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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... حائری شیرازی عاشــورا را بصیرت افزا عنوان 
 کرد و گفت: درس هایی که از نهضت و حادثه عاشورا 
گرفته می شــود به ارتقای بصیرت افــراد می انجامد، 
عزاداری بــرای امام حســین ) ع ( همچون کیمیایی 
است که آدم را طالیی می کند. عضو مجلس خبرگان 

رهبری شــامگاه جمعه در جمع عزاداران حســینی 
هیئت رزمندگان اسالم در مسجد امام ) ره ( اصفهان 
اظهار کرد: جمهوری اســالمی پلی برای گذر از نظام 
شاهنشاهی برای رســیدن به حکومت اسالمی است. 

عضو مجلس خبرگان ...

آیت ا...حائری شیرازی:

کار امام حسین )ع(
انسان سازی است

11

تمام زندگی او عقیده بود و جهاد             اگر چه مدت جنگ حسین یک روز است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: امکان خطا در حوزه 
پزشکی به دلیل دخیل بودن عامل انســانی همواره وجود داشته 
اما موضوع مهم این اســت که عده ای با انگیزه های سیاســی و 
غیر حرفه ای و با هدف تخریب کردن عملکردهای دولت به آنها 
دامن می زنند. دکتر غالمرضا اصغری برنامه تحول نظام سالمت 
 را برگ برنده دولت یازدهم در داخل کشــور خواند و اظهار کرد: 
عده ای به عمد و با غرض ورزی، چند خطای انگشت شمار را در 
مقایسه با ده ها هزار عمل پزشــکی انجام شده، بزرگ و برجسته 
می کنند و حتی در برخی اخبار، توضیح و جوابیه دانشگاه علوم 

پزشــکی اصفهان درج نمی شود. رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته حدود دو میلیون عمل مختلف 
پزشکی و بالینی در بیمارستان ها و مراکز دولتی استان اصفهان 
انجام شــده اســت، گفت: این عمل ها شــامل 480 هزار عمل 
جراحی، 70 هزار تولد، 600 هزار مراجعه به اورژانس، 400 هزار 
ویزیت کلینیک و 500 هزار خدمات پاراکلینیک اســت. اصغری 
افــزود: در میان این حجم گســترده خدمــات، احتمال خطای 
انسانی وجود دارد. وی با بیان اینکه در بهترین نقاط دنیا، خطای 

پزشکی تا سه درصد وجود دارد و تا حدود 10 درصد ...

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان
پایتخت ام اس ایران نیست

مدیرکل انتقال خون استان
پیشنهاد داد:

نذر خون
جایگزین قمه زنی

15

15

15

شهردار اصفهان:

 جوانان ارتباطشان  را با مجالس
 امام حسین)ع( تقویت کنند

11

فرمانده نیروی انتظامي استان اصفهان:

پلیس تامین کننده امنیت 
عزاداران حسینی

14

آذری:

من گرگ باالن دیده هستم

7

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

۲۲۵ شغل در بخش تعاون
ایجاد شد

3

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به 
ظرفیت فوالد کشور اضافه شد

مدیرعامل فوالد مبارکه:

صفحه  15

استانداران چهارمحال و بختیاری و اصفهان تفاهم نامه امضا کردند؛

همسایه ها
پای میز مذاکره 
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پیشنهاد سردبیر: 
نظام پارلمانی راه حل بهبود اداره کشور است

ويژهيادداشت

علیرضا زاکانی- 
دبیرکل جمعیت 

رهپويان 

حسین امیرعبداللهیان-
دستیار ويژه 

ريیس مجلس 

سردار فدوی-
فرمانده نیروی 

دريايی سپاه

کرســنت  قــرارداد  در 
۵۶میلیــارد دالرعدم نفع 
به مارســیده اســت و ما 
طبق گزارش دستگاه های 
نظارتی، ۴۳ میلیارد دالر 
ضرر کردیــم. این قرارداد 
اساســا امکان ندارد بدون 
فساد و تبانی منعقد شده 
قیمت گذاری  در  باشــد. 
صــاح  و  صرفــه  گاز، 

کشور در نظر گرفته نشــده است، شرکت کرسنت صاحیت الزم 
را نداشــته که با او عقد قرارداد صورت بگیــرد. آلمان و انگلیس 
 برخــاف مخالفت با همــه قراردادهای ایــران، با ایــن قرارداد 

مخالفت نکردند.

تشــدید  بــا  تروریســت ها 
محاصــره فوعــه و کفریا در 
ســوریه فاجعه جدید انسانی 
را در این کشــور رقم زده اند و 
آمریکا نتوانسته است بازی در 
حلب را به نفع تروریســت ها 
اداره کنــد؛ چراکــه مردم، 
ارتش و رهبری سوریه اجازه 
نخواهند داد که تروریست ها 
حتی در منطقــه ای کوچک 

در سوریه باقی بمانند.داعش ابزار دست محور آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اســت که محور مقاومت را هدف قرار داده اما رژیم نامشــروع اسراییل را 
هدف قرار نمی دهد و این یعنی جدی بودن خطر تجزیه کشورهای منطقه 
چراکه دشمن به شدت به دنبال تحقق این هدف یعنی تجزیه منطقه است.

هر اقدام، حرکــت و امنیت 
پایــداری کــه در منطقــه 
وجود دارد، به برکت و قدرت 
انقاب اســامی است.ایران 
اســامی با هر حرکتی که به 
این امنیت پایدار لطمه وارد 
کند، مخالف است و اقدامات 
مورد نیاز بــرای تثبیت این 
امنیت پایدار انجام می شود.

تامین امنیت خلیج فارس و 
تنگه هرمز به عهده ماســت و ما این وظیفه مهم را به بهترین شــکل و با 
قدرت انجام می دهیم.به لطف بزرگ ترین دســتاورد انقاب یعنی شهدا، 
تنگه هرمز در شــرایط مطلوبی قرار دارد و ما خودمان را مکلف می دانیم 

که حافظ این امنیت پایدار باشیم.

بین الملل

اعضای ارشــد حزب جمهوی خواه آمریــکا بافاصله 
پس از افشــای اظهارات رکیک دونالــد ترامپ، نامزد 
نهایــی جمهوری خواهــان در انتخابــات ریاســت 
جمهوری درباره زنان تشــکیل جلسه دادند. بر اساس 
گزارش »وال اســتریت ژورنال« پل رایان سخنگوی 
مجلــس نماینــدگان در خصوص اظهــارات رکیک 
دونالد ترامپ درمــورد زنان با بیان اینکه از شــنیدن 
حرف های ترامــپ حالش به هم خورده اســت اعام 
کــرد از ترامپ خواســته اســت کــه در گردهمایی 
مشترک در »ویسکانســین« حضور پیدا نکند.کارزار 
انتخاباتی نامــزد جمهوری خواهان اعــام کرد که به 
جای ترامپ معاون او »مایــک پنس« همراه پل رایان 
در گردهمایی انتخاباتی »ویسکانســین« شــرکت 
می کند.سناتور »مایک لی یوتا« نیز با صدور بیانیه ای 
ضمن بیان طرح این پیشنهاد که دونالد ترامپ باید از 
رقابت های ریاســت جمهوری کنار بکشد اعام کرد: 

جمهوری خواهان نباید از دونالد ترامپ حمایت کنند.

با نزدیک شــدن به دهم اکتبر )19 مهر ماه( هفتاد و 
یکمین سالگرد تاســیس حزب حاکم کارگر در کره 
شــمالی احتمال تحرکات جدید نظامی این کشور 
مطرح شده است.کره جنوبی پیش بینی کرده است 
که این کشــور به دنبال پرتاب یک موشــک دوربرد 
باشد؛ اما آمریکا از احتمال آزمایش هسته ای از سوی 
کره شمالی خبر داده اســت.وزارت دفاع کره جنوبی 
در بیانیه ای خاطرنشــان کرد که هر آن ممکن است 
کره شمالی ششــمین آزمایش هســته ای را انجام 
دهد و یا یک موشــک دوربرد پرتاب کند. این کشور 
می گوید شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد 
تحرکات کره شــمالی در پایگاه موشــکی افزایش 
یافته اســت.این بیانیه می افزاید: به همین دلیل ما 
از امروز تمامی نیروهای نظامی را به حال آماده باش 
درآورده ایــم تا هر زمان که ضروری بــود، وارد عمل 
شــوند. مقام های نظامی کره جنوبی اعام کرده اند: 
بعید نیســت کره شــمالی بخواهد موشــک های 

بالستیک خود را مورد آزمایش قرار دهد.

حمله تند جمهوری خواهان به اظهارات ترامپ 
درباره زنان؛

آيا جمهوری خواهان ترامپ 
را کنار می گذارند؟

کره جنوبی به حالت 
آماده باش درآمد

در ادامه گزیده ای از صحبت های رییس جمهور کشورمان 
در مالزی را می خوانید؛ 

 باید با منطق و اخاق اســامی و ایرانی، توهمات را از بین 
ببریم. در زمینه هســته ای که دکتر ظریف بار مســئولیت 
سنگین ملی را به دوش کشــیدند یکی از کارهای اصلی ما 

توهم زدایی بود.
 دکتر ظریف االن هم گاهی حرف های نیشــدار را تحمل 
می کنند. وقتی خدا می خواهد اجر و مزد بدهد همین است. 
گاهی نیش هــا در این دنیا بــه نوش هــا در آن دنیا تبدیل 

می شود و البته مردم قدردان زحمات خادمان خود هستند.
 اولین وظیفه ما توهم زدایی بدخواهان نســبت به ایران، 
حکومت اســامی و فرهنگ و جامعه ایران است. دشمنان 
توهماتی نسبت به جامعه ایران، مثل ایران هراسی می سازند 

که هرگز با واقعیات نمی خواند.
 مدام می گفتند ایران در حال ساخت بمب هسته ای است. 
حال مشــخص شــده که همه این حرف ها ایران هراسی و 

توهم زایی بود.
 بعضی شعارهای پشــت بلندگوها هم این توهم را بیشتر 
می کرد. عده ای برای خاموش کردن آتــش، آب و بنزین را 

اشتباه گرفتند.
 کار ما این بود که توهمات و تصورات نابجا را بزداییم. یکی 

از این توهمات هم این اســت که می گویند ایران می خواهد 
همه مسلمانان را شــیعه کند؛ البته ما افتخار می کنیم که 
شیعه هستیم و اســتدالل هم می کنیم، اما تشیع خود راه 

روشنی است و نیازی به تحمیل آن به دیگران نداریم.
 )خطاب به ایرانیان مقیم مالزی(: در این سفر دنبال زدودن 
برخی توهمات بودیم که این رسالت بر دوش شما هم هست.

رسالت دیگر شما این است که شرایط را برای توسعه روابط 
کشــور آماده کنید. باید ظرفیت های ایــران را به مالزی و 

ظرفیت های مالزی را به مردم ایران معرفی کنید.
 برای نجــات دنیای اســام راهی جز اعتــدال و مبارزه با 

خشونت نمی بینم.
 مبارزه میدانی با تروریســم تکفیری، کمک موثر به صلح، 
آتش بس و کمک رسانی انسان دوستانه به مردم، عدم تجزیه 
کشورها و تغییر مرزهای جغرافیایی و تکیه بر صندوق های 
رای و حاکمیت مردم بر امور کشورهایشان از اصول سیاست 

منطقه ای ماست.
 ما معتقدیم تروریسم، امروز یک معضل در منطقه است و 
باید با تروریســت های تکفیری در کل منطقه مبارزه شود و 
نباید اجازه دهیم این راه غلط و کشتار و آدم کشی در منطقه 

ما ادامه یابد و باید جلوی این فاجعه را بگیریم.
 باید در یمن و ســوریه آتش بس برقرار شود و کمک های 

انسان دوستانه سریعا در اختیار مردم آن کشورها قرار گیرد. 
در منطقه نباید مرزهــای جغرافیایی تغییــر کند، تجزیه 
کشورها غلط و خطرناک است و می تواند مشکات را چند 
برابر کند و جنگ های منطقه ای را دامن بزند. باید حاکمیت 
ملی کشورها محترم شمرده شوند. نباید برای مردم منطقه 
از بیرون حکومت تعیین شود و هر فردی که با رای مردم به 

قدرت می رسد، باید مورد احترام همگان باشد.
 اگر به دولت های عراق و ســوریه کمــک نمی کردیم چه 
بسا امروز شــاهد گروهی به نام داعش نبودیم بلکه دو دولت 
بزرگ داعشی در عراق و سوریه شکل می گرفتند. در چنین 
 وضعیتی، در منطقه و حتی در ســطح بیــن الملل با جنگ 

بی پایانی مواجه می شدیم.
 شــاید انتظار بود که پس از دوران اســتعمار و اســتقال 
کشورهای اسامی و در حال توسعه، جهان با مشکل بزرگی 
مواجه نشود و کشورهای اســتقال یافته و در حال توسعه 
بتوانند مسیر پیشــرفت را برای رسیدن به جایگاه مطلوب و 
در راستای اهداف ملی خود ادامه دهند، اما متاسفانه چنین 

نشد.
 شــاید هیچ زمانی در دنیای اســام با این همه کشــتار، 
خشــونت و حضور گروه های تروریســتی که متاسفانه به 
نام اسام دســت به جنایت می زنند، مواجه نبودیم و امروز 
معضل تروریســم حتی دامن خود آنهایی را که این مسیر را 
علیه اسام و جهان در حال توسعه طراحی کردند، فرا گرفته 

است.
 متاسفانه جوانان در جهان اسام در چنین فضایی به تدریج 
به دو سمت خطرناک، خشــونت و افراطی گری و یا یأس و 
عدم خودباوری کشانده می شــوند که هر دو اینها می تواند 

برای نسل امروز و آینده ما خطرناک باشد.
 بخش مهمی از دنیای اسام، پیرو اسام اعتدالی و فرهنگ 

میانه روی است.
 ما در شــرایطی هســتیم که باید صاحب قدرت بشویم و 
قدرت ما در سایه علم و فناوری قرار دارد و ضروری است که 

در این عرصه یکدیگر را یاری کنیم. 
 وحدت، امنیت و توسعه نیاز امروز دنیای اسامی است.

 امروز برای نجات دنیای اسام راهی جز اعتدال و مبارزه با 
خشونت نمی بینم.

 مسلمانان که در طول تاریخ قربانی جنگ های ناخواسته 
و تروریســم بوده اند، نباید امروز متهم به تروریسم بشوند. 
پیامبر ما پیامبر مهربانی و رحمت برای همه جهانیان بوده و 

ترور هیچ نسبتی با اسام و آیات قرآن مجید ندارد.
 افراطی گــری و تروریســم تکفیری دارای ریشــه های 
متعددی اســت که از جمله آنهــا می توان بــه فقر، جهل، 
تبعیض، اشــغالگری، حکومت های ناعادالنه و دخالت های 

خارجی اشاره کرد.
 اگر در گوشــه ای از منطقه ما، یک حرکت افراطی انجام 
گیرد نمی گویند شیعه و یا ســنی افراطی انجام داده بلکه 
می گویند اسام افراطی و به عبارتی به گرایش مذهبی توجه 

نمی کند و خشونت ها به دروغ به نام اسام تمام می شود.

