضطراب داشتم چرا که آن روز تمام مداحان برجسته کشور 
در محضر رهبر انقالب حضور داشــتند بنابراین کار خیلی سخت 
بود و باید کار به گونه ای اجرا می شــد که بــدون کم ترین نقص و 
اجرا می بود چرا که تمام اهل فن آن جا حاضر بودند و به فضل خدا 
بازخوردهایی که از برنامه گرفتم الحمدا...همه مثبت بود و برنامه در 

سطح خوب و عالی اجرا شد.
آیا از سوی آســتان قدس رضوی هم برای مداحی در حرم 

دعوت شده اید؟
 سال 9۵ برای بنده ســال پر خیر و برکتی اســت چرا که به لطف 
خدا در زمره مداحین آســتان قدس رضوی نام بنده ثبت شد و بنا 
بر این شده است که هر موقع خواستم مشــرف به مشهد مقدس 
 بشــوم زودتر اطالع دهــم - با توجه بــه مشــغله های کاری که 
در اصفهان دارم - تا آســتان قدس برنامه ریزی کرده تا بنده بتوانم 
 در یکی از شبســتان ها و رواق هــای حرم مطهر رضــوی به مدح 

و ثنای ائمه بپردازم.
نظر شما در خصوص کار تشکیالتی در هیئت ها چیست؟ 

نقش هیئت را در مباحث سیاسی کجا می دانید؟
  بایــد هیئت هــا بــه صــورت منســجم و یکپارچــه منویات 
 و دغدغه هــای مقــام معظــم رهبــری - کــه خیلــی از آن ها 

در دیدارهای ســاالنه با مداحان مطرح می شــود- را ســرلوحه 
کارشان قرار دهند و با توجه به این که بیشترین تجمعات مردمی 
 در ماه محــرم انجام می شــود بنابراین باید این بیانــات و دغدغه 
با اولویت به آن پرداخته و اطالع رسانی شــود و توسط سخنرانان 
و مداحان بیان شــود چرا که ایشــان بهترین شخصی هستند که 
می توانند مســائل کالن و مشــکالت جامعه را به ما نشان دهند 
 و وظیفه مــن و امثال مــن و مجموعــه هیئت ها این اســت که 

این دغدغه ها را جدی بگیریم و در جهت رفع آنها تالش کنیم.
 به چه میــزان هیئت های فعلی ما ســکوالر هســتند؟ 
 برای رهایی از این آســیب کــه اخیرا نیز مــورد تاکید 

رهبر انقالب قرار گرفته است، چه باید کرد؟
 واقعا بعضی از هیئــت ها به نعمت انقالب واقف نیســتند و مطلع 
نیســتند که این نظام مقدس چه نعمت بزرگی است که در اختیار 
 آن هاســت و فکر می کنم نقش تبلیغات اســالمی و دستگاه ها 
و جایگاه هایــی که این هیئت هــا زیرمجموعه هــای آن ها قرار 
دارند، مــی توانند نقــش خیلی مهمــی در تبیین ایــن نعمت 
ایفا کننــد؛ یعنی به این هیئت ها واقعا نشــان داده شــود که اگر 
این پرچم باالســت و اگر این هیئت برقرار اســت یکــی از بزرگ 
ترین دالیل آن این اســت که این نظام مقــدس حامی این هیئت 
 ها اســت و اگر نظامی به غیر از جمهوری اســالمی بــود این ها 
نمی توانســتند برنامه هــای گوناگون خــود را بــا آرامش اجرا 
کنند و در مجموع این که باید این مســئله تبیین شــود اگر واقف 
 شــوند به این نعمت بــزرگ در برنامه های خود بــرای موفقیت 
 این نظام مقدس دعا مــی کنند و برای رهبر نظــام دعا می کنند 
و نمی گویند اگــر ما در حق یکی از مســئوالن موثر و شــاخص 
 نظام دعا کنیم، این کار سیاسی اســت و در زیارت جامعه خطاب 
به حضرات معصومین مــی خوانیم که » و ساســه العباد « یعنی 
 ای سیاســتمداران بنــدگان. شــهید مطهری مــی فرمایند که 

دین از سیاست جدا نیست.
با پدیده انحراف در عزاداری ها چگونه باید برخورد کرد؟ 
نقش مداحان اهــل بیت در جلوگیــری از این انحرافات 

چیست؟
 نقش مــردم در کمرنگ کــردن انحرافــات خیلی مهم اســت؛ 
اگر من مداح در مداحی و من ســخنران در سخنرانی، حرف هایی 
 می زنم یــا کارهایی می کنم کــه این خارج از عرف اســت، مردم 
در این جلسات شــرکت نکنند آن ســخنران و مداح می فهمد که 
این حرف ها و کارهایش اشتباه است و ســعی می کند خودش را 
اصــالح کند؛بنابراین ما می بینیم که خیلــی از انحرافات از جایی 
 شــروع می شــود که وقتی یک فرد یک حــرف یــا کاری انجام 
داده است جلســات وی شــلوغ می شــود بنابراین فکر می کند 
 کــه آن کار و حرکت وی درســت بوده و اگر کارش درســت نبود 
این همــه جمعیت نمــی آمد. در نتیجــه مردم به ویــژه جوانان 
باید بازتر نــگاه کنند و حساســیت بــه صحبت ها و ســبک ها 
 داشــته باشــند و این باعث می شــود که مطمئنا نقش اصلی را 
 در رفع انحرافات مردم ایفــا کنند. نقش مداحــان در جلوگیری 
 از انحرافات به این صورت اســت که وقتی مشاهده می کنند یکی 
از دوستان شــان دچار انحراف یا جوزدگی شده است به وی تذکر 

بدهند که این خارج عرف است و خارج از جریان مداحی است.

» حاج محمد یزدخواستی «  از مداحان جوان و شناخته شده اصفهان است که در ادامه گزیده ای از مصاحبه 
وی با » رویش نیوز « را می خوانید:

واقعا بعضی از 
 هیئت ها 

به نعمت انقالب 
 واقف نیستند 

و مطلع نیستند که 
این نظام مقدس 
چه نعمت بزرگی 

است که در اختیار 
آن هاست

حاج محمد یزدخواستی:

بعضی از هیئت ها به نعمت انقالب واقف نیستند

گزیده  ای از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مداحان و ستایشگران در فروردین 94 ؛

 موتور حرکت دنیای اسالم 
زیر کلید مداحان است

 چرا حرفه مداحی 
حرفه با شرافتی است؟

از فرصت مجالس دینی 
بهره برداری کنید

این همه هنر
 فرصت است

این گره را چه کسی 
می خواهد باز کند؟

مجلس عزاداری را به یک 
نقطه سبک تبدیل نکنیم

جامعه مداح را از ته دل 
دوست می دارم

جمعیت های بزرگ هیئات 
فرصت است موتور حرکت دنیای اسالم 

زیر کلید مداحان است

حرفه مداحی حرفه بسیار باشــرفاتی اســت؛ چرا؟ چون در طول تاریخ کسانی بودند 
که ســتمگران را، ظالمان را، زورگویان را مــدح می گفتند و مــدح می کردند، امروز 
هم هســتند. امروز هم در دنیا کسانی هستند که زبان می گشــایند به مدح پلیدترین 
 انســان های عالم، قلم های شــان را با مزد- با مزدی کثیف و پلیــد- در این راه به کار 
می اندازند؛ شما به عکس، زبان تان، نفس تان، حنجره تان، قدرت هنری تان در خدمت 
مدح فضیلت اســت. خاندان پیغمبر خاندان فضیلتند، سرتاپا فضیلت، مادح خورشید 
مداح خود اســت؛ شــما در واقع با مدح فضیلت خاندان پیغمبر، مدح خودتان را هم 

می کنید و در واقع شرافت این شغل را نشان می دهید.

بهترین استفاده از این فرصت چیست؟ تبلیغ معارف دین؛ تبلیغ همان چیزی که این 
بزرگواران، این نشــانه های عظمت و فضیلت برای خاطر آن، جان شــان را کف دست 
گرفتند؛ این همه رنج بردند؛ این همه مصیبت کشــیدند؛ حادثه عاشورا به وجود  آمد؛ 
حوادث گریه آور صدر اسالم به وجود آمد. اینها برای چه بود؟ برای ترویج معارف دین 

بود.

کی ما در طول تاریخ این همه مجلس داشــتیم که در آنها این همه جوان جمع بشوند 
 و دلهای شــان را در اختیار شــما بگذارند. در زمان ما و در دوره جوانی ما در مشــهد 
 اگر همه مداح ها را می شــمردند، از پنج شــش نفر بیشتر نمی شــدند، در تهران هم 
یک خرده بیشــتر از این، این همه مجلس، این همه گوینده، ایــن همه خواننده، این 
 همه هنر، این همه صدای خوش، شــعرا هم به کار می افتند و آنها هم شعر می گویند؛ 

از این فرصت استفاده کنید.

پرهیز از انحراف، پرهیز از خرافه گرایی، پرهیز از مشــکل تراشــی در عقاید جوان ها؛ 
گاهی ما یک کلمه ای می گوییم کــه یک گرهی در ذهن جــوان مخاطب ما به وجود 
می آید؛ این گره را چه کســی می خواهد بــاز کند؟ این گرهی را که مــا با بیان ناقص 
 خودمان یا بیــان غلط خودمان یــا بی توجهی و بی مســئولیتی خودمــان در ذهن 
 این جوان به وجــود می آوریم و عقیده او را دچار مشــکل می کنیــم، این گره چگونه 

باز خواهد شد؟ اینها مسئولیت است.

اینکه ما مجلس عزاداری و مدح سید الشهدا را - که عظمت او به خاطر شهادت 
اســت، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خدا است، عظمت او به خاطر گذشت 
است؛ گذشت از همه چیز، از همه خواســته ها، از همه مطلوب ها - تبدیل کنیم 
به یک نقطه ســبک، به یک جایی که یک تعدادی جوان لخت بشوند، بپرند هوا، 
بپرند پایین و ندانند چه می گویند، درست اســت؟ این شکر این نعمت است که 

خدا به شما داده است؟

این صدای خوش نعمت اســت؛ این توانایی اداره مجلس نعمت است؛ اینها چیزهایی 
است که خدا به همه نداده است، به شما داده اســت؛ باید این نعمت ها را شکر بگزارید. 
بنابراین من جامعه مداح را از ته دل دوســت می دارم؛ برای تــان دعا می کنم؛ خداوند 
ان شاا... به شماها توفیق بدهد، به شــماها کمک کند؛ اما این را هم عرض می کنم که 
انتظارات از جامعه مداح، امروز در جامعه ایرانی و در کل نگاه منطقه ای، انتظار باالیی 

است.

امروز جامعه مداح کشــور، فرصت بســیار بزرگی را در اختیار دارد؛ شــما مجالسی 
تشــکیل می دهید؛ جمعیت های بزرگ، گاهی جمعیت های هــزاران نفری و  غالبا 
 هم جوان جمع می شــوند. پای منبر شــما و پای خواندن شــما و مدیحه ســرایی 
 و مرثیــه خوانی شــما؛ از ایــن فرصت بهتــر؟ این همــه مخاطب، ایــن همه دل 
آماده شنیدن و نیوشیدن. این همه نفوس آماده تربیت شدن در اختیار شما هستند؛ 
این فرصت است؛ اغتنموا العرص فانها تمر مر السحاب. این فرصت را مغتنم بشمرید؛ 

از این فرصت بهترین استفاده را بکنید.