ما در شرايطی 
هستیم که بايد 
صاحب قدرت 

بشويم و قدرت 
ما در سايه علم و 
فناوری قرار دارد 

و ضروری است 
که در اين عرصه 
يکديگر را ياری 

کنیم

ريیس جمهور روز جمعه در ادامه سفر خود به جنوب شرق آســیا، وارد مالزی شد و قبل از  زاينده رود
ترک اين کشــور و ســفر به تايلند، با جمعی از ايرانیان مقیم اين کشور و همچنین نخبگان 

علمی، فرهنگی و رسانه ای مالزی ديدار کرد . 

دیدگاه

محمدعلی وکیلی ،عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اســامی گفت: اصاح طلبان و فراکســیون امید برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال آینده دچار فقر نیرو 
نیســت بلکه با تورم افراد در قامت کاندیدا روبه رو است.

محمدعلی وکیلی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام 
شــده باید ۳ نفر از فراکســیون امید مجلس به شورای 
سیاســت گذاری اصاح طلبان اضافه شــود که در مورد 
این ۳ نفر در فراکســیون تصمیم گیری می شــود.وی 
عنوان کرد: اصاح طلبان با توجه به تجربه موفق ســال 
92 و 9۴ باید با همان فرمول به اســتقبال دو انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر سال آینده بروند زیرا 
با عبور از این فرمول دوقطبی اصاح طلب و اصولگرا که 
متناسب با ظرفیت کنونی جامعه نیست شکل می گیرد.

وکیلی ابراز کرد: در سال های 92 و 9۴ با این فرمول وارد 
یک پارادایم سیاسی شدیم که اصاح طلب و اصولگرا را 
به ســطح عقا و افراطیون ارتقا دادیم که جاذبه خوبی 
داشت و با این شــرایط به ائتاف رسیدیم و افراد زیادی 
زیر این چتر آمدند. نماینده مردم تهــران با بیان اینکه 
اصاح طلبان باید فرمول گذشته را با محوریت حمایت 
از روحانی حفظ کنند، افزود: البته آدم عاقل در اتفاقات 
مهم برای یک درصد احتمالی هم بایــد تدبیر کند، در 
زمینه انتخابــات آینده در صورت نیاز بــه تدبیر با تورم 

کاندیدا روبه رو هستیم و اصا فقر نیرو نداریم.

نایب رییــس کمیســیون امنیت ملــی مجلس گفت: 
توافقی انجام شــده اســت میان ایــران وآمریکا مبنی 
براینکه با آزادی جیســون رضاییان، 20 نفر از زندانیان 
وافراد تحت تعقیب ایرانی نیزمعاوضه شــوند. وی اظهار 
داشت: در ابتدا قرار بود زمانی که جیسون رضاییان آزاد 
می شود در قبال آزادی وی مقداری از بدهی های آمریکا 
به ایران پرداخت شــود و تعدادی از ایرانیان بی گناهی 
که درآمریکا زندانی هســتند نیز از زندان آزاد شــوند، 
اما این روند متاســفانه به دلیل رویکرد آمریکایی ها در 
انجام تعهدات خود تــا به امروز صورت نگرفته اســت.

وی خاطر نشــان کرد: آزادی جیسون رضاییان از سوی 
ایران به جامعه بین المللــی اثبات کرد که ایران به دنبال 
شرارت نیست و از جایگاه حقوق انسانی و اسامی حاضر 
نیســت هیچ فردی در زندان باشــد هر چند که فردی 
مثل رضاییان جرم جاسوســی اش در ایران محرز شده 
بود و وی از ناحیه آمریکا ماموریــت های مختلفی را در 
ایران انجام داده بود.حســن بیگی با بیان اینکه اسامی 
افراد ایرانی تا زمانی که آزاد نشدند غیر قابل اعام است، 
گفت: بدون شک اگر این اســامی اعام شود با توجه به 
اینکه این افراد هنوز در زندان هستند فشار آمریکایی ها 
بر آنها افزایش پیدا می کند. وی  اظهار کرد: همه مباحث 
مربوط به موضوع سیاســت خارجــی را وزارت خارجه 

کشورمان پیگیری می کند.

عضو فراکسیون امید خبر داد: 

 تورم کانديدا 
در جبهه اصالح طلبان

ابوالفضل حسین بیگی: 

 قرار بود 20 ايرانی
 در برابر رضايیان آزاد شوند

لطف ا... فروزنده : 

 اصولگرايان همچون 
احمدی نژاد عمل می کنند

سید حسین نقوی حسینی:

نظام پارلمانی راه حل بهبود 
اداره کشور است

 ســخنگوی جمعیت ایثارگــران در خصــوص توصیه 
مقام معظم رهبری به پرهیــز از ایجاد فضای دوقطبی 
در انتخابات پیش رو، اظهار کرد: اصولگرایان نیز مانند 
آقای احمدی نژاد از این صحبت هــا تبعیت می کنند 
چرا کــه خطاب رهبری عــام اســت.لطف ا... فروزنده 
گفت: یکی از عوامل موفقیت نظام جمهوری اســامی 
ایران وحــدت و انســجام موجود در کشــور از ابتدای 
انقاب است که محور این وحدت، اســام و ولی فقیه 
بوده و اگر ما امروز جایگاه ویژه ای در دنیا داشــته و در 
معادالت بین المللی یکی از امن ترین کشــورهای دنیا 
محسوب می شویم به دلیل همین امنیت پایدار است.

وی با بیان اینکه این امنیت ناشــی از وحدت و انسجام 
موجود در کشور است تصریح کرد: مقام معظم رهبری 
که در حقیقت دیده بان نظام هستند و از وضعیت نظام 
در مقابل خطــرات مراقبت می کنند،   با هوشــمندی 
این تذکر را به همــه دادند که جامعه نباید به ســمت 
دو قطبی شــدن برود. معاون پارلمانــی دولت محمود 
احمدی نژاد خاطر نشــان کرد: در سال ۸۸ نیز عده ای 
جامعه را به سمت دو قطبی شدن بردند که کشور در آن 
زمان آســیب جدی دید. طبیعتا همه کسانی که نظام 
را دوست داشــته و به آن اعتقاد دارند، باید تاش کنند 
فضای جامعه دو قطبی نشــود ضمن اینکه باید رقابت 

وجود داشته باشد.

رییس جمهور باشــد یا نخســت وزیر؟! ایــن یکی از 
مهم ترین مباحثی اســت که در محافل سیاسی وجود 
دارد. درواقع این ســوال مطرح اســت کــه آیا نظام 
پارلمانی مناسب تر است یا نظام ریاستی. در این راستا 
سید حســین نقوی حســینی رای به نظام پارلمانی 
می دهد.نماینده مــردم ورامین در مــورد حرکت به 
سمت لزوم نظام پارلمانی گفت: یک اشکالی در کشور 
ما وجود دارد و آن این است که هر دو سال یک بار یک 
انتخابات پر شــور داریم، این درست است که به لحاظ 
ایجاد شور و نشــاط سیاســی، برگزاری این انتخابات 
بســیار موثر و مفید اســت اما به لحاظ اداره کشــور 
اشکاالتی ایجاد می کند. به این معنا که هیچگاه فضای 
کشــور از فضای انتخابات خارج نمی شود، به گونه ای 
که انتخابات ریاســت جمهوری تمام نشــده به سمت 
انتخابات مجلس می رویم و همینطور، پایان انتخابات 
مجلس آغاز انتخاباتی دیگر می شــود. به این صورت 
اســت که کار کردن  برای ملت و کشــور با مشکات 
عدیده ای مواجه می شود. نقوی حســینی ادامه داد: 
به اعتقاد من اینکه دائما کشــور در فضای انتخابات به 
ســر ببرد، نمی تواند برای کشــور مفید باشد و ما باید 
این مشکل را حل کنیم که در این راستا شاید حرکت 
به ســمت نظام پارلمانی بتواند تا حــدودی رافع این 

مشکات باشد.

کافه سیاست

حجت االسام ناصر نقویان در مصاحبه با روزنامه 
شهروند درباره حقوق اجتماعی مردم و مسئوالن 

سخن گفت. 
 در ادامـــه گزیـــده ای از ایــن گفت و گـــو را 

می خوانید؛
 من حدود چهار ســال پیش طی یک سخنرانی، 
رشــوه ای را که در وزارت نفت براي من مســجل 

شده بود و کپی چکش را دیدم، بازگو کردم. 
دولت وقت من را دوبار بــه دادگاه ویژه روحانیت 
کشاند، تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان 
عمومی که من با لبخند بــه قاضی گفتم من مثل 
یک طبیبم که متوجه یک غده و تومور شــده ام، 
شــما به جای اینکه تومور را خــارج کنید، دارید 

طبیب را محاکمه می کنید.
حداقل توقعم این بــود که حــوزه علمیه قم که 
محصول آنجا هســتم یا مســئول ارشد مجموعه 
وقتی بررسی کند و بفهمد این ادعا ظالمانه صادر 
شده و من بی گناه هســتم، کسی که بیجا شکایت 
کرده را بــه دادگاه احضار کند امــا چنین اتفاقی 

نیفتاد.
وصیت نامــه  در  امیرالمومنیــن)ع(   حضــرت 
الِِم َخْصمــاً َو لِلَْمْظُلوِم  خود نوشــته اند: »ُکونَا لِلَظّ
 َعْونــاً« یعنی اگــر کســی دارد ظلــم می کند، 
دشمن ظالم باشــید و با او مقابله کنید، )نه اینکه 
صرفا در دل لعنتش کنیــد( و به نفع مظلوم کاری 

بکنید. 

البته با روی کار آمدن دولت جدید شــکایت پس 
گرفته شد.

 هیچ وقت فوتبالیست ها و ســتاره های سینما و 
خواننده ها نمی توانند جامعه را عوض کنند، اینها 

وظیفه شان سرگرمی است. 
 مــن یــک وقتــــی گفتــــم عموپورنــگ و 
خاله شــادونه نمی توانند انسان تربیت کنند، اینها 
بچه ها را ســرگرم می کنند کــه خیلی خوب هم 

هست. 
اما اگر می خواهید بچه تربیت شود، فرمولش چیز 
دیگری است. در این مورد متفکران و دانشوران و 
کسانی که تعلیم و تربیت کودک را خوانده اند باید 

صحبت کنند.

روحانی: 

اگر به سوریه و عراق کمک نمی کردیم 
دولت بزرگ داعش تشکیل می شد

حجت االسالم والمسلمین نقويان:

وقتی رشوه دولت قبل را بازگو کردم، به دادگاه ويژه احضارشدم

با مسئوالن

ورود ريیس جمهور به تايلند
دکتر حسن روحانی، ریاســت جمهوری کشورمان در ادامه سفر 
به سه کشور آســیایی جنوب شرقی آســیا عصر دیروز به وقت 

تایلند وارد بانکوک ، پایتخت این کشور شد.

بهروز کمالوندی- 
سخنگوی سازمان 

انرژی اتمی

پیوســتن  وضعیت  دربــاره 
ایران به پــروژه ایتر )گداخت 
هسته ای( خبرهای خوبی در 
راه است ، تبادالت انجام شده 
و به زودی خبرهای خوبی به 
اطاع مردم می رسانیم. هدف 
ما این است که عضو همکار و 
ناظر در مجموعه ایتر باشــیم 
و این موضوع فرآیندی دارد و 

باید کشورهایی که بنیان گذار هســتند، موافقت کنند. درباره فروش آب 
سنگین نیز ممکن است بعضی ها بگویند می شود آب سنگین را به قیمت 
باالتری فروخت،   ما آماده ایم اگر کسی مشــتری دارد که آب سنگین را با 

قیمت باال می خرد به او آب سنگین بدهیم.
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

کم آبی اصفهان در آينده نزديک خطرآفرين می شود

نماینده استان اصفهان در شــورای عالی استان های کشور 
گفت: مشــکالت کم آبی اصفهان در آینده نزدیک بســیار 
خطرآفرین خواهد شــد؛ برایــن اســاس، وزارت نیرو باید 
با همکاری شــورای عالی آب کشــور، معضل کــم آبی این 
استان را به صورت اساســی مدیریت کند. حسین میرزائیان 
در نطق قبل از دستور ســی و دومین اجالس شورای عالی 
اســتان ها افزود: در زمان حاضر، معضل کم آبی گریبان گیر 
مردم این استان شده است؛ بنابراین باید مدیریت شود. وی 
خاطرنشان کرد: زاینده رود به دلیل کمبود آب، چند سالی 
است که به مرده رود تبدیل شــده و کمبود آب، مشکالتی 

را برای کشــاورزان و شــهرک های اقماری شــهر اصفهان 
ایجاد کرده است. نماینده اســتان اصفهان در شورای عالی 
استان های کشور اظهار کرد: استان اصفهان اگرچه به عنوان 
پایتخت فرهنگی و تمدن ایران اســالمی نامگذاری شــده 
و بیش از 23 هزار شــهید را تقدیم نظــام و انقالب کرده، با 
مشکالتی مواجه است که دولتمردان باید نسبت به رفع آن 
چاره اندیشــی کنند. میرزائیان افزود: آلودگی هوا به خاطر 
وجود پاالیشــگاه، صنایع فــوالد، ذوب آهــن، کارخانجات 
ســیمان و قطب های صنعتی در نزدیکی شــهر اصفهان و 

شهرستان های اقماری، مردم این استان را تهدید می کند.

ســردار اصالنی، رییس اســبق دانشــگاه پیام نور استان 
اصفهان، طی گفت وگــو با خبرنگار فــارس در اصفهان در 
زمینه برجام اظهار کرد: کشــور بیش از دو ســال روی این 
قضیه وقت گذاشــت و انرژی زیادی از دولت و ملت صرف 
شــد، توجه رســانه ها و محافل داخلــی و خارجی را جلب 
کرد و هزینه های مالی بســیار زیادی بــه خاطر این رفت و 
آمدها و ماموریت ها و امیدهایی کــه در مردم ایجاد کردند، 
بر ملت تحمیل شــد. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه برجام 
تنها برگ برنــده ای بوده که برای انتخابــات آینده روی آن 
حســاب می کردند، می توان گفت به خاطــر این مصلحت 

اســت که اینقدر روی آن تاکید می کنند؛ وگرنه خودشان 
هم می دانند که تقریبا برجام هیچ است؛ یعنی عمال اعتراف 
کرده اند. وی خاطرنشــان کرد: ولی متاسفانه به این مسئله 
به خاطر مصلحت های موجود اعتراف نمی کنند و همچنان 
به دنبال اجرای برجام هســتند؛ آمریکا هم به دنبال برجام 
2 و 3 بود؛ البته FATF را هم به نحوی می توان ادامه همان 
برجام یا بــه عبارتی برجام 2 دانســت. اصالنی عنوان کرد: 
در نظر داشــتند ایران را عمال به بولدوزری تبدیل کنند که 
تیغه اش را جداکرده ای؛ به این معنا که این بولدوزر باوجود 

قدرت، دیگر کارایی ندارد.

نماينده اصفهان در شورای عالی استان ها:

کم آبی اصفهان در آينده نزديک خطرآفرين می شود
ريیس اسبق دانشگاه پیام نور استان اصفهان مطرح کرد:

می خواهند ايران را به بولدوزری بدون تیغه تبديل کنند

بازار

تا پايان امسال اجرايی خواهد شد؛

قیمت هر لیتر بنزين،۱۲۰۰ و 
گازوئیل ۵۰۰ تومان می شود

رییس انجمن جایگاه داران ســوخت کشــور، با بیان اینکه امسال 
قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خواهیم بود، از احتمال 
افزایش قیمت هر لیتر بنزین بــه ۱2۰۰ و گازوئیل به ۵۰۰تومان 

خبر داد.
بیژن حاج محمدرضا در جمع خبرنــگاران، درباره تغییرات جدید 
قیمت فرآورده های نفتی گفت: بر اســاس قانون بودجه سال ۹۵، 
دولت تا پیش از پایان سال، قیمت فرآورده های نفتی به ویژه بنزین 
و گازوئیل را افزایش می دهد. رییس انجمن جایگاه داران سوخت 
سراسر کشــور، با اعالم اینکه امسال قطعا شــاهد افزایش قیمت 
بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: بر این اساس 
افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولــی، از ۱۰۰۰ تومان فعلی به 
لیتری ۱2۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین ســوپر از ۱2۰۰ تومان 
فعلی به ۱۵۰۰ تومــان، محتمل به نظر می رســد. وی با تاکید بر 
اینکه قیمت هر لیتر گازوئیل هم بــه ۵۰۰ تومان افزایش می یابد، 
اظهار داشــت: بر اساس مصوبات ابالغ شــده قانون بودجه، دست 
دولت برای افزایش قیمت ها باز اســت. حاج محمدرضا، همچنین 
درخصوص زمــان بنــدی افزایش قیمــت بنزین بیان داشــت: 
پیش بینی می شود با توجه به ابالغیه حذف کارت هوشمند بنزین 
و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی، افزایش قیمت ها به فاصله 

چند هفته پس از جمع آوری کارت های بنزین اتفاق بیفتد.
رییس انجمن جایگاه داران ســوخت سراســر کشــور، همچنین 
در پاســخ به این پرســش خبرنگاران که »آیا با توجه به ســقوط 
آزاد قیمت نفت خام در بــازار جهانی، افزایــش قیمت بنزین در 
کشــور نوعی گران فروشی نیســت؟« بیان کرد: هم اکنون قیمت 
یک لیتر بنزین با اکتان بــاال در بازار فوب خلیج فــارس، کمتر از 
۱۰۰۰تومان و بهای یک لیتر بنزیــن در امارات، حدود یک درهم 
است. وی با یادآوری اینکه از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط 
۷۰تا۷۱میلیون لیتر بنزین در کشــور مصرف شــده است، تاکید 
کرد: عمال هم اکنون تقاضا برای مصرف بنزین در کشور با افزایش 

قابل توجهی همراه نیست.

رییس اجرای پروژه های آهن ســازی فــوالد مبارکه، از 
تکمیل عملیات اجرایی و بهره بــرداری از حوضچه های 
پســاب )الگون( مگامدول های شــهید خــرازی فوالد 
مبارکه خبر داد. عبدالرضا معتمدی گفت: با بهره برداری 
از این پروژه ها، گام موثردیگری درراستای بهبود عملکرد 
زیست محیطی شــرکت فوالد مبارکه برداشته شد. وی 
افزود: مجتمع فــوالد مبارکه، همــواره باتوجه به رعایت 
استانداردهای جهانی و قوانین زیست محیطی درخصوص 
بهینه سازی تجهیزات و توســعه واحدهای تولیدی، با در 
نظرگرفتن آخرین تکنولوژی ها، اقــدام به افزایش تولید 
فوالد کرده اســت. وی گفت: پروژه احداث حوضچه های 
الگون، یک پروژه زیست محیطی است که در آن، بخشی 
 از آب ســرریز حوضچه های ته نشــینی لجــن کمتر از

PPM 60 را بازچرخانــی و درفرآیند تولید مگامدول های 
 PPM 60 شهید خرازی استفاده کرده و لجن های باالی
را از طریق کانال های احداث شده، برای بازیابی مجدد به 

تصفیه خانه انتقال می دهد.
معتمدی با بیــان اینکه این پروژه درمــدت قرارداد آماده 
بهره برداری قرار گرفت، گفت: پروژه الگون های اضطراری 
مگامدول های شــهید خرازی، از4 حوضچه اصلی مربوط 
به ورودی لجــن و دو حوضچه آرامــش و یک پمپ خانه 
تشکیل شــده که ظرفیت هر حوضچه حدود 3هزار متر 
مکعب است. معتمدی با اشــاره به مزیت های این پروژه 
گفت: کاهش مستمر آالینده ها و جایگزینی مواد مخرب 
محیط زیســت، جلوگیری از پراکندگی و هدررفت مواد 
قابل بازیافت و انتقال آن به گندله سازی، بازیافت آب لجن 
کالریفایرها برای اســتفاده مجدد فرآیند احیای مستقیم 
خــرازی، از مهم ترین مزیــت های این پروژه محســوب 
می شود. وی با بیان اینکه ظرفیت الگون های گندله سازی 
برای تولید 4/۵میلیون تن در ســال طراحی شده است، 
افــزود: تســریع در انتقال لجــن به الگون هــای جدید 
احداث شده در زمان بروز مشــکل تعمیرات و جلوگیری 
 از انتقال لجن به کانــال های آب بــاران، از دیگر مزایای

این پروژه است.

بهره برداری از حوضچه های 
پساب مگامدول های فوالد مبارکه

خبر

بهرام ســبحانی در گردهمایــی مدیریــت و کارکنان این 
شرکت، گزارشــی از برنامه و عملکرد تولید در 6 ماهه اول 
سال ۱3۹۵ ارائه کرد و اظهار داشــت: در گندله سازی طی 
مدت مذکور با تولید 3 میلیون و 682  هزار تن، نســبت به 
برنامه 3 درصد جلوتر هســتیم، در بخش آهن اسفنجی نیز 
میزان تولید فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا به 3میلیون و 
8۷۱ هزار تن رسیده اســت که با این میزان تولید، ۵ درصد 

جلوتر از برنامه قرار داریم.
وی برنامه تولید تختال در فوالد مبارکه و سبا را  6 میلیون 
و 2۱۰ هزار تن در سال بیان کرد و گفت: با تولید 3 میلیون 
و ۱2۰ هزار تن تولید در 6 ماه اول ســال 6 درصد از برنامه 
جلوتر هســتیم، در بخــش محصوالت گرم نیــز در فوالد 
مبارکه و ســبا در مدت مذکور 2 میلیــون و 8۹۵ هزار تن 
تولید شــده اســت که نســبت به برنامه ۱۰ درصد جلوتر 
قرار داریم؛ همچنین در بخش محصوالت ســرد به میزان  
648هزار تن تولید داشته ایم و در محصوالت پوشش دار هم 

به تولید  2۰۱ هزار تن محصول دست یافته ایم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، میزان تولید محصوالت 
کیفی فــوالد مبارکــه را در نیمه نخســت ســال جاری،  
846هزار تن اعالم کرد و گفت: با این میزان تولید، ۷درصد 

از برنامه جلوتر هســتیم و در بخش حمل محصوالت نیز با 
حمل 3 میلیون و ۱۷3 هزار تن، ۹ درصد از برنامه پیشــی 
گرفته ایم. وی میزان تولید آهن اسفنجی فوالد هرمزگان را 
در نیمه نخست سال جاری 6۱۹ هزار تن اعالم کرد و گفت: 
تولید تختال نیز در این شــرکت در مدت مذکور ۵3۱هزار 

تن بوده است.
سبحانی با اشاره به تناژ فروش داخلی و صادراتی در 6 ماهه 
نخست ســال ۱3۹۵ گفت: در فروش داخلی با 2 میلیون و 
۱۰۰ هزار تن، برنامه 6 ماه اول سال محقق شده است و در 
صادرات نیز با توجه بــه اینکه بازار داخل بــرای ما اولویت 

دارد، از شرایط مطلوبی برخورداریم.
وی افزود: از نظر شاخص های کیفی محصول در 6 ماهه اول 
سال ۹۵، در شــاخص تختال بدون عیب در فوالد سازی و 
ریخته گری مداوم با عملکرد ۹2/4درصدی نسبت به برنامه 
جلوتر هســتیم؛ اما همچنان باید بــرای کاهش ضایعات، 
برنامه های بهتری تعریــف و عملیاتی کنیم؛ چراکه کاهش 
ضایعات، صرفه جویی و سود قابل مالحظه ای برای شرکت 

به همراه دارد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در زمینه مصــارف و اهمیت 
کاهش هرچه بیشتر آن در این شــرکت گفت: باید اهداف 

را به گونه ای تعریف کنیم که هر ســال نسبت به سال قبل 
با روند کاهشی در مصارف مواجه باشیم و به سمتی حرکت 
کنیم که در شاخص های کیفی، کاهش ضایعات و مصارف 

و قیمت تمام شده، به  استانداردهای جهانی برسیم.
وی در ادامه، به دیگر فعالیت هــای معاونت بهره برداری در 
6 ماهه اول سال ۱3۹۵ اشــاره کرد و افزود: در این بخش، 
با افزایش سهم تولید محصوالت با ضخامت زیر 3 میلی متر 
به میزان 3۵ درصد )8۹۵ هزارتن( در نــورد گرم، افزایش 
ســهم تولید محصوالت با ضخامــت زیر 3 میلــی متر به 
میزان 62درصد )2۰۷ هزارتن( در ناحیه سبا و در مجموع 
محصوالت با ضخامت زیر 3 میلی متــر، 2۰ درصد بیش از 

شش ماهه اول سال ۹4 تولید شده است.
ســبحانی ادامه داد:  بهره برداری از واحد ســولفورزدایی و 
ماشین ریخته گری شــماره ۵، برای حذف سولفور از فوالد 
مذاب و امــکان تولید فوالد مذاب بدون ســولفور مطابق با 
اســتاندارد API  برای لوله های گاز و صنایع دریایی، یکی 
از افتخــارات فوالد مبارکــه در جهت ارتقــای محصوالت 
کیفی شــرکت اســت. وی در ادامه به طرح های توســعه 
در حال احداث گروه فوالد مبارکه اشــاره کــرد و با تاکید 
بر اهمیت  تکمیل و تســریع اقدامــات الزم در این طرح ها 
گفت: طرح توســعه زیر سقف فوالدســازی برای افزایش 
ظرفیت فوالد مذاب  از ۵/4میلیون تــن به ۷/2میلیون تن 
و ماشــین ریخته گری شــماره ۵ پروژه ای اســت که مورد 
بهره برداری قرار گرفت و این امــکان را به ما داد تا ظرفیت 
بالقوه فوالدســازی را بالفعل کنیم و تولید اســلب و فوالد 
 خام در فوالدمبارکــه را از ۵/4میلیون بــه ۷/2میلیون تن

افزایش دهیم.
مدیرعامل فــوالد مبارکه ادامــه داد: با اجــرای این طرح 
توسعه در فوالد مبارکه، هم اکنون یک میلیون و 8۰۰هزار 
تن به ظرفیت فوالد کشور اضافه شــده است که این میزان 
در مقایســه با تولید کل فوالد کشــور در ســال گذشــته 
)۱6میلیون تن(، معــادل ۱2درصد از تولید فوالد کشــور 
اســت. عالوه بر اینکه این افزایش ظرفیت در فوالد مبارکه، 
دوبرابر برخی طرح های استانی اســت و این افتخار بزرگی 
برای مجموعــه فوالد مبارکه محســوب می شــود.  وی از 
نزدیک شدن توسعه های زیر سقف مجتمع سبا به روزهای 
پایانی خود خبــر داد و گفت: با تکمیــل و راه اندازی واحد 
دوم مجتمع فوالدســبا، ظرفیت این واحد، از ۷۵۰هزار تن 
به ۱/6میلیون تن افزایش خواهــد یافت و درمجموع تولید 
فوالد مبارکه، مجتمع فوالدسبا و فوالد هرمزگان، جمعا به 

تولید۱۰میلیون و 3۰۰هزارتن فوالد خواهد رسید.

مديرعامل فوالد مبارکه:

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ظرفیت فوالد کشور اضافه شد

با تکمیل و 
راه اندازی واحد دوم 

مجتمع فوالدسبا، 
ظرفیت اين واحد، 

از 7۵۰هزار تن 
به ۱/6میلیون تن 

افزايش خواهد 
يافت

مديرعامل فوالد مبارکه گفت: با اجرای طرح توسعه در فوالد مبارکه، هم اکنون يک میلیون و ۸۰۰ هزار تن 
به ظرفیت فوالد کشور اضافه شده اســت که اين میزان در مقايسه با تولید کل فوالد کشور در سال گذشته 

)۱6 میلیون تن(، معادل ۱۲ درصد از تولید فوالد کشور است.

قیمت انواع
پرينتر سوزنی

EPSON LQ-2190 -  اپسون

1،930،000
تومان

2،320،000
تومان

EPSON DFX-9000 -  اپسون

6،500،000
تومان

10،400،000
تومان

Olivetti PR4 SLM -   الیوتی

1،480،000
تومان

1،880،000
تومان

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشــهرک های صنعتی ایران، از بهره برداری 
۷هزار و 83 واحد صنعتی در دولت یازدهم خبر داد.

مدیرعامل این ســازمان، از بازگشــت بیــش از 2 هزار و 8۰۰ واحــد تولیدی 
راکد به چرخــه تولید خبــر داد و گفت: درطول ســه ســال فعالیــت دولت 
 یازدهم در شــهرک های صنعتی کشــور، بیش از ۷هــزار و 83 واحد صنعتی

احداث شده است.
علی یزدانی با بیان اینکه اداره کشور در سال گذشــته با یک چهارم درآمدهای 
نفتی گذشته بسیار دشوار بود، اظهار داشــت:  با وجود اینکه هشت ماه از برجام 

می گذرد، اما تطبیق دادن وضعیت کشور با شرایط جهانی زمان بر است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با اشاره به اینکه 
مسئوالن عالی رتبه کشور و تحلیلگران معتقدند که در سال جاری، با همگرایی، 
همدلی و تالشی که رخ داده، رشد اقتصادی کشــور به بیش از ۵ درصد خواهد 
رسید، افزود: این در حالی است که وقتی دولت یازدهم سکان هدایت کشور را به 

دست گرفت، نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از منفی 6 درصد بود.
یزدانــی با بیــان اینکــه بــرای افزایش هر یــک درصد نــرخ از نظــر میزان 
سرمایه گذاری و فراهم شــدن ابزار الزم برای حرکت، تالش وافر و برنامه ریزی 
بســیاری نیاز اســت، تصریح کرد: با وجود همه محدویت های سرمایه گذاری، 
در دولــت یازدهم تنها در شــهرک های صنعتــی، بیش از ۷ هــزار و 83 واحد 
 به بهره برداری رســید و بیش از 2 هــزار و 8۰۰ واحد تولیدی بــه چرخه تولید

بازگشته است.