 امروز کشور ما، ملت ما و دنیای اسالم محتاج درســت فهمیدن، درست عمل کردن 
و ایستادگی کردن است. ملت ایران الگو است؛ در میان ملت، جوانان موتور حرکتند. 
این جوان ها در اختیار شما هستند؛ یعنی شما با یک نگاه مالحظه خواهید کرد که به 

یک معنا موتور حرکت دنیای اسالم، زیر کلید شما است. معارف دین را تبلیغ کنید.
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پیشنهاد  سردبیر:
حریم حیات وحش، زیر چکمه  قاتالن

ویژه

اخبار

نشریه هاي آموزشي
 پایگاه اینترنتي محیط زیست اصفهان

 کشف گوشت گراز وحشی
از منزل یک متخلف مشهدی

مشاهده یک حلقه مار سوسن
 در لرستان

مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: برخالف برخی شایعات، 
در ماه های اخیر محدودیتی از سوی وزارت نفت برای رهاسازی 
آب در تــاالب هورالعظیم ایجاد نشــده و در صورت مشــاهده، 
به طور قطع اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، با 

آن برخورد خواهد کرد.
احمدرضا الهیجان زاده افزود: پس از پیگیری های ویژه سازمان 
حفاظت محیط زیســت در پاییز ســال 92 به فاصله سه ماه از 
تشکیل دولت، با پیگیری های حقوقی و قضایی در استان و ستاد 
در مرکز، تعداد 5 دریچه از دریچه های مســدود شده در دولت 
قبل برای عملیات نفتی، در حد فاصل حوضچه های شماره 2 و 
3 در تاالب هورالعظیم، بازگشــایی و آبگیری حوضچه شماره 3 

که از سال 89 خشک شده بود، آغاز شد.
وی تصریح کرد: روند آبگیری در ســال آبی 95-94 به اوج خود 
رســید و 75 دریچه موجود، بازگشایی و در مجموع 1/1میلیارد 
متر مکعــب آب از طریق رودخانه کرخه وارد هورالعظیم شــد؛ 
به گونه ای که در خرداد 95، حدود 63 درصد از مســاحت تاالب 

آبگیری شد.
وی ادامــه داد: برخــالف برخی شــایعات، در ماه هــای اخیر 
محدودیتی از سوی وزارت نفت برای رهاسازی آب ایجاد نشده و 
درصورت مشاهده، به طور قطع اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان خوزستان با آن برخورد خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان خاطرنشان کرد: 
تنها چالش ما این بود که در شــهریور مقــدار زیادی برنج کاری 
در دشت آزادگان انجام شــد که حجمی از آب تاالب را از طریق 
پمپ های غیرمجاز صرف این کار کرد. اگر قرار اســت آب را به 
هورالعظیــم اختصاص دهیــم، باید مدیریت الگوی کشــت و 
مدیریت برداشــت غیرمجاز آب نیز همزمان توسط وزارت نیرو 

و وزارت جهاد کشاورزی صورت  گیرد.
به گفته الهیجان زاده، برداشــت بی رویه، آب ورودی به تاالب 
را کاهش داد و سبب شــد برای چند روز با مرگ و میر ماهی ها 
مواجه شویم؛ البته بالفاصله رهاســازی، انجام و 50مترمکعب 

آب برثانیه نیز اضافه شد تا این مشکل تا حدی جبران شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرســتان گفت: یک حلقه مار 
افعی سوسن برای نخستین بار در استان، در تاکستان های شمال 

شرق شهرستان الیگودرز مشاهده شد.
مهرداد فتحــی بیرانوند افزود: ایــن گونه نادر جانوری توســط 
مامــوران حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان الیگــودرز، 
زنده گیــری و بــه اداره حفاظت محیط زیســت منتقل شــد. 
وی اظهار کــرد: وجود ایــن گونه نــادر تاکنــون درهیچ کدام 
از منابع رســمی علمی در لرســتان گزارش نشــده بــود. وی 
با بیــان اینکه تصاویر و ســایر مســتندات مربوط بــه این گونه 
جانــوری جهت ثبــت و تصحیح نقشــه پراکنش در ایــن اداره 
ثبت شــده، گفت: این گونه نــادر در منطقه، نزدیــک به محل 
 زنده گیری، رهاســازی شده اســت. افعی سوســن با نام علمی

Telescopus tessellatus martin دارای مردمک چشــم 
عمودی، ســر کمی پهن تر از فاصله پوزه تا پولک آهیانه، پهنای 
پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از ســمت باالی سر کمی قابل 

رویت است.
پولک های بین بینی بــا یکدیگر برابر بوده یــا اینکه طول پولک 
کمی بیشتر از عرض آن است و پولک های جلوی پیشانی نیز یک 

برابر و نیم طویل تر از پولک های بین بینی است.
 بدن به رنگ خاکســتری متمایل به قهوه ای روشن با خال های 
قهوه ای تیره همراه با خال های عمودی یک در میان در ســطح 
جانبی، سر قهوه ای رنگ، پولک های چین روشن و سطح شکمی 
قهوه ای تیره با خال های ریز ســیاه رنگ، از مشخصات این گونه 
جانوری اســت. حداکثر طول این نوع مار 103 سانتی متر است و 

در مناطق صخره ای، بوته زارها و کوهستان ها زندگی می کند.

دریچه

نگاه روز

منطقه پــر رمــز و راز صخره های مرجانی عمیــق هاوایی، 
زیستگاه انبوهی از جلبک هاست و از جمعیت قابل توجهی از 
گونه ها حمایت می کند که در هیچ یک از دیگر نقاط دریایی 

زمین پیدا نمی شوند.
مطالعه 20 ســاله روی این منطقه مرجانی نشــان می دهد 
صخره های عمیق، زیســتگاه بســیاری از انــواع گونه های 
منحصر به فرد و متمایز هستند که در صخره های سطح آب 

با پوشش صددرصد مرجانی پیدا نمی شوند.
در حالی کــه اطالعات بســیاری در مورد زیســتگاه های 
مرجانی اســتوایی و ســطحی وجود دارد، تنــوع و اهمیت 

زیست شناختی این اکوسیســتم های عمیق دریایی که در 
عمق 30 تا 150 متری آب هســتند، به تازگی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
در یکــی از بزرگ تریــن و جامع ترین مطالعــات مجموع 
2590 کیلومتر از مجمع الجزایــر هاوایی در مدت دو دهه و 
با به کارگیری روش ها و تجهیزات پیشــرفته مختلف مورد 
بررســی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مطالعه روی منطقه 
وسیعی با صددرصد پوشــش مرجانی در عمق 90 متری از 

سطح آب بود.
»آنتونی مونتگومری«، زیست شــناس آمریکایی و یکی از 
نویســندگان این مطالعه گفت: این منطقه، از گسترده ترین 
و پرتراکم ترین صخره های مرجانی در هاوایی است و جالب 
توجه بود که چنین گروه های مرجانی در عمق آب پیدا شده 

است.
در این مطالعه بیش از 70 گونه جلبک شناســایی شــد که 
از گروه های منحصــر به فرد ماهی هــا و بی مهره ها حمایت 
می کنند. مرجان ها و جلبک ها برای عملیات فتوســنتز به 
نور خورشــید نیاز دارند و در این مطالعه وجود بســیاری از 
زیســتگاه های صخــره ای عمیق، با وجود آب های شــفاف 

مرتبط است.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفــت: ایران در 
شکل گیری و پیوســتن به توافق پاریس، پیشرو بوده و بدون 
شک در آینده، یکی از کشــورهای پیشگام در کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای خواهد بود.
معصومه ابتکار، رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
درخصــوص اعــالم برخــی رســانه ها از احتمــال تحریم 
ایران بــه دلیل کاهش نــدادن گازهای گلخانــه ای باتوجه 
به توافق نامــه آب و هوایی پاریــس گفت: ایــران در اعالم 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای به طــور داوطلبانه چهار 
 درصــد بدون شــرط و هشــت درصد مشــروط پیشــگام 

بوده است.
وی با بیــان اینکه مــا فعالیت های خود را با ســرعت پیش 
می بریم، افــزود: کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای جزو 
برنامه های مصوب دولت اســت که به طــور کامل با اصالح 
الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف ســوخت پیوند خورده 

است.
ابتکار تصریــح کرد: تکلیف ما در سیاســت های کلی اصالح 
الگوی مصرف سوخت که مقام معظم رهبری ابالغ کرده اند، 
مشــخص اســت و تکلیف دیگری نیز در سیاست های کلی 
محیط زیســت ابالغی مقام معظم رهبری وجــود دارد؛ اما 

وظایف ما تنها در بخش بین المللی نیست. 
ما در این زمینه، تکلیــف ملی نیز داریم کــه اصالح الگوی 
سوخت و بهینه ســازی مصرف ســوخت، یکی از این موارد 

است.
وی گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی، اصالح الگوی 
مصرف انرژی اســت؛ بنابراین در این زمینه، در ســطح ملی 
همگرایی کامل وجود دارد و یقین داریم که از کشــورهای 

پیشگام خواهیم بود.
ابتکار ادامــه داد: هــم اکنون ســرمایه گــذاری در بحث 
انرژی های نو، مثل خورشــیدی و ســرمایه گــذاری برای 
بهینه ســازی مصرف در ایران بســیار چشــمگیر اســت و 
شــرکت های داخلی و خارجی زیادی با عالقه در این زمینه 

سرمایه گذاری و فعالیت می کنند.
برآوردهای کارشناسی که برخی مراکز تحقیقاتی غیر ایرانی 
انجام داده اند، نشــان می دهد ایران جزو کشــورهایی است 
که در زمینه ســرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشــیدی، 

بیشترین بازدهی و سود را خواهد داشت.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، همگام با زمان تعیین شده 
پیش می رویم، تصریح کرد: البته توافق پاریس هنوز اجرایی 

نشده و زمانی هم که اجرایی شــود، هدف گذاری مشخصی 
دارد.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت، اوایــل مردادماه 
امســال در مراســم امضای قرارداد فــروش گازهای همراه 
نفت، به بخش خصوصی گفت: این قــرارداد اهمیت زیادی 
دارد. جمــع آوری گازهای همــراه، یک اقــدام اقتصادی، 
زیســت محیطی و گام مهمی همســو با تحقــق تعهدهای 

بین المللی ایران است.
وی افــزود: قــرارداد فــروش گازهای مشــعل بــه بخش 
خصوصــی گام بســیار مهمی اســت کــه دولــت یازدهم 
برای تحقــق مســئولیت ها و تعهدهای خود بــرای کاهش 
انتشــار گازهای گلخانــه ای، کاهش آلودگی هــوا، اصالح 
الگــوی تولید و مصــرف انرژی در کشــور انجــام می دهد. 
ورود بخــش خصوصــی و ورود جــدی دولــت در ایــن 
 زمینه نشــانه خوبی اســت کــه امیــدوارم ایــن روند را 

ادامه دهیم.
ابتکار در آن مراســم تاکید کرد: پس از توافق پاریس، ایران 
نقش مهمی در این توافــق بین المللــی دارد؛ به نحوی که 
4درصد بدون شــرط تعهد کاهش گازهای گلخانه ای داریم 

و 8 درصد نیز مشروط به رفع کامل تحریم هاست.