در پانزدهمین جلسه کمیته بررسی مزیت های سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، با 
اعالم فعالیت هشت شرکت مدیریت صادرات در اصفهان، تاکید شد برای توسعه 

صادرات، نیازمند نرم افزارهای ویژه ای هستیم.
رییس بانک توسعه صادرات استان اصفهان در پانزدهمین جلسه کمیته بررسی 
مزیت های ســرمایه گذاری ذیل کمیســیون خدمات، تجارت و ارتباطات اتاق 
بازرگانی اصفهان، با تاکید بر اینکه بانک توســعه صادرات، نگاه ویژه ای به تمام 
اتاق ها دارد، تاکید کرد: کشور در سایه تالش بخش خصوصی نتیجه می گیرد و 

از مشکالت اقتصادی نجات پیدا می کند.
نیما بزرگمهر بــا بیان اینکه تامین ارز، هم و غم بانک توســعه صادرات اســت، 
تصریح کرد: این بانک درنظر دارد با کمک به صادرات، بخصوص صادرات بخش 

خصوصی، سبب حرکت چرخ های اقتصادی و رونق اقتصاد کشور شود.
رییس بانک توســعه صادرات اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکــه تحریم ها 
معضالت بسیاری را برای کشــور ایجاد کرد، گفت: بانک توسعه صادرات از هیچ 
تالشــی دریغ نمی کند و آمادگی دارد پیشــنهادات موجود را عملی کرده و از 
ظرفیت های استان اصفهان نهایت استفاده را ببرد. وی به ظرفیت های صادراتی 
اصفهان در بخش های مختلف اشــاره کرد و بیان داشــت: در بخش توریسم و 
 گردشــگری، تفاهمات و موافقت نامه های بســیاری از ســوی این بانک انجام 

شده است.
بزرگمهر با بیان اینکه بانک توســعه، نخستین بانک تخصصی صادرات و واردات 

ایران بعد از انقالب است، تاکید کرد: رسالت این بانک، توسعه صادرات است.

طی سه سال گذشته رخ داد؛

احداث 7 هزار واحد صنعتی
در کشور

در پانزدهمین جلسه کمیته بررسی مزيت های سرمايه گذاری اتاق بازرگانی مطرح شد:

فعالیت هشت شرکت مديريت 
صادرات در اصفهان

بانکانرژیخبر
از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفت؛

انتقال میلیاردی نفت از خط 
لوله مارون-اصفهان-تهران

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان، با اشاره به 
اینکه از ابتداي امسال تاکنون از خط لوله مارون به اصفهان و اصفهان 
به تهران حدود ۱4/۵میلیارد لیتر نفت انتقال داده شده است، گفت: 
در ســال جاری عملیات تعمیر سه توربین، در دســتور کار شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان قرار دارد.
مجتبی بشارتیان، با اشــاره به اینکه از ابتداي امسال تاکنون از خط 
لوله مارون به اصفهان و اصفهان به تهران، ۱4میلیارد و 43۷میلیون 
و ۷26هزار و 6۰8 لیتر معادل ۹۰/8بشــکه انتقال نفت انجام شــد، 
افزود: از این میزان، ۱۰/3بشکه نفت به پاالیشگاه اصفهان و 4/۱بشکه 
به تهران ارسال شد. وی با اشاره به اینکه رسالت این شرکت و منطقه 
در اتصال پایدار و ایمن نفت خام و فرآورده های نفتی اســت، اظهار 
داشت: ما در دو بخش انتقال و نگهداری از خطوط انتقال نفت فعالیت 
می کنیم. مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان، با 
اشاره به تالش همکاران این مجموعه در عملیات نوسازی و بهسازی 
توربین های این منطقه، افزود: هم اکنــون وضعیت توربین های این 
منطقه مطلوب است. وی با اشاره به ســفر جعفری نسب، مدیرعامل 
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به اصفهان گفت: در این 
سفر 4 توربین ســوالر راه اندازی شد. بشــارتیان گفت: امسال یک 
دستگاه توربین سولزر تعمیر شد و در ادامه ســال جاری، تعمیر سه 

توربین دیگر در برنامه این شرکت قرار دارد.
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اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
زمان طاليی درمان دردهای مفصلی چه موقعی است؟

بر اساس کشفی تازه، قلب دیگر فقط یک پمپ عضالنی توخالی نیست که 
بدون توقف خون را به سراسر بدن پمپ می کند.

دانشــمندان متوجه شــده اند کــه قلب انســان حاوی دســتگاه عصبی 
 مستقل و پیشرفته ای متشکل از۴۰۰۰۰ ســلول عصبی و شبکه پیچیده 
 از انتقال دهنده هــای عصبی و پروتئین هاســت که اطالعات بســیاری 

از شخصیت، تاریخ و حافظه را در برمی گیرند.
البته شــگفت انگیز اســت اگر بدانید، قلب یک فضای الکترومغناطیسی 
 دارد که قوی تــر از مغز عمل می کنــد؛ این به آن معناســت که اطرافیان 
می توانند انرژی های قلب ما را بگیرند؛ بنابراین، عشــق و نفرت، عواطفی 
غیرمنطقی یا انفعاالت لحظه ای نیستند، بلکه زبان مخصوصی هستند که 
به شکل نیرویی در قلب ایجاد می شوند و به نوعی آگاهی های هوشمندانه 

به شمار می روند.
دکتر » پل پرســال « خالصه ای از تجارب و پژوهش های خــود را درباره  
 قلــب و پیونــد آن در کتابی بــه نــام » راز و رمزهای قلب « گــردآوردی 
 کرده اســت. بنا بــر ادعای دکتر پرســال، افــراد گیرنده قلــب در برخی 
 از توانمنــدی ها به افراد اهــدا کننده شــباهت پیدا می کننــد؛ از جمله 
داستان های شگفت انگیز او درباره یک پسر هجده ساله و نوازنده موسیقی 
بود که بر اثر تصــادف از دنیا رفت و قلب او را به دختری همســال خودش 
 پیوند زدند. نکته جالب این بود که دختر مورد نظر توانســت در مقابل پدر 
و مادر پسر متوفی موسیقی زیبایی را همچون پسرشان بنوازد، به گونه ای 

که تعجب همگان را برانگیخت.
قلب پیش از مغز در جنین انسان شکل می گیرد و تا روز مرگ و آخرین روز 
حیات ضربان دارد. با وجود اینکه دانشــمندان بر این باورند که مغز انسان 
ضربان قلب او را تنظیم می کند، در یک مورد عجیب و در یک فرآیند پیوند 
 قلب، زمانی که قلب جدید را در ســینه بیمار گذاشــتند، به سرعت شروع 

به زدن می کند، بدون آنکه فرصت گرفتن فرمان از مغز را داشته باشد.
 در حالی که علم پزشکی، پیشــرفت های چشــمگیری را در عصر جدید 
به خود دیده است، هنوز اسرار بســیاری از بدن و طبیعت انسان ناشناخته 

مانده است.

  بیماری دیابت ســاالنه باعث مرگ میلیون ها انســان در سراســر جهان 
می شــود، این بیماری در افراد باعث ابتــال به بیماری هایــی چون باال 
 HDL رفتن فشــار خون، افزایش وزن، چاقی در ناحیه شــکمی، کاهش 
) کلسترول خوب خون (، افزایش LDL ) کلســترول بد خون (، باال رفتن 

اسید اوریک و ابتال به بیماری های قلبی عروقی و کلیوی می شود.
بیماری دیابت درمــان قطعی ندارد و تنها با مصــرف منظم دارو و رعایت 

رژیم غذایی تا حدی قابل کنترل است.
بیماری دیابت به سادگی توســط آزمایش قند خون شناسایی می شود، 
 اما در مراحل اولیه از طریق عالیمی در بدن خود را نشان می دهد و افراد 
مــی توانند با دقــت در تغییــرات ظاهری بــدن و نیز تغییــر در عادت 

غذاخوردن، خطرابتال به دیابت را در خود کاهش دهند.
از جمله عالیم ابتال به دیابت در افراد، تغییر در ظاهر پوســت است، ترشح 
بیش از حد هورمون انســولین دراثر بیماری باعث برهم خوردن ســطح 
 هورمون ها شــده و در اثر آن شــخص دچار آکنه های بزرگ و دردناک 
بر روی صورت خود می شود. سرخی و خارش بخش هایی از بدن از دیگر 

مشکالتی است که افراد مبتال به قند باال دچار آن هستند.
افراد دیابتی یــا در آســتانه ابتال به این بیمــاری، معموال بــه خوردنی 
 های شــیرین عالقه دارند و طعم مورد عالقه آنها شــیرین اســت، عشق  
 به قند و شــکر در آنها به حدی اســت که به نوعی اعتیاد دچار می شوند 
و اگرخوراکی های حاوی این مواد را نخورنــد، قند خون آنها کاهش پیدا 

می کند و مدام احساس گرسنگی و ضعف می کنند.
مواد شیرین دارای خاصیتی هستند که بدن حتی با خوردن حجم باالیی 
از آنها، دچار احساس سیری نمی شــود و مدام طالب خوردن مواد غذایی 

بیشتر و انواع شیرینی، آبنبات و کلوچه است.
 افراد مبتــال به بیمــاری دیابــت هنگامی که زمــان زیــادی از آخرین 
وعده غذایی آنها گذشته باشــد معموال دچار نوعی احساس رخوت، کسل 
بودن و کاهش راندمان و بهره هوشی می شوند و با کندی فعالیت در مغز 
خود مواجه می شــوند، زیرا بدن آنها به خوردن مواد شیرین اعتیاد پیدا 

کرده و بدون خوردن مواد شیرین، مغزآنها عملکرد عادی خود را ندارد.
 پوســیدگی و خرابی دندان ها هم می تواند در اثر ابتال به دیابت یا قند باال 
 به وجود آید، در اثــر عوارض دیابت، فــرد به طور پیوســته  مواد غذایی 
می خورد و ایــن تجمع مواد غذایــی در البه الی دندان هــا، باعث نفوذ 

باکتری ها به دندان ها و بروز پوسیدگی و خرابی لثه ها می شود.
 خوردن مواد غذایی شــیرین مــی تواند PH محیط دهــان را تغییر دهد 
و باعث اسیدی شدن بزاق دهان شود که عاملی بسیارجدی برای نابودی 
و خرابی دندان ها اســت. افزایش وزن یکی دیگر ازعالیمی است که باید 
شــما رامتوجه باال بودن قند خون تان کند، ترشــح هورمون انسولین در 
اثر بیماری دیابت به تدریج باعث مقاوم شــدن بدن نسبت به آن می شود 
و فرد با افزایــش وزن مواجه می شــود در عین حال این مــدل از چاقی 
 تا زمانی که فرد در الگــوی خوردن مواد غذایی خــود تغییر ایجاد نکند، 

برطرف نمی شود.
 بر این اســاس کارشناســان توصیه می کنند عالوه بر معاینات دوره ای 
و انجام آزمایش خون هر ۶ ماه یک بار، افراد از خوردن مواد غذایی پرچرب 
و شیرین خودداری کنند، ورزش منظم انجام دهند و به عالیم و تغییرات 

در بدن خود حساس باشند.

 نتایج مطالعه محققان فنالندی نشــان می دهد که تغییرات پاتولوژیکی 
در شبکیه چشم می تواند به تشخیص بیماری های سیستم عصب مرکزی 
کمک کند. به گفته محققان دانشــگاه فنالند شــرقی، این بافت حساس 
 به نور در انتهای چشــم را می توان یک بخش جدایی ناپذیر از سیســتم 
 عصب مرکــزی در نظر گرفت و از آنجــا که به راحتی می توان چشــم را 
مورد معاینه قرار داد، استفاده از شــبکیه به عنوان ابزاری برای غربالگری 
 بیماری هــای مغز می تواند تشــخیص هــای موثرتر و کمتــر تهاجمی 

در پی داشته باشد چراکه چشم می تواند به راحتی بررسی شود.
به گزارش یونایتدپــرس، در این مطالعه، برای ردیابــی تغییرات عملکرد 
شبکیه، از الکترورتینوگرافی که کاربرد آن در ثبت پاسخ الکتریکی شبکه 
به یک فالش نوری شــدید است و همچنین از پتانســیل های برانگیخته 

بصری، استفاده شد.
 پتانســیل های برانگیختگی بصری، معموال توســط فــالش های نوری 

یا الگوهایی نظیر صفحات شطرنج برانگیخته می شوند. 
محققان در یک الگوی موش مبتال به بیماری هانتینگتون که هنوز عالیم 
بیماری را نداشــت، متوجه تغییراتی در زمینه دید روز و مشــاهده رنگ 
 شــدند؛ آنها همچنین در یک الگوی موش مبتال بــه آلزایمر اختالالتی 

در دید شب کشف کردند.
این یافته ها موید شواهد قبلی در این زمینه است که تغییرات پاتولوژیکی 

در شبکیه با سیستم عصب مرکزی در ارتباط هستند.

بر اساس يافته های علمی جديد؛

قلب هم فکر می کند!

نشانه های پنهان ديابت 
که می توانند قاتل شما شوند

تشخیص بیماری های مغز 
از طريق شبکیه چشم

اگر شــما با عالیم زیر مواجه شــدید الزم است به منظور 
درمان بیماری لثه به دندانپزشک مراجعه کنید:

التهاب لثه، ورم کردن یا حســاس شــدن آنهــا، در زمان 
مســواک زدن یا نخ دندان کشــیدن خونریزی لثه وجود 
 داشــته باشــد، دندان ها به خاطر تحلیل لثه هــا بلندتر 
از حالت عادی به نظر برســند، لثه ها از روی دندان ها جدا 
شــده یا کنار بکشــند و به این ترتیب در محل خط لثه ها 
کیســت ایجاد شــود، ایجاد تغییر در وضعیت قرارگیری 
دندان ها در کنار یکدیگر در زمان گاز گرفتن، خارج شدن 
چرک از بین دندان هــا و لثه ها، بوی بد مــداوم دهان یا 

وجود مزه بد در دهان.
علت

بیماری لثه از جمله عفونت لثه می تواند در نتیجه تعدادی 
از عوامل برای فرد ایجاد شــود، اما عدم رعایت مناســب 
 بهداشــت دهان و دندان رایــج ترین علت ابتــال به این 

بیماری های لثه است. 
رعایت نکردن مناســب بهداشــت دهــان همچون عدم 
مسواک زدن مناسب یا منظم می تواند باعث ایجاد پالک 

بر روی دندان ها شود.

همچنین دهان شما مملو از باکتری ها است که با ترکیب 
 آنها با ذرات غذایی کوچک و بزاق امکان تشکیل یک الیه 

از پالک بر روی دندان ها وجود دارد. 
هنگامی که این پــالک ها مواد غذایی و نوشــیدنی های 
 دارای ســطح باالی کربوهیدرات ) مواد غذایی شــیرین 
یا حاوی نشاســته ( را مصرف می کنند، این کربوهیدرات 
 ها به انــرژی مورد نیاز بــرای فعالیت باکتــری ها تبدیل 
می شــود و به این ترتیب به طور همزمان در دهان اسید 

ترشح خواهد شد. 
 با گذشــت زمان اســید ترشــح شــده در پالک ها باعث 

از بین رفتن سطح دندان و ایجاد پوسیدگی می شود.
عالوه بر این باکتری های موجود در پــالک ها می توانند 
باعث ایجاد آسیب به لثه ها شوند و باعث التهاب و عفونت 

لثه شود. 
 امــکان پاک کــردن پالک هــا به ســادگی با اســتفاده 
از مسواک زدن و نخ دندان کشــیدن دندان ها وجود دارد، 
اما این پالک ها می توانند به تدریج سفت شده و در صورت 
 پاک نشــدن تبدیل به ماده ای به نام جرم شــوند. جرم، 
 الیه ای اســت که محکم تر از پالک به دندان می چســبد 

 و امکان پاک کــردن آن فقط با مراجعه به دندانپزشــک 
یا متخصص بهداشت دندان وجود دارد.

در ايجاد بیماری لثه سه مرحله اصلی هست:
ژنژيويت يا التهاب لثه: ژنژیویت اولین مرحله از بیماری 
لثه است که با التهاب لثه ها به خاطر پالک های ایجاد شده 
روی خط لثه همراه اســت. اگر مســواک زدن و نخ دندان 
کشیدن روزانه نتواند باعث حذف پالک روی دندان شود، 
 امکان تولید اسید ) سم ( به واســطه فعالیت باکتری های

 موجود در پالک هــای دندان وجــود دارد و این اســید 
می تواند بر بافت لثه تاثیر گذاشته و باعث ابتال به بیماری 
لثه ژنژیویت یا التهاب لثه شــود. در این زمان شما ممکن 
است با خونریزی لثه ها در زمان مسواک زدن و نخ دندان 
کشیدن مواجه شوید. در مراحل اولیه بیماری لثه، امکان 
 بازیابی آســیب وارد شــده وجــود دارد و در این مرحله 
 از بیمــاری اســتخوان و بافت نگــه دارنده دنــدان هنوز 

تحت تاثیر قرار نگرفته است.
 پريودنتیت: در این مرحله، اســتخوان اطــراف دندان 
و فیبرهای نگهدارنــده آن به صورت غیر قابل برگشــت 
 دچار آسیب می شــوند. در این زمان ممکن است تشکیل 
 کیســه های خــاص در زیر خط لثه شــروع شــود و این 
کیســه ها محل گیر افتادن غذا و مواد باقی مانده در دهان 

است که باعث عفونت لثه می شود.
در صورت مشاهده این مشکل اســتفاده از روش درمانی 
مناسب و بهبود وضعیت ســالمت دهان و دندان در خانه 
 معموال مــی تواند از بدتر شــدن بیماری لثــه جلوگیری 

کند.
پريودنتیت پیشــرفته: پریودنتیت پیشــرفته آخرین 
مرحله از بیماری لثه اســت که در آن فیبرها و اســتخوان 
 نگهدارنده دنــدان ها تخریــب می شــوند و این تخریب 
 می تواند باعث سســت شــدن دندان ها یــا حرکت آنها 

در دهان شود. 
 ایــن مشــکل مــی توانــد بــر وضعیــت گاز گرفتــن 
دندان ها تاثیر گذارد و اگر نتوان با اســتفاده از روش های 
 درمان پیشــرفته دندان ها را نجات داد، ممکن است نیاز 

به کشیدن دندان وجود داشته باشد.
عوامل خطر

 عالوه بر لزوم رعایت مناســب بهداشــت دهان، تعدادی 
از عوامل می توانند ریســک ایجاد بیماری لثه را برای شما 

افزایش دهند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:
سیگار کشیدن، باال رفتن سن، وجود ســابقه بیماری لثه 
 در خانواده، دیابت، ضعیف شــدن سیســتم ایمنی بدن،

سو تغذیه، استرس و فشار عصبی.
تشخیص

تشخیص بیماری لثه معموال ساده است. 
این تشخیص بر اساس شرح عالیم بیماری و معاینه دهان 
بیمار انجام می شود. دندانپزشــک هنگام معاینه به دنبال 
پالک و جرم ایجاد شــده بر روی دندان ها و نیز بررســی 

وضعیت خونریزی لثه ها خواهد بود.

بیماری لثه می تواند در هر سنی ايجاد شود، اما احتمال ابتال به اين بیماری در بین افراد بزرگسال بیشتر است. 
اگر اين بیماری در مراحل اولیه آن تشخیص داده شــود، بیماری های لثه را می توان با مراجعه به دندانپزشک 

درمان کرد. 

زيبايی

 اگر شــما هــم از آن دســته بانوان هســتید کــه مراقب 
پوســت تان هســتید، اما با وجود تمامی موارد احتیاطی 
بازهم جوش صورت به ســراغ تان می آید، علــت را باید 

دراین تغییرات هورمونی جویا شوید.
کارشناســان اعتقاد دارند، فعل و انفعاالت هورمونی اثری 
بســیار قوی بر صورت دارد و باعث ایجــاد جوش بر روی 

صورت می شود.
براســاس تحقیقــات، خانم هایی که جوش صــورت آنها 
 منشــا هورمونی دارد باید یــک تقویم ماهانــه برای خود 
داشــته باشــند و بر اســاس تغییرات هورمونی، اقدامات 
پیشــگیرانه برای جلوگیری از بروز جوش صورت را انجام 
 دهند. توصیه کارشناســان به بانوان در این زمان استفاده 
 از کرم مرطــوب کننــده مناســب و نیز شــوینده های 
ضد باکتری برای صورت اســت تا از ایجاد آکنه جلوگیری 
شود. ترشــح برخی هورمون ها دراین زمان در بدن بانوان 
 باعث افزایش تولید چربی بر ســطح پوســت و بروز آکنه 

و جوش های سرسفید می شود.
انجام ورزش منظم، مصرف انواع میوه و ســبزیجات تازه، 
 نوشــیدن مایعات به میزان کافی، خــودداری از خوردن 
مواد غذایی چــرب و شــیرین به خصوص شــکالت می 
 تواند مانع ازبــروز آکنه های بــزرگ و مقاوم بــه درمان 
درخانم ها شــود. عالوه بــر چرخه ماهانه، صــورت خانم 
 ها، چرخــه روزانه نیزدارد کــه براســاس آن، اوایل صبح 
پوست صورت به شدت حساس و مســتعد انواع آلرژی ها 
است و اگرفرد، مبتال به آلرژی پوســتی باشد دراین زمان 

مشکل او تشدید می شود.
پوســت صورت خانم ها در بعد از ظهرها بیشــتر از صبح 
مســتعد بروز آکنه اســت زیرا در این زمان پوست صورت 
گرم و حــرارت آن باال مــی رود و در اثر آن بیشــتر دچار 

تعریق و ایجاد جوش می شود.
کارشناسان توصیه می کنند برای جلوگیری از بروز آکنه، 
خانم ها در صورت امکان عصرها با آب گرم استحمام کنند 
 تا میکروب ها و باکتری های ســطح پوســت از بین بروند 

و زمینه برای ایجاد آکنه فراهم نشود.
 همچنین در بازه زمانی بین ۹ شــب تا ۱۲ شــب، پوست 
به شدت نسبت به هیســتامین ها واکنش نشان می دهد 
و می تواند باعث ســرخی، التهاب، خشکی، خارش و تورم 
شــود. کارشناســان به بانوانی که دچار چنین مشکالت 
 پوســتی هســتند، توصیه می کننــد عالوه بر مشــاوره 
با متخصص پوست، حتما تحت نظر یک آلرژیست نیز قرار 
بگیرند زیرا عالوه بر تغییرات هورمونی، آلرژی نیز در بروز 

مشکالت پوستی در چهره آنها موثر است.

 راهکارهای موثر برای 
پیش بینی زمان جوش زدن صورت

 بیماری لثه 
از جمله عفونت 

 لثه می تواند 
در نتیجه تعدادی 

از عوامل برای 
فرد ايجاد شود، 
اما عدم رعايت 

مناسب بهداشت 
دهان و دندان 

رايج ترين علت 
 ابتال به اين 

بیماری های لثه 
است

چرا دچار  بیماری های لثه می شویم؟

 فشارخون باال بیماری خاموشی است که با تاثیر بر روی اندام های 
مختلف مثل مغز و قلب مشــکالت بســیاری را ایجاد می کند. 
محققان روش جدیدی برای درمان فشارخون باال کشف کرده اند.

نتایج این مطالعه نشــان داد، از بین بردن جسم کاروتید در افراد 
مبتال به فشــارخون باال در کاهش فشارخون بســیار موثر است.

دانشمندان اظهار کردند: کاروتید به عنوان عاملی برای فشارخون 
باال شناخته شده است. تیمی از دانشمندان به سرپرستی دانشگاه 
بریستول این بررسی را انجام دادند. نتایج بررسی نشان داد، جسم 
کاروتید، یک دسته کوچک از حسگرهای شیمیایی و سلول های 
پشتیبان است که در نزدیکی شــریان کاروتید و در دو طرف گلو 
قرار گرفته است و تاثیر زیادی در فشارخون دارد.کاروتید تغییرات 
در ترکیب جریان خون را حس می کند و بر روی سطح اکسیژن 
خون تاثیر دارد. جولیان پاتون، اســتاد دانشگاه بریستول گفت: 

کاروتید یک رویکرد جدید برای درمان فشارخون باالست.

رییس انجمن علمــی روماتولوژی ایران گفــت: وجود دردهای 
مفصلی، التهاب و ورم مفاصل و دردهایی که باعث بیدار شــدن 
افراد می شــود، عالیمی هســتند که باید برای پیشگیری زودتر 
تشخیص داده شــوند. احمدرضا جمشــیدی اظهار کرد: امروزه 
در دنیا معتقد هســتند بیماری های روماتیســمی هر چه زودتر 
تشــخیص داده شــود درمانش راحت تر خواهد بود. وی تصریح 
کرد: توصیه ما به بیماران این اســت که به محــض اینکه عالیم 
بیماری های روماتیســمی مثل دردهای مفصلی، التهاب مفصل، 
ورم مفصل و دردهایی که باعث می شــود صبــح از خواب بیدار 
شــوند را در خــود مشــاهده کردنــد، بالفاصله بــه متخصص 
روماتولــوژی مراجعه کنند تا زمان طالیی درمان از دســت نرود 
چون اگر مفاصــل تخریب شــوند برگشــت آن تخریب خیلی 
 دشوار است و گاهی برگشــت پذیر نیست ولی اگر در زمان شروع 

جلوی تخریب گرفته شود، در درمان نیز موفق تر خواهیم بود.

1- فیبر موجــود در بامیه به حفظ قند خــون کمک می کند؛ 
 بدین ترتیــب که ســرعت جذب قنــد را کاهش مــی دهد، 

پس برای افراد مبتال به دیابت مفید است.
2- موسیالژ ) یک نوع فیبر ( موجود در بامیه به کلسترول غذا 

متصل شده و جذب آن را کاهش می دهد. 
همچنین باعث دفع سموم از بدن می شود. 

اثر بامیه درکاهش کلســترول خون، یکی از خصوصیات بسیار 
مفید این ســبزی اســت زیرا مثل داروهای کاهنده کلسترول 

اثرات جانبی ندارد.
بیشــتر  کــه  معتقدنــد  متخصصــان  از  بســیاری   -3 
 بیماری ها از روده شــروع می شــوند. فیبر موجــود در بامیه 
با جــذب آب کافــی، از بــروز یبوســت جلوگیری کــرده و 
ابتال بــه بیماری هایــی چون بواســیر و دیورتیکولیــت را به 
 شــدت کاهش می دهد. معموال برای افزایــش حجم مدفوع 
و رفع یبوســت، مصرف ســبوس گندم توصیه می شــود که 
 امکان دارد دیواره روده را حســاس کند. ولی موسیالژ موجود 

در بامیه روده را نرم کرده و خروج مدفوع را آسان می سازد.
 4- اســید فولیــک باعــث کاهــش هموسیســتئین خون 
می شــود که این ماده رگ هــای خونی را مســدود می کند. 

ویتامین C نیز یکی از آنتی اکسیدان های مهم است. 
 در مجمــوع بامیــه بــه علــت دارا بــودن این مــواد مغذی

 و نیز فیبرهای محلول و امالح باعث پیشگیری از بیماری های 

قلبی نیز می شود.
 5- بــرای حفظ اثــرات مفید بامیــه و آنزیم هــای هضمی 
 آن، بایــد آن را خیلــی کــم بپزید یعنــی با حــرارت کم یا 
 با بخار مالیم پخته شــود. بعضــی افراد بامیــه را خام مصرف 
می کنند. ولی اگر خواستید آن را ســرخ کنید، از مقدار کمی 
روغن زیتون یا روغن گیاهی برای ســرخ کردن آن اســتفاده 

کنید.
 6- فیبر موجــود در بامیه، نمایــه گالیســمی پایینی به آن 
می دهد، یعنی به سرعت قند خون را باال نمی برد. بدین ترتیب 
که سرعت جذب قند را کاهش داده و به حفظ قند خون کمک 

می کند، بنابراین برای افراد مبتال به دیابت مفید است.

طعم و مزه لذیــذ و پر از طراوت جعفری باعث شــده اســت 
که این ســبزی بــه عنــوان یکی از ســبزی هــای محبوب 
مردم شــمرده شــود. امــا با اینکــه این ســبزی، بســیار 
 مغذی اســت و برای ســالمتی بســیار مفید اســت، خیلی 
از مردم آن گونه کــه باید دربــاره خواص آن آگاه نیســتند 
 و از آن بیشــتر بــرای تزییــن غذاهــای مختلف اســتفاده 

می کنند.
 جعفــری شــامل دو جــز خیلــی مهم روغــن هــای فرار 
 و فالوونوئیدهــا در ترکیــب خود اســت که موجب شــده 

این سبزی نقشی بی همتا در سالمت انسان داشته باشد.
 جعفــری عــالوه بــر روغــن هــای فــرار و فالوونوئیدها، 
 دارای  ویتامین C و ویتامین A بوده که برای پیشگیری از ابتال 

به خیلی از بیماری ها حیاتی هستند.
ویتامیــن C دارای عملکردهــای متفاوتــی در بدن اســت. 
 این ویتامیــن یک آنتــی اکســیدان مهم اســت. در فقدان 
این ویتامین، رادیــکال های آزاد موجب بــروز بیماری های 
مختلفی مانند: گرفتگی عروق، ســرطان روده، دیابت و آسم 

می شوند. 
بنابراین متوجه می شــویم چــرا افرادی که مقــدار زیادی از 
 غذاهای حاوی ویتامین C را مصرف می کنند، کمتر دچار این 

بیماری ها می شوند.
ویتامین C دارای اثر ضد التهابی نیز است. بنابراین برای بهبود 

بیماری هایی مثل التهاب مفاصل و استخوان ها مفید است.
کاروتن

جعفری حاوی غلظــت باالیی از کاروتنوئیدهای پیش ســاز 
ویتامین A ، مخصوصا بتا کاروتن است. 