طرح تفکیک پســماند و بازیافت زباله، در راســتای اجرای 
کمپین »آســمان آبی-زمین پاک«، همزمان با آغاز ســال 
تحصیلــی جدید، در تمامــی مدارس ابتدایــی منطقه 21 
توسط معاونت خدمات شــهری و محیط زیست این منطقه 

اجرا شد.
جمال بافرانی، شــهردار این منطقه، ضمــن اعالم مطلب 
فوق اظهار داشــت: همزمان با روزهای آغازین بازگشــایی 
مــدارس در منطقــه 21 ، اداره پســماند معاونت خدمات 
شهری و محیط زیســت، به توزیع مخزن، بروشور و نایلون 
آبی در مدارس و همچنین ارائه ســرویس هــای خدماتی 

 الزم توســط خودروهای جمــع آوری پســماند به مدارس 
اقدام کرده است.

وی افزود: آموزش و تشــویق خانواده هــا و ارتقای فرهنگ 
شــهروندی به منظور جداســازی زبالــه از مبــدأ، یکی از 
گام های اولیه در مدیریت پســماند شــهری است و با توجه 
به اهمیت موضوع، الزم اســت همه دســت به دست دهیم 
 تا نســبت به ســاماندهی این مســئله مهم، اقدامات الزم 

انجام پذیرد.
به گفته این مقام مســئول، هدف از انتخــاب دانش آموزان 
برای آموزش تفکیک پســماندهای خشــک، اســتفاده از 
ظرفیت های یادگیــری دانش آموزان و اثرگــذاری آنها بر 
والدین در راســتای نهادینه کردن فرهنــگ حفظ محیط 

زیست بوده است.
وی با بیان اینکه آموزشــگران، ضمن حضور بــر در منازل 
شهروندان و دانش آموزان مدارس ابتدایی، اقدام به آموزش 
آنها می کنند، تصریح کرد: طــی اجرای طرح تفکیک زباله، 
آموزشگران با اهدای سطل های تفکیک زباله و بروشورهایی 
در رابطه بــا فرهنگ بازیافت زباله از مبــدأ به دانش آموزان 
و شــهروندان این منطقــه، درخصوص انجــام طرح فوق، 

توضیحات الزم را به آنها ارائه می دهند.

کشف جهانی نهفته در منطقه مرجانی ِ هاوایی

ایران؛ پیشگام کاهش گازهای گلخانه ای

آموزش طرح تفکیک و بازیافت زباله در تمامی مدارس ابتدایی

استان اصفهان به علت استقرار در فالت مرکزی ایران، تنوع 
آب و هوایی، توپوگرافی ویژه و هم جــواری با زاینده رود، از 
تنوع گیاهی و جانوری برخوردار است و بر این اساس دارای 
مناطق حفاظت شده متعددی اســت که مشهورترین آن، 
شامل پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه 
حیات وحش موته، پارک ملی کاله قاضی و منطقه شــکار 
ممنوع کالته اســت. حریم این مناطق در طول سال، بارها 
و بارها در زیر گام های شکارچیان و متخلفان صید و شکار 
لگدمال می شود؛ به گونه ای که به طور معمول در ماه های 
شــکار، هفته ای ســه تا چهار مورد متخلف شــکار در این 
مناطق دستگیر می شــوند. یگان حفاظت محیط زیست 
استان در این مناطق به شکل شبانه روزی در حال فعالیت 
است و به گفته جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست، بسیاری از متخلفان شکار شبانه دستگیر می شوند.

در این میان جاده های مرگ نیز با شــکارچیان هم نوا شده 
و خودروهای عبوری، ســاز مرگ را برای حیوانات بی گناه 

مناطق حفاظت شده کوک می کنند.
آخرین مورد گزارش در این خصــوص، مربوط به چند روز 
گذشته است که یک کاراکال )یکی از گونه های کمیاب از 
هشت گربه سان وحشی ایران( بر اثر برخورد با خودروهای 
عبوری در بــادرود از توابع نطنز در اســتان اصفهان ازبین 

رفت. اما در ســال جاری، گویی »موته« بیشــترین تلفات 
جاده ای را در میان مناطق حفاظت شــده اصفهان داشته 
است؛ به گونه ای که از ابتدای سال 94 تاکنون حداقل سه 
کفتار راه راه )دو مورد در طول سه ماه گذشته(، یک گرگ 
و تعداد زیادی آهو و بچه آهو بر اثــر برخورد با خودروهای 

عبوری در این محور تلف شده اند.
موته از غنی ترین عرصه هــای طبیعی ایران به 

لحاظ تنوع زیستی است
خسرو شیرازی، کارشناس حیات وحش، در این خصوص 
می گوید: پناهگاه حیات وحش موته، به لحاظ تنوع زیستی 
ازجملــه غنی ترین عرصه هــای طبیعی ایران محســوب 

می شود.
وی افزود: در این منطقه انواع گیاهان متنوع رشد می کند 
و تاکنون بیــش از 300 گونــه گیاهی مرتعــی که ارزش 

علوفه ای، دارویی و صنعتی دارند، شناسایی شده است.
کارشــناس محیط زیســت با اشــاره به اینکه گونه های 
جانوری در ایــن منطقه بســیار کمیاب هســتند، تاکید 
کرد: شرایط مســاعد زیســتی برای آهوها در دشت ها و 
شــوره زارهای منطقه توام با حفاظت، ادامه زندگی را برای 
این حیوان زیبا هموار ســاخته و به عنــوان گونه جانوری 

شاخص منطقه، از آن یاد می شود.

وی اضافــه کرد: وجود تپــه ماهورها، تل ها و دشــت های 
کوهستانی در موته، امکان زندگی را برای گونه قوچ و میش 
فراهم ساخته و صخره ها و ارتفاعات صعب العبور، زیستگاه 

خوبی را برای ادامه حیات کل و بز پدید آورده است.
شــیرازی تصریح کرد: این منطقه بهترین زیستگاه آهو در 
ایران محسوب می شود که به رشــد، تکثیر و جلوگیری از 
انقراض آهوها اختصاص یافته  اســت؛ اما متاسفانه به دلیل 
ســاخت جاده در میانه این پناهگاه بــدون انجام کارهای 
پژوهشــی و کارشناســی موته، اکنون به حیات وحش و 

قتلگاه آهوان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه ساخت این جاده از ابتدا اشتباه بوده است، 
بیان داشــت: در کشــورهای دیگ، گاه چنین جاده هایی 
مســدود و تردد از طریق ســاخت جاده های جدید انجام 
می شــود؛ اما احتماال به دلیل هزینه های زیاد، این امر در 

ایران امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: رفع این مشــکل راهکارهای مختلفی دارد؛ 

از جمله اینکه می توان با ایجاد مانع 
برای ورود حیوانات بــه جاده، آنها 
را وادار بــه عبور از روگــذر کرد؛ اما 
تاکنون در این ارتبــاط و همچنین 
برای نصب تابلوهای هشــدار عبور 
حیوانات در این جاده، قصور زیادی 

شده است.
یک جاده آســفالته بدون 
عالئم هشــدار؛ قاتــل حیات 

وحش »موته«
این کارشناس محیط زیست اضافه 
کرد: برخی گونه های حیات وحش 
که در مناطق حفاظت شده زندگی 
می کننــد، بســیار کمیــاب و نادر 
هستند و مرگ حتی یکی حیوان نیز 
خسرانی برای محیط زیست کشور 

محسوب می شود.
وی ادامــه داد: در واقــع فلســفه ایجــاد ایــن مناطــق 
حفاظت شده، جلوگیری از مرگ غیرطبیعی این حیوانات 
و ازدیاد تعداد گونه های در حال انقراض است. بر این اساس 
انتظار نداریم مدام شــاهد مرگ حیوانات در جاده پناهگاه 
حیات وحش موته باشــیم؛ در حالی که هیــچ اقدام عملی 
برای جلوگیری از مرگ حیوانات بی گنــاه این منطقه نیز 

انجام نمی شود.
به گفته کارشناســان، مهم ترین دلیلی که حیات وحش را 
از این مناطق  زیستی حفاظت شــده بیابانی یا کوهستانی 
به سمت جاده ها یا مناطق مســکونی می کشاند و در خطر 
شکار و مرگ قرار می دهد، جســت وجوی غذاست؛ اما در 
مورد پناهگاه حیات وحش موته، عبور یک جاده آســفالته 
از میان این پناهگاه، مرگ این حیــوان بی گناه را رقم زده 
است. مرتضی جمشــیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، در این خصوص، ابتدا به ارزش های 

زیســتی منطقه موته اشــاره و بیان داشــت: این پناهگاه 
حیات وحش با وســعت 220 هزار هکتار، از کوهســتان، 
دشــت و تپه ماهورهای متعددی تشکیل شــده و یکی از 
باارزش ترین مناطق حفاظت شده ایران محسوب می شود؛ 
زیرا این منطقه از گیاهان منحصر به فرد پوشــیده شده و 

زیستگاه آهو به شمار می رود.
وی افزود: پوشــش جانــوری ایــن منطقــه، از 25 گونه 
پســتاندار، 88 گونه پرنده و 25 گونه خزنــده از جمله کل 
و بز، قوچ و میش، گربه وحشی، گرگ، پلنگ، کفتار، روباه، 
شــغال، آهو، فالمینگو، پلیکان، انواع غازهــا، مرغابی ها، 
حواصیل ها، کشیم ها، درنا، لک لک، کاکایی ها، پرستوهای 
دریایی، هوبره، بلدرچین، کبک، چلچلــه، دارکوب، انواع 
گنجشک ســانان، عقاب ها، دال، بحری، باالبان، شاهین و 

دلیجه تشکیل شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان، در 
ارتباط با مــرگ حیات وحش در این منطقه ابراز داشــت: 
عبور جاده آســفالته از میان دشــت موته، این زیســتگاه 
ارزشمند را به دو قسمت تقسیم و ارتباط اکولوژیک مابین 

دو سمت جاده را تا حد زیادی قطع نموده است.
کمبود اعتبار برای حفاظــت از جان حیوانات؛ 

اعتباری برای دوبانده کردن جاده مرگ
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان ابراز 
داشــت: این مطلب به ما اعالم شده اســت که در صورت 
تامین اعتبارات و بودجه، اقدامات الزم انجام می شــود؛ اما 
در شرایط خطرناک کنونی برای این حیوانات نه تنها هیچ 
عالیم هشداردهنده ای نصب نشده، بلکه جاده  نیز دو بانده 

شده است.
جاده مرگ، دسترسی شــکارچیان را به قلب 

موته آسان می کند
وی با اشــاره به اینکه این جاده مشــکالت دیگری به جز 
تصادف نیز بــرای حیات وحش ایجاد کرده اســت، گفت: 
وجود این جــاده، دسترســی متخلفین به قلــب منطقه 
به ویژه زیســتگاه های آهو را آســان و کنترل و حفاظت را 
برای محیط بانان سخت کرده است. فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان ابراز داشت: این جاده تا پیش 
از پیروزی انقالب، تنها یک مســیر خاکــی و ناهموار برای 
دسترســی بومیان منطقه بوده اســت و با موافقت مدیران 
وقت سازمان محیط زیست، حدود 30 ســال قبل در این 
منطقه احداث شده اســت. در این میان گویی »موته« به 
جاده مرگ حیات وحش تبدیل شــده است. آخرین مورد 
تلفات این جاده، مربوط به شهریورماه امسال است که یک 
کفتار را ه راه در جاده میانگــذر پناهگاه حیات وحش موته 
اصفهان از بین رفت و تیرماه امســال نیز یک آهوی ماده بر 

اثر برخورد با خودروهای عبوری در این جاده کشته شد.
از ســویی به گفتــه کارشناســان، تصادفات جــاده ای، 
بزرگ تریــن عامل مرگ گربه ســانان بزرگ ایران اســت؛ 
اما تاکنون هیچ گذرگاه امنی برای عبــور حیات وحش از 

جاده های کشور ایجاد نشده است.