بتا کاروتن، یکی دیگر از آنتی اکسیدان های مهم است.
 رژیم های غنی از بتــا کاروتن نیز از پیشــرفت بیماری های 
 تصلب شرائین، دیابت ، ســرطان روده، آسم و التهاب مفاصل 

و استخوان ها جلوگیری می کنند.
بتا کاروتن در بدن به ویتامین A تبدیل می شود که یک ماده 
 خیلی مهم برای تقویت سیستم ایمنی است و به آن ویتامین 

» ضد عفونت «  نیز می گویند.

جعفری ) 1 ( بامیه ) 1 (

زمان طاليی درمان دردهای 
مفصلی چه موقعی است؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

مکمل های رژيمی 
و گیاهی به کبد 
آسیب می رسانند

 طبق نتایج یک تحقیق جدید، مصرف مکمل های گیاهی و رژیمی برای 
 DILIN کبد خطرناک هســتند. محققان داده های مربوط به پایگاه داده 

) شبکه آسیب کبدی ناشی از دارو ( را مورد بررسی قرار دادند. 
در حالی که DILIN آســیب های شدید کبدی ناشــی از هر نوع دارو را 
 ثبت و پیگیری می کند، اما محققان در این مطالعه صرفا بر موارد ناشــی 

از مکمل های رژیمی و گیاهی تمرکز کردند.
محققان متوجه شــدند در حال حاضــر۲۰ درصد از موارد مســمومیت 
کبدی ناشی از مصرف این محصوالت است که عمدتا مکمل های غذایی 

چندمولفه ای عنوان می شوند. همچنین آنها متوجه شدند استروئیدهای 
آنابولیک و عصاره چای سبز متداول ترین عامل مسمومیت کبدی بودند.

دکتر ویکتور ناوارو، سرپرســت تیم تحقیق از مرکز پزشــکی انیشــتین 
پنســیلوانیا، در این باره می گوید: » اقدامات بیشــتری برای شناســایی 
 عوامــل مضــر احتمالــی موجــود در مکمل هــای گیاهــی و رژیمی 
و پیشــگیری یــا کنترل بیشــتر آنهــا نیاز اســت. « تحقیــق دیگری 
 هم نشــان داده اســت کــه آســیب هــای کبــدی ناشــی از مصرف 
 مکمل هــا در حال افزایش اســت. بررســی های اخیر توســط محققان 

DILIN نشــان می دهد که میزان بروز آســیب های کبدی از اوایل دهه 
۲۰۰۰ تاکنون بیش از دو برابر شده است.

محققان با سند و مدرک نشان داده اند که چگونه برخی مکمل ها به کبد 
 آسیب می رسانند. استروئید، موجب آســیب کوتاه مدت به کبد می شود 
و توانایی این عضو در تولید صفرا را متوقف می کند. از ســوی دیگر عصاره 
 چای سبز و سایر محصوالت غالبا موجب بروز التهاب حاد کبد ) هپاتیت (

می شود. طبق برآوردها، مســمومیت کبدی ناشــی از دارو، مسئول۱۰ 
درصد از تمامی موارد ابتال به نمونه های حاد هپاتیت در سال است.

با اين روش، فشار خون باال را 
درمان کنید
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OberthurTech� موسس ه  متخصصان 
بــا  مقابلــ ه  منظــور  بــ ه   nologies
کالهبــرداری، نوعــی کارت اعتبــاری 
ساختند ک ه دارای یک نمایشگر دیجیتالی 
است و ب ه صورت تصادفی یک کد امنیتی 

اضافی را نمایش می دهد.
قرار اســت تا پایان ســال جاری میالدی 
این کارت های اعتبــاری جدید در اختیار 
شهروندان فرانســوی قرار گیرد و موسس ه 
Oberthur Technologies در حــال 
رایزنی با بانک های انگلیسی برای استفاده 
 از ایــن کارت هــای جدید در سیســتم

آنهاست.
در این نوع کارت ها، شناســ ه ســ ه رقمی 
ک ه ب ه طــور ســنتی روی کارت اعتباری 
درج می شــود، با یک نمایشگر دیجیتالی 
جایگزین شده اســت ک ه در هر ساعت ب ه 
طور خــودکار و ب ه صــورت تصادفی یک 

شناس ه س ه رقمی جدید، ایجاد می کند. 
توان موردنیاز نمایشــگر نیز توســط یک 
باتری لیتیومی نازک با طول عمر س ه سال 

تامین می شود. 
 Societe Generale دو بانک فرانسوی
و Groupe BPCE در حال زمین ه سازی 
برای عرض ه عمومــی کارت های اعتباری 
جدید هستند. همچنین مکزیک و لهستان 
نیز اقدام ب ه توسع ه زیرســاخت های الزم 

برای اســتفاده از این کارت های اعتباری 
جدید، کرده اند.

 Financial بر اســاس گزارش ســازمان
Fraud Action در انگلیــس، در ســال 
2015 تنها در این کشــور مجموعا 755 
میلیون پونــد کالهبــرداری کارت های 
اعتباری ب ه وقوع پیوست ه و 20 هزار و 255 
نفر از شــهروندان انگلیسی قربانی این نوع 

کالهبرداری شده اند.

مایکروسافت ایده های جدیدی برای ادغام 
سنســور اثر انگشــت با صفحــات نمایش 
دارد. پتنت جدید این شــرکت در طیفی از 

دستگاه ها از تبلت و گوشی کاربرد دارد.
تنها چند هفت ه پیــش، اخباری از تحقیقات 
مایکروسافت بر روی یک سنسور اثر انگشت 
ک ه با صفح ه نمایش ادغام می شــود، منتشر 
شــد. عالوه بر مزایایی همچون صرف ه جویی 
در فضای قاب دستگاه ها، امکان استفاده از 
صفحات نمایش بزرگ تــر و انعطاف پذیری 
بیشتر در طراحی، پتنت جدید مایکروسافت 
حاکی از آن است ک ه این شرکت در اندیش ه 
استفاده های دیگری برای این فناوری است.  
ب ه نظر می رســد این فناوری مایکروسافت 
تقریبا بــر روی صفحــات نمایــش در هر 
اندازه ای قابلیت اســتفاده دارد. اثر انگشت 
در این فناوری ب ه دو شــیوه جالب اســکن 
می شــود. یکی از این راه ها مردود ســازی 
سطوح تماس ناشــناس و تشخیص دقیق تر 
انگشت است. ب ه عبارت دیگر، در صورتی ک ه 
سطح لمس کننده صفح ه نمایش، دارای اثر 
انگشت نباشد، سنســور اثر انگشت، صفح ه 
نمایش را فعال نمی کنــد. در نتیج ه از فعال 
شدن نمایشگر دستگاه در اثر لمس تصادفی 

جلوگیری ب ه عمل می آید.
روش دوم، اســتفاده از تمام صفح ه نمایشی 
اســت کــ ه قابلیت اســکن اثر انگشــت را 

دارد. ایــن روش بــرای شناســایی هویت 
کاربــران گوناگونــی کــ ه در اطــراف یک 
 )multi�touch( چندلمســی  کیبــورد 
مانند ســرفیس هاب )Surface Hub( یا 
سرفیس تیبل )Surface Table( مشغول 
ب ه کار با دســتگاه هســتند کاربرد دارد. در 
نتیج ه، دســتگاه می تواند هویت هر کاربر را 
تشخیص داده و محتوای مربوط ب ه هر فرد را 

در اختیار او قرار دهد.

ایده جدید مایکروسافت برای ادغام سنسور اثر 
انگشت و صفحه نمایش

ساخت کارت اعتباری مجهز
به دزدگیر

پیشنهاد سردبیر: 
ایران در زمینه نانو تکنولوژی، در رده ششم جهانی قرار دارد

استفاده از نانورس اصالح شده 
در پوشش های ضد خوردگی

در پی انتخاب یکی از مدیران شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان؛

پای اصفهانی ها به هیئت مدیره »IASP« باز شد

خبر
ششــمین جشــنواره بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی در 

دانشگاه امیرکبیر از تاریخ 11 تا 15 آذرماه برگزار می شود.
محمدرضا رازفر، مشــاور رییس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط 
 عمومی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ششــمین جشنواره 
بین المللی روباتیــک و هوش مصنوعی و اولین دوره مســابقات 
المپیک روبات های انسان نما در ۸ رشت ه برای اولین بار در ایران و 

جهان برگزار خواهد شد.
وی برگزاری اولین دوره از المپیک روبات های انسان نما را تحولی 
نو در روند برگزاری این دوره از جشنواره برشمرد و افزود: در حال 
حاضر، کمیت ه برنام ه ریــزی در خصوص نیازســنجی درجهت 
برگزاری نمایشگاه در بخش جانبی تشــکیل شده و در این روند، 
اطالعات مربوط ب ه اقدامات شرکت های فعال در حوزه روباتیک و 

اتوماسیون جمع آوری و دست ه بندی شده است.
رازفر، با اشــاره ب ه این امر ک ه ثبت نام از تیم های شــرکت کننده 
آغاز شــده و تا پایان مهرماه نیز ادام ه خواهد داشــت، افزود: در 
این راستا، آخرین دســتاوردهای علمی و آموزشی شرکت های 
متخصص در حوزه روباتیک، اتوماســیون و هوش مصنوعی برای 
عموم عالق ه مندان تشریح و از آخرین دستاوردها و پیشرفت های 
آنان در حــوزه صنعت رونمایی خواهد شــد.  وی برپایی غرف ه ها 
را نیز از دیگر بخش های این نمایشگاه برشــمرد و اظهار داشت: 
برای برپایی این نمایشــگاه، صحن اصلی دانشگاه در نظر گرفت ه 
شده و موقعیت و مساحت غرف ه های شرکت های مختلف با توج ه 
ب ه اســتانداردهای الزم، مطابق دستورالعمل جشــنواره ب ه آنان 
ابالغ خواهد شــد.  رازفر، با اشــاره ب ه این امر ک ه این مسابقات در 
دو سطح دانش آموزی و دانشجویی برگزار خواهد شد و المپیک 
در هر دو سطح مشترک خواهد بود، ادام ه داد: در بخش لیگ های 
دانشجویی، تیم های شــرکت کننده در قســمت های المپیک 
روبات های انســان نما، روبات های ترابری پیشرفت ه، روبات های 
پرنده، روبات های مین یاب و روبات های کار ب ه رقابت می پردازند 
و المپیک روبات های انســان نما و روبات های ترابری A و B نیز 

بخش دانش آموزی را شامل خواهد شد.
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
در ادام ه با اشاره ب ه اینک ه تمامی برنام ه های این جشنواره مطابق 
زمان بندی از پیش تعیین شــده پیش خواهد رفت، تصریح کرد: 
مطابق با برنام ه ریزی انجام شــده، این جشــنواره در روز 11 آذر 
ماه آغاز می شــود و در پانزدهم همین ماه با بررسی دستاوردها 
 و نتایج در کمیتــ ه های علمی ب ه کار خود پایــان خواهد داد. وی 
خاطر نشــان کرد: شــرکت کننــدگان در نمایشــگاه آخرین 
دســتاوردهای خود را در معرض دید عموم خواهند گذاشت و ب ه 
تبع آن تیم های شــرکت کننده در این دوره از جشنواره، خود را 
برای حضور در مسابقات آماده خواهند ساخت ک ه این روند در روز 

بعد، یعنی 12 آذر ماه نیز ادام ه خواهد داشت.
رازفر، برگزاری آیین افتتاحی ه و مسابقات مقدماتی را نیز از جمل ه 
مهم ترین برنام ه های پیش بینی شده در روز 1۳ آذرماه برشمرد 
و بر این اســاس، گفت: با پایان برگزاری مســابقات مقدماتی در 
 روز چهاردهم، مســابقات نیم ه نهایی و فینال در روز بعد برگزار 
خواهد شــد. وی یادآور شد: ششــمین جشــنواره بین المللی 
روباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در روز 15 
آذر ماه با برگــزاری آیین اختتامی ه، معرفی نفــرات برتر و اهدای 

جوایز پایان خواهد یافت.

پژوهشگران موسســ ه علوم و فناوری رنگ و پوشش 
با اســتفاده از نانوذرات رس اصالح شده درون رزین 
اپوکسی، موفق ب ه تولید آزمایشــگاهی یک پوشش 
نانوکامپوزیتی ضدخوردگی با خواص بهین ه شــدند. 
این پوشــش می توانــد در صنایع پاالیــش نفت و 
 گاز ب ه منظور جلوگیــری از خوردگــی تجهیزات و 
لول ه هــای انتقــال مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
کامپوزیت های پلیمری حــاوی ترکیبات نانومقیاس 
 ک ه ب ه نــام نانوکامپوزیت شــناخت ه می شــوند، در 
ده ه هــای اخیر توســط بســیاری از دانشــمندان 
مورد توج ه قرار گرفتــ ه اند. این گونــ ه مواد خواص 
 متفاوت بهبود یافت ه ای نظیــر رفتار حرارتی، خواص 
سد کنندگی و رفتار ویسکواالستیک نسبت ب ه پلیمر 

اولی ه از خود ب ه نمایش می گذارند.
این بهبود، عموما ب ه سطح بســیار باالی نانوذرات و 
اندرکنش آنها با پلیمر زمین ه نســبت داده می شود. 
اما استفاده از نانوذرات ســاده نیست و ب ه یک سری 

فرآیندهای اضافی نیاز خواهد داشت.
دکتر مرتضی گنجایی ســاری پژوهشــگر موسس ه 
پژوهشــی علوم و فنــاوری رنگ و پوشــش هدف از 
انجام این طرح را تولید یک پوشــش نانوکامپوزیتی 
پلیمر- نانورس عنوان نمــود ک ه بتوان از آن ب ه عنوان 
یک پوشــش ضد خوردگی استفاده کرد. این پوشش 
عالوه بر عملکرد ضد خوردگی باال، کارآیی فیزیکی و 

مکانیکی مطلوبی نیز ارائ ه می دهد.
وی در ادامــ ه افزود: بــا توج ه ب ه قیمــت پایین رس 
و همچنیــن فراوانی ایــن ذره، تولید این پوشــش 
نانوکامپوزیت پلیمری، هزین ه بــ ه مراتب پایین تری 
را نسبت ب ه موارد مشــاب ه بر صنایع تحمیل می کند. 
همچنین بــ ه دلیل اینکــ ه رس یک ماده زیســت 
 سازگار و زیســت تخریب پذیر اســت، آلودگی های 
زیست محیطی ناشــی از فرآیند تولید و استفاده از 

این نانوکامپوزیت ب ه مراتب کمتر است.
در طرح حاضر، نانــوذرات رس ب ه صــورت ورق ه ای 
درون یــک زمین ه پلیمری پخش شــده اســت. اما 
ناســازگاری بین زمین ه پلیمــری و نانورس و پخش 
نامناسب این نانوذرات می تواند خواص ضدخوردگی 
و سدکنندگی را با افت شدید مواج ه کند بنابراین در 
این پژوهش از پلیمرهای پرشــاخ ه با چگالی باالی 
گروه های عاملی آب دوست سطحی ب ه عنوان پلیمر 
زمین ه استفاده شده ک ه نانو ورق ه های رس می توانند 
بر روی این شــاخ ه ها جذب شده و برهمکنش ایجاد 
نمایند. از سوی دیگر این ســاختار موجب می شود 
ورق ه های رس از هم جدا شــده و در زمین ه ب ه خوبی 

پخش شوند.
گنجایی ســاری ادامــ ه داد: در ایــن مطالع ه در یک 
ســامان ه اپوکســی- پلی آمید، نانورس با بهره گیری 
از نانوپلیمرهــای پرشــاخ ه ک ه زیرمجموعــ ه ای از 
پلیمرهای دندریتی اســت، اصالح و ب ه صورت ورق ه 
ورق ه پخش شــد. اثر این فرآیند بر روی ویژگی های 
 رئولوژیکــی، مکانیکــی و خوردگی مــورد ارزیابی

قرار گرفت.
نتایج نشان داد، این سامان ه نانوکامپوزیتی با محدود 
کردن نفوذ عوامل خورنده در داخل نانوکامپوزیت و 
نهایتا سطح زیرالی ه، تاثیر چشمگیری بر روی خواص 
ضد خوردگی دارد. همچنین با توج ه ب ه رویکرد نوین 
سازگار کردن نانورس و زمین ه، بهبود قابل توجهی در 

ویژگی های مکانیکی سامان ه نیز رخ داد.

ناسا پیشــرفت ه ترین فناوری بانداژ را برای فضانوردانی ک ه راهی 
مریخ می شوند تولید می کند.

ب ه گزارش مهر، ب ه نقل از اسپیس، تصور کنید ناسا نخستین سفر 
خود را ب ه مریخ  آغاز کرده و یا شــرکت اســپیس ایکس در قالب 
برنام ه ITS نخستین فضانوردانش را راهی این سیاره مرموز کرده 
باشــد. آنها در حین حفاری و نمون ه برداری از سطح این سیاره ب ه 
هر دلیل تعادل خود را از دســت داده و دچار جراحاتی می شوند. 
در این صورت چ ه باید کرد؟ بدون شــک فضانوردانی ک ه در قالب 
چنین ماموریتی راهی مریخ می شوند آموزش های پزشکی الزم را 
دیده اند اما در مواقع ضروری نظیر وارد آمدن جراحت و خونریزی، 
اقدام فوری و تاثیرگذار آن هم در محیط سخت و خشنی همچون 
مریخ از اهمیت زیادی برخوردار می شــود.  یک گزین ه می تواند 
اســتفاده از بانداژ الکتریکی باشــد. آژانس فضانوردی آمریکا بر 
روی فناوری جدیدی با هدف دستیابی ب ه چنین ایده ای کار می 
 کند. دانشــمندان این آژانس، آزمایش های اولی ه ای نیز بر روی 
یک ســری ورزشــکار انجام داده و ب ه نتایج امیدوارکننده ای نیز 
دست یافت ه اند. با این حال این آزمایش ها بر روی زمین انجام شده 
و ب ه دلیل آنک ه جریان خون در محیط هایی با جاذب ه متفاوت دچار 
تغییرات می شود، دانشــمندان هنوز نمی دانند ک ه این فناوری 
در مریخ هم تاثیرگذار خواهد بود یا ن ه. اما دانشــمندان نسبت ب ه 

تاثیرگذاری این فناوری در سیاراتی همچون مریخ امیدوارند.
مبنای عملکرد این فناوری استفاده از گرمای بدن است ک ه چنین 

بانداژی را فعال کرده و مانع از خونریزی می شود.

شــرکت مخابراتی وریزون ک ه اصلی ترین خریدار یاهو محســوب 
می شــود و پیش از این حاضر بــود برای ایــن کار4/۸ میلیارد دالر 
بپردازد، حاال خواســتار دریافت تخفیف یک میلیارد دالری از این 
شرکت است.  تیم آرمســترانگ، رییس ای او ال ک ه وریزون را اداره 
می کند و خواستار خرید یاهو نیز هست بعد از افشاگری ها در مورد 
همکاری صمیمان ه این شــرکت با نهادهای جاسوســی و اطالعاتی 
آمریکا و اســکن کردن ایمیل های تمامی کاربران یاهو، خواســتار 
تخفیف برای خرید آن اســت. منابع مطلع می گویند آرمسترانگ از 
افشــاگری های اخیر در مورد یاهو نگران و ناراحت بوده و می گوید 
یا وریزون باید از خرید آن منصرف شــود یا اینک ه با پرداخت هزین ه 
کمتری یاهو را بخرد.  یاهو، ابتدا درگیر رســوایی افشــای اطالعات 
حســاب های کاربری حداقل 500 میلیون کاربر خود شــد و حاال 
ب ه نظر می رســد علت موفقیت هکرها در این زمینــ ه طراحی ابزار 
اسکن ایمیل های کاربران توســط یاهو بوده ک ه موجب شده عالوه 
بر جاسوســان دولتی، هکرها هم از ابزار یاد شده سوءاستفاده کنند. 
وریزون، اولین بــار در ماه جوالی از تمایل ب ه خریــد یاهو خبر داد و 
این در حالی بود ک ه گفت ه می شــد ای تی اند تی، تایم، دیلی میل و 
برخی سرمای ه گذاران ب ه رهبری دن گیلبرت هم ب ه خرید این شرکت 
فناوری تمایل دارند. گفت ه می شود مدیران یاهو با درخواست تخفیف 
یک میلیارد دالری وریزون مخالفت کرده اند و حاضر نیســتند این 

شرکت را ب ه قیمتی کمتر از 4/۸ میلیارد دالر ب ه فروش برسانند.

جشنواره بین المللی روباتیک و هوش 
مصنوعی برگزار می شود

ناسا برای مسافران مریخ
بانداژ الکتریکی می سازد

افشاگری ها، ارزش یاهو را یک میلیارد 
دالر کاهش داد

دنیای فناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روب ه رو 

کنید.

تقریبا هم ه مــا می توانیم با ترکیب چنــد محصول خوراکی، 
غذایی بپزیم ک ه بتواند شکم جمعی را ســیر کند. اما این غذا 
پختن کجا و  آشپزی کجا! آشپزی را بدون شک باید شاخ ه ای 
از هنر بدانیم؛ هنری ک ه با علم آمیخت ه شــده و فقط با گذشت 
زمان و کســب تجرب ه ب ه دســت می آید. برای آنک ه »آشپز« 
شــوید و غذایی بپزید ک ه هم ه از خوردنش لذت ببرند، اصول 
و قواعدی اســت ک ه باید رعایــت کنید. اپلیکیشــن ایرانی 
»چنگال«  با آموزش حرف ه ای آشپزی شــما را در رسیدن ب ه 
این هدف کمک می کند. بهترین توصیفی ک ه برای چنگال ب ه 
ذهنمان می رسد شــبک ه ای اجتماعی برای عاشقان غذاست؛ 
هم برای کســانی ک ه از یادگیری پخت و پز لذت می برند و هم 
کســانی ک ه برای خوردن غذا ب ه دنبال بهترین رســتوران ها 
هســتند. تمرکز چنگال بیشتر بر آموزش آشــپزی است، ب ه 
همین خاطر بیش از 7000 دســتور پخت انــواع غذا را برای 
شما تدارک دیده است؛ از چلو کباب و میرزا قاسمی خودمان 
گرفت ه تا لذیذترین غذاهای شرق آســیا و کشورهای اروپایی. 

توســع ه دهندگان این نرم افزار برای تمام این غذاها مواد الزم 
و مراحل پخت را ب ه دقت توضیــح داده اند. اگر هم توضیحات 
متنی کافی نبود، از فیلم های آموزشی همراه با توضیح صوتی 
می توانید اســتفاده کنید.  چنگال از یک موتور جست وجوی 
فیلتردار خوب هم بهره می برد ک ه با ســرعتی باال غذاها را بر 
حسب عنوان، دست ه بندی، مواد و زمان الزم برای پخت یا حتی 
میزان ســختی در پخت پیدا می کند. حتی اگر غذای خاصی 
در ذهنتان نداشت ه باشید، بخشــی ب ه نام »چی بپزم« در نظر 
گرفت ه شده تا بتوانید از دستورپخت های تصادفی و پیشنهادی 
نرم افزار بهره ببرید. اما یکی دیگر از ویژگی های چنگال ، یافتن 
رستوران هاست. در نسخ ه فعلی نرم افزار، امکانی فراهم شده تا 
کاربران تهرانی بتوانند از بهترین رســتوران های اطراف محل 
زندگی خود مطلع شوند. این امکان بر مبنای جی پی اس عمل 
می کند و اولویت را ب ه رستوران هایی می دهد ک ه در شعاع یک 
الی دو کیلومتری اطراف کاربر هســتند. نکت ه خوب اینک ه ب ه 
لطف ماهیــت اجتماعی اپلیکیشــن، می توانیــد زیر صفح ه 
مربوط ب ه هر کدام نظر نوشت ه و ب ه کیفیت خدمات رسانی آنها 
 امتیاز دهید.  شما می توانید این نرم افزار را از نشانی اینترنتی

goo.gl/FtZ0T1 دریافت کنید.

معمای 1978
عالمت سوال را حدس بزنید؟

9     4     1     1۳
7     9     2     2۳
6      4     5        ?

جواب معمای 1977
در هر عدد شــش رقمی، از چپ ب ه راست اعداد دو تا دو 
تا در هم ضرب شــده اند. یعنی برای تشکیل عدد دوم، 
عدد 9 را در 7  از عدد اول ضرب می کنیم تا دو رقم اول 
عدد دوم یعنی 6۳ ساخت ه شود. سپس ب ه همین ترتیب 
از عدد اول، 5 را در 9 و ســپس 4 را در 9 ضرب می کنیم 
تا ب ه ترتیب 45 و ۳6 از عدد دوم ســاخت ه شــود. اگر ب ه 
همین شکل برای ساخت عدد سوم از عدد دوم استفاده 
کنیم، عدد سوم ساخت ه می شود و در نهایت عدد چهارم 

از عدد سوم ایجاد می شود ک ه برابر ۸0۸ می شود.
لطفا جواب معماهای طرح شده را ب ه همراه نام و 

شهر محل زندگی خود ب ه نشانی
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  

بفرستید تا نام شما در همین صفح ه آورده شود.

به جمع عالقه مندان به غذا بپیوندید؛

چنگال به دست شوید!

ب ه گزارش ایرنا، سعید سرکار در نشستی در حاشی ه برگزاری 
مراســم نهمین نمایشــگاه فناوری نانو با حضور ۳1 سفیر و 
دیپلمات های خارجی در ایران، افــزود: ایران با ارائ ه روزان ه 20 
مقال ه در زمین ه نانو تکنولوژی در رده ششم جهانی قرار دارد.  وی 
افزود:جمهوری اسالمی ایران در حالی رتب ه ششم جهانی را در 
نانو تکنولوژی از آن خود کرده است ک ه در سال 2011 با ارائ ه 
10 مقال ه در ســال در رده 57 قرار داشت، اما از 2 سال پیش با 
تولید 6 هزار و 700 مقال ه علمی بــ ه رده هفتم و اکنون ب ه رده 
ششم جهان رسیده است. سرکار اظهار کرد: ما هم اکنون پس 
از چین ، آمریکا، هند، کره جنوبی و آلمان در رده ششم و قبل از 
ژاپن و فرانس ه قرار گرفت ه ایم؛ ضمن اینک ه بیش از یک هزار و 
200 مورد تجهیزات پیشرفت ه نانو در کشور وجود دارد ک ه هم ه 

آنها در دانشگاه ها و مراکز علمی توزیع شده است.
فعالیت 30 هزار کارشناس ارشد نانو در کشور 

دبیر ستاد توســع ه فناوری نانو یادآورشــد: بیش از ۳0 هزار 
کارشناس ارشد نانو در کشور در بخش های مختلف اقتصادی 
فعالیت می کننــد و هم اکنــون در 65 دانشــگاه در مقطع 
کارشناسی ارشد نانو و در 20 دانشگاه در مقطع دکتری، نیروی 

انسانی متخصص تربیت  می شوند.
 ســرکار اظهار کــرد: هــر ســال بیــش از 50 متخصص 
دانش آموخت ه رشت ه نانو تکنولوژی در 150 موسس ه فعال در 
این بخش مشغول ب ه کار می شــوند ک ه این موضوع ، نشان از 
موفقیت ایران در عرص ه های علمی و فناوری در بین کشورهای 
منطق ه و جهان دارد.  وی با اشاره ب ه برگزاری نخستین المپیاد 

نانو تکنولوژی برای دانشــجویان جهان در ایران تصریح کرد: 
هم اکنون 6 کشور جهان برای شرکت در این المپیاد در ایران 

اعالم آمادگی کــرده اند.  دبیر 
ستاد توســع ه فناوری نانو بیان 
کرد: همکاری هــای خوبی را 
در حوزه هــای بین المللی هم 
اکنون با برخی از کشــورهای 
جهان با انجــام پژوهش های 
مشــترک آغاز کرده ایــم و از 
هم ه کشــورهای جهان دعوت 
می کنیم برای ارتقــای علوم 
نانو تکنولوژی با دانشــجویان، 
اساتید و کارشناسان متخصص 
ایرانی همکاری کنند.  ســرکار 
اظهارکرد: هدف ما از توســع ه 
علم نانو تولید بیشتر محصوالت 
نانو تکنولوژی در ایران است تا ب ه 
صورت گسترده در فعالیت های 
صنعتی کشــور از ایــن علم 
استفاده شــود. وی با اشاره ب ه 

اولویت های ایران در استفاده از نانو خاطرنشان کرد: استفاده 
از این علم در ایران در بخش انرژی، بهداشــت و درمان، آب و 
محیط زیست مورد توج ه جدی قرار گرفت ه است تا بتوانیم با 
استفاده از نانو و تصفی ه آب ،کمبودهای خود را در این زمین ه تا 
حدودی برطرف کنیم. وی با بیان اینک ه هم اکنون محصوالت 
تولیدی نانو در ایران ب ه 15 کشور جهان صادر می شود ، افزود: 
ما هم اکنون ۳۳0 محصول نانو ب ه بازار عرض ه می کنیم و 112 
شرکت در ایران مشغول تولید محصوالت نانو هستند و بیش 

از 140نوع از  تجهیزات پیشرفت ه نانو در ایران تولید می شود.