سرنوشت هولناکی برای حیات وحش رقم می خورد؛

حریم حیات وحش، زیر چکمه  قاتالن

این روزها که حریم حیات وحش بارها زیر چکمه های شــکارچیان درهم شکسته، گویی جاده های مرگ نیز 
هم نوا با متخلفان شکار، ساز مرگ را برای حیوانات بی گناه کوک می کنند.

پناهگاه 
حیات وحش 

موته، به لحاظ 
تنوع زیستی 

ازجمله 
غنی ترین 

عرصه های 
طبیعی ایران 

محسوب 
می شود

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی، از کشف 
20کیلوگرم گوشت متعلق به گراز وحشی از منزل یک متخلف 

مشهدی خبرداد.
ابوالفضل شعبانی افزود: پیرو گزارشــات مردمی مبنی بر شکار 
غیرمجــاز و نگهداری  اجــزای حیوانات وحشــی و جابه جایی 
گوشت توسط یک دستگاه خودروی پژو، ماموران یگان حفاظت 
و پرســنل واحد حقوقی و ارزیابی عملکــرد، ضمن هماهنگی 
با  معاون دادســتان، به طور نامحســوس منزل متخلف را مورد 

بررسی قرار داده و تحقیقات میدانی آغاز شد.
وی افزود: پس از مشاهده آثار خون روی صندوق عقب خودروی  
پارک شده جلوی درب منزل مورد نظر، متخلف هنگام خروج از 
منزل و درحال حمل گوشت ها دستگیر شــد و نفر دوم نیز که 
خود را خریدار معرفی می کرد، به همراه مقداری گوشــت و یک 

قبضه چاقو،  پس از خروج از منزل دستگیر شد.
شــعبانی گفت: طی بازرســی از منــزل این متخلــف، حدودا 

20کیلوگرم گوشت گراز از درون یخچال کشف و توقیف شد.
فرمانده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان، همچنین 
ادامه داد: نفر ســومی نیــز دراین منــزل به عنــوان میهمان 
حضور داشــت که پس از اســتعالم محرز شــد دارای ســابقه 
تخلــف و شــکار گــراز در اداره کل حفاظت محیط زیســت 
 اســتان اســت و بر همین اســاس نفر ســوم نیز راهی مراجع 

قضایی شد.
شعبانی ضمن اشاره به اینکه گوشــت های مکشوفه متعلق به 
دو رأس گراز وحشــی بوده اســت، گفت: این گونه  از حیوانات، 
حرام گوشــت بوده و شــکار، خرید و فــروش آنها نیــز جرم و 

مستوجب  مجازات است.
وی ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار هر رأس گراز 
وحشی را 8میلیون ریال  عنوان کرد و گفت: متخلفین باید مبلغ  
16میلیون ریال بابت خســارت ناشــی از این تخلف، به حساب  

خزانه واریز کنند.
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پیشنهاد سردبیر: 
وقتی لجبازی عادت می شود!

تلنگری بر روح

»موقع رقص منم میشه«
مورد استفاده: به كسانی گفته می شود كه با لجبازی كاری انجام 

می دهند كه باعث اذیت و آزار دیگران می شود.
در روستایی دور، صاحب شتر و خری كه از شدت كار و باركشی 
الغر و ناتوان شــده بودند آنها را رها كرد.به گمان مرد دو حیوان 
مریض شــده اند و آنها را رها كرد تا مجبور نشود غذای رایگان به 
آنها بدهد و درنهایت شاهد مرگ آنها باشــد. دو حیوان كه این 
رفتار صاحبشــان را دیدند خیلی ناراحت شــدند و با هم به راه 
افتادند و به كشتزاری خارج از شــهر رفتند. آنها از صبح تا شب 
می چریدند و می خوابیدند. این دو حیوان كه تمام عمرشان كار 
كرده بودند، كم كم از این وضعیت خوشــحال شدند و تصمیم 
گرفتند همین جا راحت و آسوده با هم زندگی كنند. كم كم دو 

حیوان چاق شدند و توان از دست رفته شان بازگشت.
تا اینكه یك روز كه خر با شــادی تمام در حــال آواز خواندن و 
عرعر بود، شــتر گفت: آرام باش، صدای زنگوله  شــتر به گوش 
می رسد سكوت كن شاید صدای تو را بشــنوند. بیایند ما را پیدا 
كنند و دوباره برای باركشی ببرند ما تازه از باركشی و كار راحت 

شده ایم. هر وقت رفتند دوباره چندین ساعت آواز بخوان.
 خر كه تازه سر ذوق خواندن آمده بود به حرف شتر بیچاره هیچ 
توجهی نكرد و به آوازخوانی خود ادامــه داد. در اثر لجاجت خر 
شد آنچه كه نباید می شــد و كاروانی كه از آن مسیر می گذشت 
صدای االغ را شنید. دنبال صدا را گرفت و خر و شتر را پیدا كرد. 
مرد جوان با خوشحالی به همسفرانش خبر داد كه یك شتر و خر 
پیدا كرده؛ همراهانش آمدند و دو حیوان را گرفتند و اســباب و 

اثاثیه ای كه با خود می بردند را بر پشت این دو حیوان بستند و با 
خوشحالی حركت كردند.

 مسیر، كوهســتانی و پرپیچ و خم بود. شتر بیچاره وقتی مجبور 
بود ســرباالیی برود به خر كه زیر بار اسباب و اثاثیه در حال خفه 
شدن بود نگاه می كرد و می گفت: من خودم می كشمت. خر كه 
انگار تازه فهمیده بود با زبانی كه بی موقع باز شــده چه مصیبتی 
برای خودش و دوستش رقم زده می گفت: چه كنم؟ اتفاقی است 
كه افتاده؛ من خودمم دارم زیر این بار خفه می شوم. ولی شتر هر 
لحظه كه می گذشت كینه بیشتری از خر به دل می گرفت خر كه 

می دانست كینه شتری یعنی چه بیشتر می ترسید.
 آنها از كوهســتان رد شــدند و به رودخانه ای رســیدند. چون 
رودخانه پل نداشــت كاروانیان مجبور بودند كه هر طور شده از 
عرض رودخانه عبور كنند. مــردان كاروان فكر كردند با طنابی 

اثاثیه و حیوانات را به یكدیگر ببندند تا آب آنها را نبرد.
مردها همه كاروان را با طناب بســتند و آماده عبور شــدند. آب 
رودخانه زیاد بود و با شــدت بــه آنها می خورد و آنهــا را تكان 
می داد. وسط رودخانه كه رسیدند شــتر كه دید می تواند از این 
رودخانه  خروشان عبور كند، شروع كرد به رقصیدن، خر بیچاره 
كه به شدت از آب می ترســید و نمی توانست در آب راه برود چه 
برسد به حاال كه باری سنگین بر دوشش بسته بودند شروع كرد 
به التماس كه شــتر جان نكن. خواهش می كنم در آب نرقص. 
این اثاثیه با شدت خودشان تكان می خورند، حاال تو كه با طناب 
به من وصلی اگر به آن تــاب دهی من حتمــا در آب می افتم و 
غرق می شوم. شتر هم بی تفاوت نسبت به بالیی كه ممكن است 
بر سر دوســتش بیاید گفت: آخر حاال موقع رقص من شده! خر 
گفت: حاال، وسط آب! شتر با خونسردی گفت: چطور دیروز كه 
به تو می گفتم نخوان، موقع آوازخوانی ات بود و نمی توانســتی 
صرف نظر كنی. حاال هم موقع رقص من شده.شتر انقدر رقصید 
 تا اینكه طناب پاره شد، خر تعادلش برهم خورد. در آب افتاد آب 

خر را با خود برد و حیوان نادان غرق شد.

باید از نقطه ای دوباره نوشت، نه شرح پریشان ماجرا گفت. باید كه 
چاره ساز بود. مگر تا تمام شــدن فرصت ها چند قدم مانده است؟ 
وقت تنگ است. قاصد زندگی اسب نیست، قطار زندگی هم دیگر 
قطار نیست و موشكی سریع السیر شــده است كه چون چشم بر 
هم نهی و بازكنی، در عهد بوق جا می مانــی. جهان دیگر مجال 
اینترنت و وایبر والین شده . دور از جان شما كمی دیر بجنبیم، راه 
خانه مان را هم باید از كواكب بپرسیم. راه ها كوتاه شده و زمینی كه 
قرن هاست كشف شده كه گرد است، پنداری گردتر شده و چنان 

می چرخد كه اگر كالهت را سفت نچسبی باد می برد. 
از كدام نقطه باید دوباره نوشت؟ از این نقطه آغاز كنیم كه نامش 
من اســت و ما از دم آفرینش گرفتار این من شده ایم. منی كه بال 
و آفت كماالت ما شده، كاســه صبرش لبریز است. مدام می نالد 
و طلبكار آمده و رفته اســت. منی كه تصور می كند شاكی است 

و رضایتمندی برایش صعب و سخت شــده طمع و كینه و حسد 
و خشــم می زاید. منی كه از صد گرگ درنده تر اســت و مدام به 
احساســات بكر و معصوم خود و دیگران حمله می كند و خیالی 

ندارد جز تخریب خیاالت دل فریب. 
همواره از خودم می پرسم چرا با گسترش دانش و تكنولوژی روز 
به روز بر رفتارهای خشــونت آمیز و عداوت های عقیدتی، قومی 
و طایفه ای افزوده می شود؟چرا انسانی كه كاشف اسرار آفرینش 
شده  و كهكشان ها را در نوردیده و از هر انگشتش هنری می چكد، 
در اسارت خودبینی گرفتار شــده؟ چرا هنوز می شنویم در فالن 
نقطه این كره خاكی جدال بی امان است بر سر هیچ و پوچ و سپاه 
بدها مزارع نیكان را به آتش می كشــند؟ شــاید یكی از دالیلش 
این اســت كه خوب ها گرچه خوبند و این خبر خوبی اســت كه 
خوبی هســت اما خوبان مانند بدان كمتر متحد و متفق شده اند 

و غالبا خوبی خوبان در ســاحت ذهنی یا تخیلی عمل كرده و به 
ادبیات انسانی مبدل شده است. اغلب خوبان منفعلند و به تشكل 
نیروهای مثبت اندیش و خیر اهمیتی نمی دهند، بیشتر ناظری 
خاموشند كه آزارشان به كسی نمی رسد اما قدمی هم برای ایجاد 
جهانی صلح جو و صلحــی پایدار بر نمی دارند. منزوی و گوشــه 
گیرند و از تغییرات ناگهانی واهمه دارند و به نوعی محافظه كارند. 
نظر می دهند اما وارد عمل نمی شوند. این كم كاری و در حاشیه 
ماندن در همه زوایای یك زندگی گروهی و اجتماعی سبب شده 

بدهای فعال پیشتاز باشند و به راحتی به جهانیان صدمه بزنند. 
نیروی شر نیرویی است مانند خشــم كه نیاز به حركت و تخلیه 
دارد. در واقع بدها با عملی كردن افكار شوم و تاریك خود خودشان 
را از شــر مســمومیت فكری خود خالص كرده و جامعه را مبتال 

می كنند. 

با نیکان متفق باش )1(

وقتی لجبازی عادت می شود!

استعدادهای ما تحت تاثیر افكار ما می باشند. وقتی غرق 
در تفكرات مثبت هستیم استعدادهای ما شكوفا شده و 
موفقیت به ســراغ ما می آید. ولی وقتی دستخوش افكار 
منفی می شویم اســتعدادهای ما سركوب شده و موجب 

ضعف وناكامی ما می گردد. 
کل رفتار آدمی وابسته به نوع تفکر اوست  

انســان، آنگونه رفتــار می نمایــد كه فكر مــی كند و 
مهم ترین مســئله ای كه شخصیت انســان را به ما می 
شناساند مسئله تفكرات اوست و بزرگ ترین علت تفاوت 
شــخصیت ها در افراد مختلف، تفاوت در نوع تفكر افراد 

می باشد.
استفاده خوب از قدرت های فکر  

ما می توانیم با كمی تالش و كوشــش به تفكرات مثبت 
عادت كرده و در برخورد با مســائل، دســتخوش افكار 
مثبت شــویم. فكر ما دارای چنان قدرت هایی است كه 
اگر به مقدار كمی از آن قدرت ها دست یابیم قادر به حل 
مشكالت و از بین بردن موانع پیشرفت خود خواهیم شد. 
پس بایســتی  از این قدرت های فكر به خوبی اســتفاده 

كرد.
یكی از بهترین روش های اســتفاده از قدرت های فكر، 
این است كه به افكار مثبت و جدی روی آورده و در حال 
تفكرات مثبــت، اعتماد به نفس كافــی و ایمان كامل به 
اثرات فكر خود داشته باشــیم. پس بهتر است از همین 
لحظــه، تصمیم بگیریــد كه كامــال به افــكار مثبت و 

مثبت گرایی روی آورده و از منفی بافی بپرهیزید.

اعتماد به نفس

دانستنی ها

آیا می دانید ۶۰ گاو قادر هستنددر عرض كمتر از ۱ روز، ۱ تن شیر تولید 
كنند!

آیا می دانید پروانه ها ۱۲۰۰ چشم دارند!
آیا می دانید گربه و سگ می توانند راست دست یا چپ دست باشند.

آیا می دانید خرس ها ۴۲ دندان دارند.
آیا می دانید الیه بیرونی پوست انســان هر دو هفته یك بار با سلول های 

جدید تعویض می شود.
آیا می دانید ابتالی یك نوزاد به دیابت از طرف مادر دیابتی ۱/5 درصد و از 

طرف پدر دیابتی ۶ می باشد.
آیا می دانید بیشترین جراحی های پالستیك در اسپانیا انجام می شود.

آیا می دانید بیشترین عمل زیبایی در ایران انجام می شود.

مدرسه زندگی

هایالیت

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

خود است.
کوچولو می خواهی چه کاره بشی؟  

این ســوال كه می خواهی چه كاره بشــی؟ احتماال یكی از سواالتی است كه 
به وفور در كودكی از ما پرسیده شده اســت و چه بسا برای بعضی ها تا آخرین 

لحظات عمر گرانمایه همچنان سوالی جدی باشد. 
بی شــك همه ما در كودكی شــغل ایده آلی در ذهن خود داشتیم؛ شغلی كه 
احساس می كردیم، مهم ترین، بهترین و مناسب ترین شغل برای ماست؛ اما 
نكته مهم خود آن شغل نیســت، بلكه علت انتخاب آن شغل در دوران كودكی 
است. در واقع نكته كلیدی هم همین است: بسیاری از ما در بزرگسالی به شغل 
ایده آل دوران كودكی خود نرسیده ایم اما به احتمال بسیار زیاد، هنوز چرایی 
آن شغل كه در عوالم كودكی خود دلیل آن انتخابمان بود ما را رها نكرده است. 
به عنوان مثال اخیرا من همین سوال را از بسیاری از دوستانم پرسیدم: قبل از 
هفت سالگی می خواستی چه كاره بشی؟ دلیل و چرایی پاسخ دو نفر از كسانی 
كه هر دو در كودكی می خواستند خلبان بشــوند و در حال حاضر هیچ كدام 

خلبان نبودند به خوبی نمایانگر اهمیت این سوال است. 
یكی از آن دو دوست داشت خلبان هواپیمای مســافربری شود چون تصوری 
كه از خلبانی داشت بردن عده ای آدم از جایی به جای دیگر بود و اینكه كنترل 
هواپیما در دستان وی بود. او همچنین از تصور پرواز بر فراز ابرها و در اوج بودن 
لذت می برد. وی همان كسی است كه برخالف اینكه كسب و كار موفقی داشت 
و به صورت انفرادی كار می كرد، از سه سال پیش تصمیم گرفت مجموعه ای 
جدید را راه بیندازد و در حال حاضر هم تعدادی كارمند دارد كه مســئولیت 
آنها را بر عهده گرفته است تا به هدفی مشــترک در آینده دست یابند. اگر چه 
كار جدید در مقام مقایسه با كار قبلی انرژی بیشــتر و درآمد كمتری دارد اما 
وی همچنان به راه جدیدش ایمان دارد شــاید به این دلیل كه چرایی شــغل 

كودكی اش را در آن تجربه می كند. 
اما نفر دوم در دوران كودكی دوست داشــت خلبان شود چون خلبان ها دائم 
در ســفرند و امكان مواجهه با افراد و مكان های جدیــد را دارند. نكته جالب 
اینجاســت كه او هم اكنون هم دائم در ســفر اســت و هم عالقه بسیاری به 
یادگیری زبان های جدید یا تجربه كردن چیزهــای نو مثل غذاهای متفاوت، 

آشنایی با افراد یا فرهنگ های جدید و ... دارد. 

- در این زمانه فقط همرنگ نشدن با مردم و سرخم نكردن 
در برابر سنت ها خود خدمتی است به جامعه!

- همیشه داشتن و از دســت دادن به مراتب آدم را بیشتر 
ناراحت می كند تا این كه از اول نداشته باشد. 

- همیشــه اولین شكســت، ســخت ترین شكست است؛ 
بعدش به آن عادت می كنیم. 

- تمایل به آزاد زیســتن خودت، به معنــی میل به آزادی 
دیگران است. 

- فلســفه اصلی ام در زندگی، اجتنــاب از آدم ها تا جای 
ممكن بود. هر چه كمتر آدم ها می دیدم حالم بهتر بود. 

- دردهایی هســت كه مال همه اســت، و من آن دردها را 
هرگز پنهان نمی كنم، اما درد قلب، مال هیچكس نیســت 

به جز صاحب قلب. 

از روزمرگی تا معناداری )3(

 استعدادهای ما از 
افکارمان تاثیر می گیرند
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دســت تقدیــر روزی ، تخمــی غریبه را 
هل داد كنــار تخم های مرغــی خانگی . 
جوجه ها كه سر از تخم بیرون آوردند مرغ 
از همه جا بی خبر دید كه یكی از جوجه ها 

سر و وضعی متفاوت با بقیه دارد.
به چشــم مرغ و جوجه هایش، آن جوجه 
متفاوت، نه قشــنگ بود ، نه با استعداد و 
به همین علت او را به حساب نمی آوردند. 
تا اینكه روزی جوجه ها، برای خوردن غذا 
 و درس گرفتــن از مادر به خــارج از خانه 

رفتند.

مرغ داشــت به بچه هــا یاد مــی داد كه 
آب خطــر دارد و اگــر در آن بیفتند غرق 
می شــوند كه جوجه متفــاوت داخل آب 
پرید اما غرق نشــد چون او جوجه مرغابی 
بود.موالنا در این داســتان به مخاطبانش 
گوشــزد می كند كــه همــه آدم ها مثل 
جوجــه مرغابی انــد و جزئــی از دریای 
وحدانیت. بــه همین علت گرچه اســیر 
دنیای مادی كه مرغ خانگی تمثیلی از آن 
است شده اند اما سرانجام باید راهشان را 

به سوی سرمنشأ اصلی پیدا كنند.

جوانی نزد شیوانا رفت و شرمنده و غمگین برای مشكل 
خود از او كمك خواست. شیوانا در چهره جوان خیره شد 

و گفت: مشكلت چیست؟
جوان گفت: متاســفانه اراده مقاومــت در مقابل گناه را 

ندارم و ...
شــیوانا نگذاشــت حرف جوان تمام شــود و با سردی و 
خشونت گفت: هرگز گناهت را نزد دیگران افشا نكن. اما 
برای اینكه در مقابل ارتكاب خطا اراده ات ضعیف اســت 
پیشنهاد می كنم همراه من به مزرعه باالی دهكده بیایی 

تا با هم شاهد گرفتن میمونی باشیم كه خیلی كوچك اما 
فوق العاده تیز و چابك اســت. ما برای گرفتنش قفسی 
درســت كرده ایم كه او را با كمك خودش دستگیر كرده 
و بیرون قفــس زندانی كنیم! این میمــون به میوه های 
مزرعه آسیب فراوان می رســاند. به همین دلیل باید او 

رابگیریم و به منطقه ای دیگر منتقلش كنیم. 
جوان با حیرت پرســید: یعنی میمونی را كه این قدر تیز 
و چابك اســت می خواهید به كمك خودش دستگیر و 

بیرون قفس زندانی كنید؟!مگر ممكن است؟!
شــیوانا گفت: قفس چهارگوشی ســاخته ایم كه فاصله 
میان میله های آن بســیار كم و فقط به اندازه دســتان 
میمون اســت. این قفس را داخل مزرعه مــی گذاریم و 
موزی داخــل آن قرار می دهیم. چــون پنج طرف قفس 

بســته اســت، میمون برای گرفتن موز به ناچار ســعی 
می كند از بیرون قفس و از البه الی میله ها موز را بیرون 

بكشد. 
اما چون دســتش بعد از گرفتن موز بزرگ تر می شــود 
نمی تواند آن را بیرون بیاورد و در نتیجه خودش را بیرون 
قفس زندانی می كند. وقتی به او نزدیك می شویم چون 
نمی خواهد موز را رهــا كند و مایل اســت حتما با موز 
فرار كند، در همــان جا می ماند و ما هم بــه راحتی او را 

می گیریم. 
وقتی به مزرعه رســیدند، همه در گوشه ای پناه گرفتند. 
میمون طبق پیش بینی شــیوانا به قفس نزدیك شــد و 
دســتانش را برای گرفتن موز از داخل میله ها به زحمت 
عبور داد و آن را در مشــت گرفت و موقــع بیرون آوردن 

به دلیل داشــتن دســت های بزرگ نتوانست دستش را 
آزاد كند. اهل مزرعه هم به ســرعت دست به كار شدند و 

میمون را گرفتند و داخل كیسه ای انداختند. 
در این هنگام شــیوانا به ســمت جوان برگشت و گفت: 
این موز مانند همان گناهی اســت كه مدعی هســتی تو 
را رها نمی كند. موز می تواند همیشه آنجا باشد، اما این 
تو هستی كه باید آن را رها كنی و دستت را بیرون بكشی 
و در نهایت خودت را از شــر قفس رها كنی، در واقع این 
تو هســتی كه آتش شــوق گناه و تجربه خطا را دائم در 
وجودت شعله ور می كنی و در اینجا هیچ كس نمی تواند 
به تو كمك كنــد، مگر اینكــه خــودت آن را رها كنی. 
زندانبان تو خودت هستی و كلید رهایی از این زندان هم 

در دستان توست. 

گناهت را رها کن 

سودوکو

شما هم یک جورهایی جوجه مرغابی هستید؟

دست از کندن بردار! )4(
كوتاه آمدن، متوقف شــدن، اقرار به اشــتباه، عقب نشــینی، 
بی حركت ماندن و نیز دســت برداشــتن از كندن و عمیق تر 
كردن چاله نه تنها بد نیســتند، بلكه نشــان می دهند كه فرد 
قصد دارد از شكســت عبور كند و دوباره سرپا بایستد. قهرمان 
وزنه برداری وقتی می داند كه بلند كردن وزنه ای ســنگین تر 
ممكن اســت به بدنش آســیب برســاند و او را برای همیشه 
زمینگیر كند، عنوان قهرمانی را واگــذار می كند تا در فرصت 
بعدی با آماده ســازی بیشــتر خود دوباره بتواند قهرمانی را از 

آن خود كند. 
باید یاد بگیریم كه بعضی مواقع ایستادن و فكر كردن و دوباره 
نقشــه ریختن و حتی عقب نشــینی، به انــدازه كار و تالش 
خستگی ناپذیر و بی وقفه، ارزشمند است؛ مثال وقتی با ماشین 
وارد كوچه ای می شوید كه دیوار سیمانی و محكمی مقابلتان 
قرار می گیرد و شما متوجه بن بســت بودن كوچه می شوید، 
پایتان را روی پدال گاز فشــار نمی دهید و محكم ماشین را به 
دیوار ســیمانی نمی كوبید، چون با این كار هیچ كس شــما را 
تحســین نمی كند، بلكه اگر دنده عقب بگیرید و به آهستگی 
از كوچه بیرون بروید و دوباره در مسیر اصلی بیفتید، همه این 
حركت شــما را خردمندانه و بی نقص تلقی خواهند كرد و در 
این صورت هم ماشین كمتر آسیب می بیند و هم فشار روانی و 
آسیب كمتری به جسم و ذهن شما و سرنشینان دیگر ماشین 
وارد می شود.  پس موقع زمین خوردن و شكست با رفتارهای 
بی حســاب و كتاب خود اوضاع را از آنچه هست بدتر نكنید و 
در عوض سریع متوقف شــوید و نیروهای خود را برای واكنش 
صحیح و مسیر درست ذخیره كنید. تالش های بی هدف و كور 
كه هنگام دستپاچگی و بحران از خود نشان می دهیم، بسیاری 
اوقات ما را در شرایط بدتری نسبت به قبل قرار می دهند. وقتی 
می بینیم تالش و كوشــش در جهت نادرست به ضررمان تمام 
می شــود، اولین كار عاقالنه توقف و یافتن مسیر درست است. 
اگر قرار اســت تالشــی صورت گیرد، حتما باید هوشمندانه، 

حساب شده و در مسیر درست باشد. 

موفقیت
-زندگی با خونســردی و بی اعتنایی، صورتك هر كسی را 
به خودش ظاهر می ســازد، گویا هر كسی چندین صورت 
با خــودش دارد. بعضی ها فقط یكی از ایــن صورتك ها را 
دائما استعمال می كنند كه طبیعتا چرک می شود و چین 

و چروک می خورد.
این دســته صرفه جو هستند. دســته  دیگر صورتك های 
خودشان را برای زاد و رود خوشــان نگه می دارند و بعضی 
دیگر پیوســته صورتشــان را تغییر می دهند، ولی همین 

كه پا به سن گذاشــتند می فهمند كه این آخرین صورتك 
آنها بوده و به زودی مســتعمل و خراب می شود، آن وقت 

صورت حقیقی آنها از پشت صورتك آخری بیرون می آید!
-اگر گیاهان صدایی نداشته باشند

به معنای آن نیست كه دردی ندارند...
اگرمی خواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

باور محال بودنش را عوض كن...
برنده می گوید مشكل است ، اما ممكن...

و بازنده می گوید ممكن است ، اما مشكل...
آن اندازه كه ما خود را فریب مــی دهیم و گمراه می كنیم، 

هیچ دشمنی نمی تواند...
حتی اگر بهترین فرد روی كره زمین هســتید به خودتان 
مغرور نشوید چون هیچ كس از شــخصی كه ادعا می كند 

خوشش نمی آید...
- من در رقابت با هیچ كس جز خودم نمی باشم، هدف من 

مغلوب كردن آخرین كاری است كه انجام داده ام...

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
هیئت های ورزشی به حال خود رهاشده اند

منهای فوتبال

رییس هیئــت تکواندوی اســتان اصفهان در مراســم تجلیل از 
مدال آوران مســابقات جهانی پومسه که در ســرای ورزشکاران 
برگزار شد، اظهار کرد: بارها تاکید داشــته ام که اساس تفکر من 
در ورزش، حوزه قهرمانی اســت زیرا اگر ورزش قهرمانی نباشد، 

ورزش عمومی و همگانی نیز وجود نخواهد داشت.
فرهاد رســتم شــیرازی افزود: تکوانــدو با نتایج خوبــی که در 
سال های گذشته کســب کرده، انتظارات از این رشته را باالبرده 
است تا جایی که کســب یک مدال در المپیک ریو، باعث می شود 
تا انتقاداتی متوجه کادر فنی و فدراسیون شود و این اتفاق نشان 

از توان بالقوه تکواندو دارد.
رییس هیئت تکواندوی استان اصفهان با اشاره به اصفهانی بودن 
نیمی از ترکیب تیم ملی پومسه در مسابقات جهانی بیان داشت: 
 اصفهان پتانســیل ویژه ای در رشــته پومســه دارد، تا جایی که

 9 ورزشکار اصفهانی به مســابقات جهانی رفته و 10 مدال کسب 
کردند.

وی ادامه داد: چند ماه قبل نیز در مســابقات جهانی هان  مادانگ، 
ورزشــکاران اصفهانی چندین مدال کســب کردند؛ اما مشکل 
اصلی مــا در بخش کیوروگی اســت کــه نیاز به تقویــت دارد، 
 البته در طول ســال های گذشــته همــواره یک یــا دو نماینده 

در تیم ملی داشته ایم.
رستم شیرازی یادآور شد: ســجاد مردانی در المپیک ریو نماینده 
تکواندوی اصفهان بــود که رتبه اول رنکینــگ وزن چهارم را در 
اختیار داشت؛ اما در المپیک توفیقی به دست نیاورد. با این  حال 
دلیلی نمی شــود که از زحمات و موفقیت های قبلی چشم پوشی 
شود.این مقام مســئول خطاب به مربیان ورزشــکاران تکواندو 
گفت: اگر می خواهید تکواندو در رأس بماند، باید تفکر مســابقه 
و قهرمانی را گسترش بدهید و هزینه انجام شــده در این مسیر، 

سرمایه گذاری به حساب می آید.
دو سال است درخواست کرده ایم زمینی به ما بدهند

وی با اشاره به مشــکالت مالی هیئت های ورزشی استان اصفهان 
بیان داشــت: هیئت های ورزشــی به حال خود رها شده اند و اگر 

هیئتی بتواند گلیم خود را از آب دربیاورد، هنر کرده است.
این پیشکسوت ورزشی بیان داشت: در طول سال، به  طور مداوم 
رقابت های لیگ برگزار می شــود و برگزاری این مسابقات، هزینه 
باالیی را می طلبد که بــدون بودجه با مشــکالت زیادی مواجه 

هستیم، اما تالش کرده ایم روی پای خود بایستیم.
رستم شیرازی ادامه داد: نوســان در نتیجه گیری نشان می دهد 
که اگر توقف و تعطیلی در اجرای برنامه ها داشــته باشیم، عقب 

خواهیم افتاد.
وی با انتقاد از عدم  حمایت از هیئت تکواندوی اســتان اصفهان، 
متذکر شد: دو سال اســت که درخواســت کرده ایم زمینی به ما 
بدهند تا خودمان آن را احداث کنیم اما هنوز این اتفاق رخ نداده 

و حاضر نشده اند به ما زمین بدهند.
این مقام مســئول گفت: با توجه به جمعیت زیادی که در رشته 
تکواندو وجود دارد، نیاز به امکانات بیشتری است ازجمله نیاز به 

سالن که باید با حمایت اداره ورزش و جوانان انجام شود.

رییس هیئت تکواندوی استان اصفهان:

 هیئت های ورزشی
 به حال خود رهاشده اند

امروزه با توجه به شــناخته شــدن ورزش به عنــوان یک صنعت 
 جدید، مقوله حق پخش تلویزیونی آن مبدل به یک موضوع بسیار

 پر اهمیت شده است که باید آن را به درستی شناخت.
در عصر حاضر رسانه ها در توسعه ورزش نقش بسزایی ایفا می کنند 
و در قالب های مختلف، این پدیده اجتماعی را به مخاطبین معرفی 
می کنند. یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین رســانه ها، تلویزیون 
است که تاثیر شگرفی بر ورزش می گذارد. با حرفه ای شدن ورزش 
به خصوص فوتبال به عنوان یک صنعت، ارتباط تلویزیون با ورزش 

کمی پیچیده تر شد.
یک مسابقه فوتبال دقیقا مانند یک وســیله زندگی مثل یخچال 
بوده و خود یک محصول اســت؛ بنابراین همانطور که مردم برای 
خرید یخچال هزینه می کنند باید برای دیدن یک مسابقه فوتبال 
که محصول سازمان ورزشــی اســت هزینه کنند و در این میان 
تلویزیون به عنــوان رابط باید عمل کند و بابت پخش مســابقات 

فوتبال به برگزارکنندگان هزینه پرداخت کند و از آن طرف برای 
مخاطبین خود شرایط ویژه ای مدنظر قرار دهد.

ورزش و حق پخش برنامه های ورزشی اشــکال مختلفی دارد که 
در سایر محصوالت رسانه ای این قابلیت وجود ندارد و همین امر 
آن را به عنوان یک کاالی با ارزش در ســطح ملی و جهانی مطرح 

کرده است.
در لیگ برتر فوتبال ایــران چندین بار بحث حق پخش تلویزیونی 
مطرح شــد حتی اولین بار در زمان ریاســت صفایی فراهانی در 
فدراســیون فوتبال این بحث بــه طور جدی پیگیری شــد ولی 
در نهایت به بن بســت خورد. در ســال های نه چندان دور بحث 
پرداخت حق پخش به باشــگاه های دیگر به هیچ وجه مطرح نبود 
و باشــگاه ها برای تامین هزینه هایشــان که با امروز قابل مقایسه 
 نبود از منابع دولتی اســتفاده می کردند و نیــازی برای دریافت 

حق پخش نمی دیدند.

از ســوی دیگر تلویزیون هم پخش بازی های لیــگ را به عنوان 
پرطرفدارترین و یکی از مهم ترین رویداد های ورزشی کشور یک 
وظیفه می دانست، البته صدا و سیما بابت انجام این وظیفه ناراحت 
نبود؛ چرا که پخش آگهی در خالل بازی ها درآمد زیادی برای این 
سازمان داشت، اما با رشــد تصاعدی هزینه ها در لیگ برتر تامین 
بودجه باشــگاه ها از منابع دولتی به نوعی دیگر امکان پذیر نبود و 
مدیران باشگاه برای جبران فاصله میان بودجه و هزینه ها به فکر 
کســب منابع درآمدی جدید افتادند ولی هیچ کدام از روش های 
مرسوم درآمدزایی از ســهم بلیت فروشی گرفته تا فروش تیشرت 
تیم با درآمد حق پخش قابل مقایســه نبود؛ بنابراین باشگاه ها به 

فکر گرفتن سهم خود از درآمد حق پخش مسابقات لیگ افتادند.
این پیشنهاد در ایران کم سابقه بود و طرح اولیه آن با مخالفت صدا 
و سیما روبه رو شــد ولی پس از رایزنی هایی که در مجلس انجام 
پذیرفت سازمان لیگ در شروع لیگ هشتم موفق به عقد قراردادی 
سه ساله برای دریافت حق پخش شد. البته مبلغ این قرارداد فاصله 
زیادی با حق پخش واقعی داشت و در مقایسه با هزینه های باشگاه 

ناچیز بود.
بر اساس این قرارداد که حق پخش مسابقات لیگ برتر و همچنین 
تبلیغات محیطی را برای سه ســال به صدا و ســیما واگذار کرد 
سازمان لیگ هر ســال 10 میلیارد تومان از این سازمان دریافت 

می کرد.
با شــروع لیگ یازدهم حق پخش تلویزیونی همچنان در اختیار 
صدا و ســیما بود و همچنین  ســازمان لیگ حق فروش تبلیغات 
محیطی را به طور جداگانه محاسبه  کرد، با وجود این شرایط حق 
پخش بهتر از سال های قبل شد و در لیگ های یازدهم، دوازدهم 
و سیزدهم ســازمان لیگ به ترتیب 11/5، 13/5و 17/5میلیارد 
تومان دریافــت کرد. همچنیــن حق پخش تبلیغــات محیطی 
ورزشــگاه ها برای همین ســه فصل به طور جداگانه به شرکتی 
واگذار شد و آن شــرکت قرار شــد بابت آن به ترتیب 1۸،1۶,1۴ 
میلیارد تومان به سازمان لیگ بپردازد در نهایت هم قرار بر این شد 
از جمع این مبلغ 10 درصد آن به فدراسیون، 5 درصد به سازمان 
لیگ، 5 درصد به هیئت های اســتانی که در لیگ برتر تیم دارند و 
۸0 درصد باقی مانده به باشــگاه ها برسد. این اتفاقات برای شروع 

حرکتی نو در فوتبال کشور خوب بود ولی کافی نبود.
امروز و در شانزدهمین ســال از تولد لیگ برتر فوتبال ایران هنوز 
شاهد این موضوع هستیم که داســتان حق پخش به طور واقعی 
رعایت نمی شــود و باشــگاه هایی که فقط نام حرفه ای را یدک 
می کشــند همچنان برای گرفتن حــق خود با مشــکل روبه رو 
هستند.برای حل این مشکل فدراسیون فوتبال باید با اقتدار بیشتر 
عمل کند و سازمان صدا و سیما با توجه به اینکه به طور انحصاری 
پوشش مسابقات فوتبال را انجام می دهد و هیچ شبکه خصوصی 

در کشور وجود ندارد نسبت به این موضوع منعطف تر شود.
مســلما در فوتبال امروز یکی از فاکتورهای اصلی حرفه ای شدن 

اجرای درست حق پخش تلویزیونی است.

حق پخش تلویزیونی، داغی بر دل فوتبال ایران
مستطیل سبز

تیم ملی ایران توانســت بازی ســوم خود را در برابر 
ازبکستان و در خانه حریف با یک گل به سود خود به 
پایان برساند. پیروزی ملی پوشان ایران در این بازی 
باعث شــد تا اکنون هفت امتیازی شــوند و در صدر 

گروه خود بایستد.
 این بازی در حالی آغاز شــد که تیم ملی کشورمان 
میل بیشــتری به دروازه حریف داشــت و به همین 
دلیل برنامه خــود را روی نفوذ از کناره ها گذاشــته 
بود، نفوذهای ملی پوشان کشــورمان از جناح چپ 
توسط وحید امیری و با پوشــش محمدی و از جناح 
راست توسط شجاعی و با پوشــش رضاییان، انجام 
می گرفت و همین حربه باعث شــد تا ایران را بتوان 
صاحب بیشــترین موقعیت در این بازی دانســت. 
موقعیت هایی که باید با حــرکات مهاجم نوک تیم 
ملی یعنی گوچی به هدف می نشســت. اما ایران که 
گویا به قصد گلزنی در این بازی پا به میدان گذاشته 
بود روی ضربات ایســتگاهی نیز برنامه داشت و پس 
از اینکه در حین بازی نتوانســت به گل برسد از این 
حربه استفاده کرد، یکی از نفوذهای ایران و خطایی 
روی امیری، یک ضربه ایســتگاهی نصیب تیم ملی 
کرد و همین ضربه توانســت اولین گل بازی را برای 
ما به ارمغان بیاورد. پس از این گل بازهم ملی پوشان 
ایــران حاکم بازی بودنــد و توانســتند روی دروازه 
حریف خطرساز شوند و تنها در پنج دقیقه پایانی می 
توان گفت ازبک ها کمی توانســتند خود را به دروازه 
ایران نزدیک کنند.اما در نیمه دوم این ازبک ها بودند 
که بازی را با حمالت خود آغاز کردند، هرچند اولین 
موقعیت خطرناک این نیمه برای ایران بود اما حریف 
که می خواســت ایران را غافلگیر کند حمالت همه 
جانبه ای را روی دروازه ایران داشــت و پانزده دقیقه 
ابتدایی نیمه دوم را می توان از آن ازبکستان دانست، 
پس از این دقایق و از حدود دقیقه بیســتم نیمه دوم 
ملی پوشــان کمی جلوتر آمدند و توانستند بازی را 
به میانه میدان بکشــانند. از میانه های نیمه دوم به 
بعد می توان گفت دو تیم بیشتر در میانه میدان می 
جنگیدند . کی روش نیز بــا تعویض گوچی، طارمی 
و آوردن آزمون و جهانبخــش نیروی تهاجمی تیم را 
ترمیم کرد و البته قدرت اولین خط پرســینگ ایران 
روی مدافعان حریف را بازهم باال برد.چربش بیشــتر 
ازبک ها در نهایت نتوانســت برای آنها کارآمد باشد 
. حاال تیم ملی ایران توانســت هفت امتیازی شود و 
در صدر گروه اول رقابت هــای مقدماتی جام جهانی 

201۸ در آسیا قرار بگیرد.
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 فتح تاشکند با قدرت

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع فراخوان: توان احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط انتقال ۶3 کیلو ولت فرودگاه نظامی- جاده نایین 2

شرط ورود: دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نحوه دریافت اسناد فراخوان: کلیه مراحل برگزاری فراخوان، با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات 
تماس ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهی امضــا الکترونیکی )توکن(: مرکز تمــاس: 27313131-021دفتر ثبت نام: 
۸۸9۶9737 و ۸51937۶۸-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-3۶2۶99۴۸( 
مهلت دریافت اسناد فراخوان: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/07/11 لغایت ساعت 

1۶ روز پنجشنبه مورخ 95/07/22
مهلت و محل تحویل پاکات فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات فراخوان 
بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1395/0۸/0۸در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن به  آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های 
واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد  آمد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهی است ارائه مدارک تکمیل شده استعالم های ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
۴- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید.
5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir            www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir              www.setadiran.ir

آگهی فراخوان شماره 950/6006 
) شماره 200951188000005 در سامانه ستاد(

م الف: 5604روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه 
سالمت اتباع بیگانه وابسته به شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان خمینی شهر به صورت سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیــان شــرکت در مناقصــه بــا توجــه بــه اطالعــات زیر 
می تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه 
 علــوم پزشــکی اصفهــان بــه آدرس www.mui.ac.ir  یــا 
 ســایت مدیریــت خدمــات پشــتیبانی دانشــگاه بــه آدرس

/www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه نمایند.
شرایط متقاضیان حقوقی: گواهــی معتبر صالحیت پیمانکاری 
حداقــل پایه پنــج در رشــته ســاختمان از ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور 
شــرایط متقاضیان حقیقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری 
حداقل پایه دو در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور
برآورد اولیه به هنگام شده: 3/072/۴33/۶20 ریال

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز پنجشنبه مورخ 1395/7/15 
لغایت روز پنجشنبه مورخ 1395/7/22 

م الف: 5823

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، 
حمل، نصب و راه اندازی سیستم مخابرات 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir  یا سایت مدیریت 
خدمات پشــتیبانی دانشــگاه به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه  
و یا با شــماره تلفن 031-3792۴005 
واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل 

فرمایند.
م الف: 5847

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز 
سالمت جامعه مخابرات شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان شاهین شهر و میمه به صورت سرجمع

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیــان شــرکت در مناقصــه بــا توجــه بــه اطالعــات 
بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت  می تواننــد  زیــر 
آدرس بــه  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   ســایت 

 www.mui.ac.ir  یا ســایت مدیریت خدمات پشــتیبانی 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ دانشگاه به آدرس

مراجعه نمایند.
شرایط متقاضیان حقوقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری 
حداقــل پایه پنج در رشــته ســاختمان از ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور 
برآورد اولیه به هنگام شده: ۸/793/۶5۸/975 ریال

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1395/7/17 
لغایت روز شنبه مورخ 1395/7/2۴ 

م الف: 5840

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید و نصب پرده بین تختی مرکز 

آموزشی درمانی الزهرا )س( 

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir  یا ســایت مدیریت 
خدمات پشــتیبانی دانشــگاه به آدرس 
مراجعــه    poshtibani.mui.ac.ir
و یا با شــماره تلفن 031-3792۴005 
واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل 

فرمایند.
م الف: 5846

در لیگ برتر 
فوتبال ایران 

چندین بار بحث 
حق پخش 

تلویزیونی  مطرح 
شد حتی اولین بار 

در زمان ریاست 
صفایی فراهانی در 
فدراسیون  فوتبال 

این بحث به طور 
جدی پیگیری شد 

ولی در نهایت به 
بن بست خورد

رسانه فرصت تبلیغ است و تب فوتبال را باال می برد به همین دلیل است که در ابتدای تشریع مقررات رسانه فیفارو 
برای بیدار شدن ذهن خواننده نوشته شده »برای اینکه بدانید رسانه چیست، یک لحظه تصور کنید که بدون رسانه 

فوتبال به چه روزی درمی آید.«
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پیشنهاد سردبیر: 
بچه ها تشنه اند ...

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح دیروز، همزمان با نخستین جمعه ماه محرم با 
شعار »بچه ها تشنه اند« در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اســتان اصفهان برگزار شد. این 
همایش برای دوازدهمین سال متوالی از ساعات ابتدایی صبح نخستین جمعه ماه محرم با 
حضور بانوان اصفهانی و فرزندان خردسال آنها به صورت ویژه در گلستان شهدای اصفهان 
برگزار شــد. هزاران نفر از مادران اصفهانی در این مراســم به یاد خردســال ترین شهید 
دشت کربال فرزندان خود را ســبزپوش کرده و به سربندهای »یا علی اصغر« ، » یا حسین 
)ع(«، »یا صاحب الزمان )عج(« یاد و خاطره شــهید 6 ماهه کربال را زنده نگه داشتند. در 

این مراسم مداحان در رثای شهادت طفل شــیرخواره حضرت رباب)س( به ذکر مصیبت 
پرداخته و مادران با فریادهای یا حســین )ع( و یا صاحب الزمــان )عج( به عزاداری طفل 
شهید کربال پرداختند. مادران عزادار در این مراسم گهواره نمادین حضرت علی اصغر)ع( 
را با قطرات اشک خود مشــایعت  کرده و با نذرنامه خوانی، فرزندان خردسال خود را نذر 
قیام حضرت ولی عصر )عج( کردند. زینبیه اصفهان، مســجد جامع رهنان و مسجد جامع 
اصفهان از دیگر مکان هایی است که این برنامه را به صورت ویژه برگزار کردند. این مراسم 

به صورت همزمان در 85 مکان مذهبی در سراسر استان اصفهان برگزار شد.

بچه ها تشنه اند ...
همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح دیروز در اصفهان برگزار شد؛

عکس: فاطمه نصر اصفهانی

السالم علی ارلضیع الصغیر
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
تخــم مــرغ ٣ عدد،روغن جامــد ٥٠ گرم يا 
كره ٧٥ گرم،روغن مايــع ٢٥ گرم،وانيل يک 
چهارم ق چ،شكر نصف پيمانه،شير ولرم نصف 
پيمانه،آرد ١ پيمانه،بكينگ پودر ١ ق چ،پودر 
كاكائو ٢ ق س،گردو و كشمش روي هم رفته 

١ پيمانه
طرز تهيه:

ابتدا زرده و ســفيده تخم مرغ هارا از هم جدا 
كرده، سفيده را با همزن تميز و خشــک مي زنيم تا حالت كف پيدا كند. حاال ٣ قاشق از 
شكر داخل دستور را به سفيده اضافه مي كنيم و آن قدر مي زنيم تا حالت پفكى و سفيد 
پيدا كند و سفيده هاى زده شده را داخل يخچال مي گذاريم.سپس روغن جامد يا كره را 
با روغن مايع مي زنيم و بعد مابقى شــكر را اضافه و خوب مخلوط كــرده و زرده ها  را به 
همراه وانيل افزوده و خوب مخلوط مي كنيم، پس از آن شير و بعد آرد و بكينگ پودر سه 
بار الک شده را مى افزاييم و يک قاشق از آرد دســتور را به كشمش و گردو اضافه و آن را 
مخلوط كرده و به بقيه مواد  مى افزاييم. در آخر سفيده را در دو مرحله به مواد اضافه كرده 
و با ليســک به صورت دورانى هم مي زنيم تا پــف كيک از بين نرود،كــف قالب را كاغذ 
روغنى مي اندازيم و مواد را داخل آن ريخته و در فرى كه با دماى ١٧٥ درجه سانتي گراد 
 از قبــل گــرم شــده بــه مــدت ٤٥ دقيقــه تــا يــک ســاعت مــي پزيــم. 
نكته: زمانى كه در كيک ها از مغزي جات يا ميوه ها اســتفاده مى شود به اين مواد 

كمى آرد مي زنيم تا  در قالب ته نشين نشوند.

كتاب حاضــر، مجموعه از مرثيه هاى عاشــورايى اســت كه آن را 
على رضا قزوه در ٢6٣ صفحه و پنج فصل آورده اســت. مرثيه هاى 
عاشورايى كتاب از سيف فرغانى، موالنا جالل الدين بلخى، محتشم 
كاشانى، اقبال الهورى و شاعران صاحب اثر معاصر، همچون حميد 
سبزوارى، محمدعلى مرادش و ده ها شاعر معروف و مشهور معاصر 

و شاعران نوقلم، تشكيل شده است. 
على رضا قــزوه اين مجموعــه را در پنج فصل نگاشــته و فصل اول 
آن را تحت عنوان اين حسين كيســت، با كربال، با حسين، و فصل 
دوم را با عنــوان اى پدر جان همرهان بســتند بار... به شــهيدان 
هاشــمى، حضرت على اصغر)ع(، حضرت على اكبــر)ع( و حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( اختصاص داده اســت. وى فصل ســوم را به 
مضمون به ناله عشق اســت و آتش مى زند )دمى با اصحاب وفادار 

امام حســين)ع( (و فصل چهارم را بــه عنوان گــودال قتل گاه پر 
از بوى ســيب بود يک شب و روز عاشــورا و فصل پنجم را به زينب 
اســيرى رفت و ما بر جاى بوديم بعــد از عاشــورا اختصاص داده 
است و هر فصل با شــاعران آورده شده اســت كه مرثيه اى در اين 
 باب ســروده اند. على رضا قــزوه در مقدمه كتاب مى نويســد: اين

 سال هاى آخر، شــعرهايى از اينجا و آنجا از برخى مداحان آشنا و 
نام آشــنا مى شــوم كه به جاى آنكه دل را بارانى كند، دل را به درد 
مى آورد. برخى نيز داعيه خودنمايى دارند، حال آنكه اصل در كربال 
گم شدن اســت و به اصل خويش رســيدن. همين انگيزه اى شد تا 
اين اشــعار را در دفترى فراهــم آورم و هديه اش كنــم به مداحان 
دل ســوخته  بخصوص آنان كه به لحن عاشــورا تكلــم مى كنند و 

حنجره شان وقف امام حسين)ع( و ياران اوست.

تيپ بدن و رژیم غذایى مخصوص خود را بشناسيد)7(كيك انگليسى

من مى گویم شما بگریيد

ماهى قرمز: قطــع به يقين  محــل زندگى ماهــى قرمز ندا شاه نوری
تشت نيســت، ولى ما يا ماهى قرمز را توى تشت 
ديده بوديم يا كيسه فريزر يا تنگ و چون تشت از 
آنهاى ديگر بــزرگ تر بود فكر مــى كرديم وطن 
ماهى قرمزها تشت اســت مثل وطن بنفشه ها كه 

جعبه چوبى است. 
تنها اشكال ماهى قرمز اين بود كه گارانتى نداشت 
و به چشــم برهم زدنى مى مرد، جورى كه شــب 
مى خريدى صبح روى آب بود! آخر غم غربت هم 
حدى دارد و تازه ما خودمان هم تشــت داشتيم و 
اگر مى گفت، تابعيت مضاعف تشــت خودمان را 
به ماهى مى داديم. چند ســال بعد گفتند ما بلد 
نيســتيم درســت به ماهى قرمزها غذا و اكسيژن 
برسانيم و بعضى هايشــان هم ذاتا بيمار هستند و 
از تنگ ما بجاى بســتر احتضار استفاده مى كنند. 
البته من خودم هميشــه براى ماهى قرمزها، نان 
ريز مى كردم و تــوى آب مى ريختــم كه بعدها 
فهميدم اردک نان مــى خورد نه ماهــى و با نى 
توى تنگ فوت مى كردم كه چند ســال بعد وقتى 
زيست خواندم فهميدم آن فوت ها اكسيژن نبوده، 
دى اكســيد كربن بوده. يا خدا! يعنى من همه آن 
بدبخت ها را خفه كرده يا ســكته داده بودم؟ يک 
 مدتى هم كنــار ماهى قرمزها، مار و الک پشــت

  مــى فروختند و مــا بعــد از عيد بايد داســتان 
الكى جون ها و سنگى جون ها را مى شنيديم كه 
از زير در حياط، شــبانه در  رفته بودند. بعد ديدند 
ما هنوز دست از سر تشت و ماهى برنداشته ايم از 
در ديگرى وارد شدند و گفتند ماهى قرمز از چين 
آمده و ما به جاى ماهى قرمز بايد طبق سنت يک 
نارنج يا پرتقال توى يک كاسه آب بيندازيم. خب 
ما خودمان از قبل سيب توى كاسه آب و هندوانه 
توى حوض مــى انداختيــم اما ماهــى قرمز هم 
داشــتيم. تا اينكه چند وقت پيش ديديم عده اى 
خّير براى نجات ماهى قرمزها يک جور مارمولک 
رنگى كــه به نظر موجود شــادى هم مى رســيد 
توى تشــت مى فروختند. پرسيديم اين چيست؟ 
گفتند: ســمندر نادر خالدار قيصرى لرستان كه 
داريم منقرضــش مى كنيم، بخــر ببر منقرضش 

كن! دانه اى ٢٥٠٠ تومان است.

لبخندک

بعضى ها خودشــان علم غيــب ندارند اما 
انتظار دارند ديگران دكتراى تخصصى  اش زاینده رود

را داشته باشــند. مثال از اينكه پسر عمه زا 
پارســال بهار كه همگى دســته جمعى رفته بودند زيارت به او 
 گفته شــما مثــل فاميــل دور هســتيد و اهل رفــت و آمد و 
احوالپرسى نيستيد دلخور شــده و به هزار جايش برخورده اما 
يک كلمه حرف نزده و مراتب تاســف و ناراحتــى اش را اعالم 
نكرده در عوض هرجا پســر عمه زا را ديده رويش را برگردانده 
 اخم كــرده و هزار جــور اطــوار درآورده! انتظار هــم دارد كه 
پســر عمه زا از ايــن رفتارها متوجه شــود كه پســر دايى زا 
دلگيراست. مورد داشتيم طرف يک سال تمام موقع احوالپرسى 
با عروس خاله رويش را يک ورى مى كرده و زير لبى يک ســالم 
نجويده از بيــن دندان ها در فضا مى پراكنــده! و تازه بعد از يک 
سال كه عروس خاله از ايما و اشاره و پشت چشم نازک كردن ها 
متوجه يک چيزهايى شــده خنديــده و گفتــه: اى واى خب 

مى گفتين كه دلخورين، من فكر كردم گردنتون  مشكل داره!
اما مورد نداشتيم يا كمتر داشتيم كه طرف صاف و صادق بگويد 
فالنى من ازت دلخورم. در عوض تا بخواهى بيانيه صادر مى شود 
كه يعنى خودش نمى دونه؟ يعنى خودش نمى فهمه؟ مى دونه، 

ولى خودشو به اون راه مى زنه.
عجبا! خب عزيز من حرف بزن، بگو ناراحتم، بگو ازت دلخورم، 

حرف بزن!

حرفى بزن
 سكوت تو اصال قشنگ نيست

تغذیه برای بدن ساعت شنى شكل
سبزیجات خام و ميوه ها: ميوه ها و ســبزيجات مختلف مانند ســيب، پرتقال، گالبى، 

تربچه، هويج و سبزيجات سبز برگ را در رژيم غذايى خود قرار دهيد.
 غالت سبوس دار: بلغــور جوى دوسر، كينوآ و گندم ســياه را در رژيم غذايى منظم خود 

قرار دهيد.
 گوشــت گاو: گوشــت گاو منبع طبيعى از يد، آهن، اســيدهاى چرب قدرتمند و اسيد 

لينولئيک است.
 ماست یونانى: ماســت يونانى حاوى پروتئين فراوان و كربوهيــدرات و چربى كم است و 

گزينه اى خوب براى افزايش انرژى و كاهش وزن محسوب مى شود.
 جلبك دریایى و كلپ: اين مــواد منابع فوق العــاده اى براى يد هســتند. يد در توليد 

تيروكسين نقش دارد كه هر چه بيشتر به تنظيم و بهبود سوخت و ساز بدن كمک مى كند.
 روغن نارگيل: اين ماده به كاهش چربى شكمى و افزايش انرژى كمک مى كند.

 آجيل برزیلى: آجيل برزيلى سرشــار از سلنيم اســت كه براى تيروئيد فوق العاده خوب 
است.

چه چيزی نخوریم؟  
نوشيدنى های كافئين دار: چاى، قهوه، و شكالت داغ و همچنين نوشيدنى هاى انرژى زا 

كه حاوى كافئين هستند براى فردى با بدن ساعت شنى شكل چندان خوب نيستند.
 كربوهيدرات های پاالیش شــده: از كربوهيدرات هــاى پااليش شــده مانند آرد، و 

محصوالتى كه حاوى آرد سفيد هستند مانند نان سفيد و پاستا پرهيز كنيد.
 سویای تخمير نشده: اين ماده مى تواند ســطوح استروژن را افزايش دهد كه در عملكرد 

درست تيروئيد اختالل ايجاد مى كند.

نوستالژیكاتور 

نوروز

یادداشت های 
گلبول آبى

29
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26
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امام حسين )عليه السالم(: 
بر خداوند است كه هيچ گرفتارى به زيارت من نيايد مگر آنكه او را 

شادمان بازگردانم و به خانواده  اش برسانم. 
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