سرپرســت دفتر همکاری های علمی و بین المللی شهرک 
علمی و تحقیقاتــی اصفهان، ب ه عنوان عضــو هیئت مدیره 
انجمــن بین المللی پارک هــای علمی و مناطــق نوآوری 
»IASP« انتخاب شــد.  در حاشی ه سی و سومین کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فناوری در مســکو، اعضای جدید 
هیئت مدیره این انجمن نیز انتخاب شــدند. هیئت مدیره 
جدید شامل مژگان یزدیان پور از شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان، فرناندو آمســتوی از پارک علم و فناوری اروگوئ ه، 
الکساندر چرنوف از پارک فناوری اسکولکووی روسی ه، آندره 
دامین از پارک فناوری آلمان، کارولین دراب از پارک علمی 
سوئد و جایم پارادا از پارک فناوری و نوآوری مکزیک هستند. 
 این چهارمین دوره عضویت شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان در هیئت مدیره انجمن بین المللی پارک های علمی 
و مناطق نوآوری »IASP« اســت و پیش از این نمایندگان 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان س ه دوره ریاست بخش 
غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن را برعهده داشت ه اند.

مژگان یزدیان پور، سرپرســت گروه همکاری های علمی و 
بین المللی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بیش از 20 
سال سابق ه فعالیت در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
در حوزه بین الملل داشــت ه و مدیریت بخش امور بین الملل 
و آموزش مرکز منطق ه ای توســع ه مراکز رشد و پارک های 
فناوری یونسکو را برعهده دارد. همچنین بیش از 20 مقال ه 
علمی در خصوص پارک ها و مراکز رشد فناوری توسط وی ب ه 

مجالت و کنفرانس های بین المللی ارائ ه شده است.  

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو:

ایران در زمینه نانو تکنولوژی در رده ششم جهانی قرار دارد

جمهوری اسالمی 
ایران در حالی رتبه 
ششم جهانی را در 

نانو تکنولوژی از 
آن خود کرده است 
که در سال 2011 با 

ارائه 10 مقاله در 
سال در رده 57 

قرار داشت

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: جمهوری اسالمی ایران، 52 درصد مقاالت علمی نانو تکنولوژی در آسیا را ارائه 
می دهد .

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
مسئوالن با موسیقی سنتی آشنا نیستند

اخبار

با توجه به تنوع و گستردگی کار، دو نویسنده دیگر به پروژه 
» دیوار شیشه ای « ملحق شده اند.

تهیه کننده مجموعه » دیوار شیشــه ای « که به کارگردانی 
 مشــترک راما قویدل، نوید میهن دوســت و احمد معظمی 
در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تولید می شود، 
از حضور دو نویســنده جدید خبــر داد. اکبــر تحویلیان، 
تهیه کننده در این باره گفت: با توجه به تنوع و گســتردگی 
کار، دو نویسنده دیگر به پروژه ملحق شده اند. مسعود کرمی 
و سارا خســروآبادی نویســندگان جدید مجموعه » دیوار 
شیشه ای « هســتند. » دیوار شیشــه ای « عالوه بر ساختار 
اپیزودیک، قصه هایی پیوســته به یکدیگر نیز دارد که ضمن 
روایت یک داســتان اصلی در هر قســمت داستان مستقلی 
 را هم در بر می گیرد و به ارتباط بین افــرادی می پردازد که 
از رســانه اســتفاده می کنند و به واســطه بهره بــردن از 
رسانه های مختلف با دنیای بیرون و جهان پیرامونی خود در 

ارتباط هستند. این سریال در قالب برنامه ای روایت می شود 
 که در هر قســمت افراد مختلفــی با ماجراهــای گوناگون 
و تجربه متفاوت از یکدیگر وارد آن می شوند و برای استمداد 
یا روشــنگری جامعه به این قصه رفت  و آمد دارند. مجموعه 
اپیزودیک » دیوار شیشه ای « به قلم محمد محمود سلطانی 
و روح ا... صدیقی، مســعود کرمی و سارا خسروآبادی در۳۰ 

قسمت ۴۵ دقیقه ای به نگارش در می آید.

 بهروز شعیبی قصد دارد سومین فیلم بلند سینمایی خود را 
با عنوان » دارکوب « به زودی جلوی دوربین ببرد.

 فیلــم ســینمایی » دارکــوب « جدیدتریــن همــکاری 
 بهروز شعیبی با ســید محمود رضوی اســت که هم اکنون 

در مرحله پیش تولید قرار دارد.  
 ســعید آقاخانی در اولین همکاری خود با بهروز شــعیبی، 

قرار است در » دارکوب « به ایفای نقش بپردازد.  
شعیبی در سومین تجربه سینمایی خود سراغ فضای تازه ای 
در سینمای اجتماعی رفته است. فیلمنامه »دارکوب« توسط 

حسن تراب نژاد و آزیتا ایرایی به نگارش در آمده است. 
 البتــه پیــش از ایــن تراب نــژاد در مجموعــه تلویزیونی 
 »پرده نشــین« با شــعیبی در مقام نویســندگی همکاری 
 داشــته اســت. آزیتــا ایرایــی نیــز نویســنده فیلمنامه 
» خانه ای در خیابان چهل و یکم « است که در دهمین جشن 

انجمن منتقدان برای این فیلم نامزد گرفتن جایزه شد.  

تا کنــون حضــور محمدرضا جهــان پناه به عنــوان مدیر 
 فیلمبــرداری و آیدیــن ظریــف طــراح صحنــه و لباس 
در » دارکوب « قطعی شده است و به زودی بازیگران و دیگر 

عوامل معرفی می شوند.   
این فیلم محصول سیمای مهر است. » سیانور « دومین فیلم 
بلند سینمایی بهروز شعیبی از اواخر مهر ماه در سینماهای 

تهران و شهرستان ها اکران عمومی می شود.

آقاخانی بازیگر فیلم جدید شعیبی شددو نویسنده به مجموعه » دیوار شیشه ای « ملحق شدند

اخبار فرهنگی

نمایشگاه

 ۴ تا ۲۱ آبان، بیســت و دومین نمایشــگاه مطبوعات برگزار خواهد شد.
 بیســت و دومین نمایشــگاه مطبوعــات از چهاردهم تا بیســت و یکم 
آبان ماه ۱۳۹۵ همه روزه از ســاعت ۹ صبح تا ۸ شب در مصالی بزرگ 
امام خمینی ) ره ( در تهران آماده میزبانی از عالقه مندان به رسانه هاست. 
در ایــن دوره از نمایشــگاه مطبوعــات بیــش از ۸۰۰ رســانه حضور 
دارند که تاکنون برای برگــزاری حدود۲۰۰ نشســت در ایام برگزاری 
نمایشــگاه مطبوعات، اعالم آمادگی کرده اند.  همچنین با پایان مهلت 
ثبت نام قطعی نمایشــگاه، بیش از۱۰ هزار متر مربع به نام رســانه های 
متقاضی ثبت شــده و بــه دلیل رشــد ۲۵ درصدی حضور رســانه ها، 
 نمایشگاه امســال در دو طبقه مصلی برپا می شــود و احتمال جانمایی 
 وی آی پی اصلی و گروه سیاســی - اقتصادی در طبقه دوم شبستان نیز

وجــود دارد. بر اســاس ایــن گزارش، بــرای ایــن دوره از نمایشــگاه 
مطبوعــات، دســت کــم ۱۶ موسســه مطبوعاتــی، ۲۲ خبرگزاری، 
۸۵ روزنامــه، ۸۷ هفتــه نامــه، ۴۵ دوهفتــه نامــه، ۱۴۵ ماهنامــه، 
 ۳۰ دوماهنامــه، ۵۷ فصلنامــه، ۷ فصلنامــه، ۱۲۵ پایــگاه خبــری 
 با درخواســت ۱۴ هزار متــر مربع برای حضور در نمایشــگاه امســال

ثبت نام کردند.

عضویت رایگان در کتابخانه های استان اصفهان به مناسبت روز 
جهانی کودک و مرمت تزئینات کلیســای تاریخ وانک از جمله 

اخبار کوتاه فرهنگی استان اصفهان است.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
به مناســبت روز جهانی کودک عضویت تمامــی کتابخانه های 

عمومی استان روز گذشته رایگان بود.
امیر هالکویی اظهار داشــت: این تصمیم با هدف اشاعه فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی 
 و ایجــاد انگیــزه در عالقه مندان بــه مطالعه بــرای عضویت 

در کتابخانه ها اتخاذ شده است.
وی ابــراز امیدواری کــرد با اجــرای این طــرح زمینه حضور 
 عالقه منــدان به کتــاب و کتابخوانی در اســتان اصفهان بیش 

از پیش مهیا شود.
استان اصفهان دارای ۱۷۵ باب کتابخانه نهادی،۱۱۰ کتابخانه 

مشارکتی با فضایی معادل۱۳۰۰ مترمربع است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
 اصفهان گفت: بــا توجه به فصــل اول پروژه مرمت کلیســاها 
و کنیسه های اصفهان، تزئینات مجموعه تاریخی کلیسای وانک 

اصفهان بازسازی و مرمت می شود.
فریدون اله یاری تصریح کرد: مرمت مجموعه تاریخی کلیسای 
وانک اصفهان شامل تثبیت سطوح تزئینات نقاشی، تمیزکاری 
تزئینات نقاشی، اســتحکام بخشــی تا عمق الیه آستر، اجرای 
رنگ و گل ســفید، بر روی ســطوح به همراه انجام کلیه مراحل 
 زیرســازی، اجرای خط کشــی با خط ابزار و اجرای خط کشی 

شیر و شکر است.
وی افــزود: عملیات مرمــت تزئینات کلیســای وانک اصفهان 
 از مرداد ماه ســال جاری به مــدت ۴ ماه در حــال انجام بوده 
و با نظارت کارشناسان واحد نظارت بر مرمت ابنیه تاریخی اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، توســط پیمانکار تا پایان 

آبان ماه به اتمام خواهد رسید.

 مدیر اجرایی نمایشــگاه پوســتر صلــح در این نمایشــگاه که 
در موزه هنرهای معاصر ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار شــده، خطاب به طراحــان ایرانی و به خصوص 
 اصفهانی گفت کــه در طراحی با حداقل ابزارهــا، حرف خود را 

بزنند.
تورج صابریوند پیرامون برگزاری نمایشــگاه » پوســتر صلح « 
افزود: در این نمایشــگاه۲۰ اثر در قالب پوســتر با موضوع صلح 
وجود دارد که متعلق به ۱۴ طراح جهانی از کشــورهای مختلف 
چون کره، چین، آفریقا، آمریکا و غیره است همچنین یک طرح 

از خانم اسحاقی از ایران نیز وجود دارد.
وی گفت: اکثر پوســترها حتی به صورت سیاه و سفید طراحی 
شــده و آنهایی که رنگی اســت نیز از حداقل رنگ ها اســتفاده 
 شــده تا از مینیمــال بودن خود دور نشــوند بــه همین خاطر 

طرح های ایرانی در بین آثار کمتر به چشم می آید.
مدیر اجرایی نمایشگاه پوستر صلح در ارتباط با سبک مینیمال 
 در آثار ارایه شده، بیان کرد: در این ســبک طراحان با استفاده 
از حداقل ابزارهای تصویری و رنگی پیام خود را منتقل می کنند 
و هیچ تزئین یا رکن اضافی در آنها وجود ندارد که نیاز به حذف 
داشــته باشــد و المان های بصری آنها کافی بوده و قابل حذف 

مجدد نیست.
وی مهم ترین ویژگی این نمایشــگاه را الگویــی برای طراحان 
 ایرانی دانســت و خاطرنشــان کرد: در این نمایشــگاه خطاب 
 به طراحــان ایرانی و به خصــوص اصفهانی گفته می شــود که 
در طراحی با حداقل ابزارها حــرف بزنند؛ همچنین آنها را مانند 
یک مولف در ارتباط با موضوع جنگ و صلح دانسته و همگان را 

به تامل مجبور می کند.

زمان برگزاری بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات اعالم شد

 عضویت رایگان کودکان 
در کتابخانه های اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

مرمت و بازسازی ترئینات مجموعه 
کلیسای وانک اصفهان

مدیر اجرایی نمایشگاه پوستر؛

سادگی آثار در نمایشگاه » پوستر 
صلح « مورد توجه بوده است

فیلم » النا « ســاخته آندری زویاگینسفت در خانه 
خورشید به اکران در می آید.

» النــا « نام فیلمی اســت بــه کارگردانــی آندری 
 زویاگینسفت که خانه خورشــید امروز آن را اکران 
می کند. در این جلســه بــا عنــوان » چگونه فیلم 
ببینیم؟ «، پــس از اکران فیلم به نقد و بررســی آن 
پرداخته می شــود. این فیلم روسی، روایتگر زندگی 
زن میانســالی اســت که با مردی متمــول زندگی 
می کند. پســرش ) که ثمره ازدواج قبلی او اســت ( 
بی کار اســت و النا می خواهد همسرش به آنها کمک 
 کند. در ایــن میان امــا... عالقه مندان مــی توانند

 برای تماشــای ایــن فیلم امــروز ســاعت۱۶:۳۰ 
به خانه خورشید، روبه روی خانه هنرمندان واقع در 

حدفاصل پل های بزرگمهر و خواجو مراجعه کنند. 

 چهارمین دوره مســابقه ملی عکاســی محرم با عنوان 
» عشق حسینی « با همکاری مشترک مدیریت فرهنگی 
و اجتماعی، بســیج کارکنان و روابط عمومی دانشــگاه 

صنعتی خاتم االنبیا بهبهان برگزار می شود.
این ســوگواره با هدف اعتالی مفهوم غنــی عزاداری در 
فرهنــگ ایرانی می کوشــد جلوه هایی ناب از عشــق و 
دلدادگی مردم ایران در مراسم عزاداری حضرت اباعبدا...

) ع ( را  به تصویر کشــیده و با گســترش فرهنگ و هنر 
 عاشورایی در سطح جامعه تحکیم بخش پیوند بین دین 
و هنر و کمک به ارتقا عکاسی و معرفی عکاسان کشورمان 
باشد.  سوگواره عکس عشق حسینی  با محوریت نگاه آزاد 
عاشــورایی عزاداری اقوام ایرانی در ایام محرم با رویکرد 
 نو و خالقانه که شــامل مراســم  و آیین های عاشورایی، 
 دســته های عزاداری، تعزیه خوانی، نــذری و مواردی 
 در ایــن زمینــه اســت، در شــهر ها و نقــاط مختلف 

این سرزمین و دیگر کشور ها برگزار می  شود.
عالقه مندان برای اطالعات بیشــتر می توانند به نشانی 

اینترنتی دانشگاه صنعتی بهبهان مراجعه کنند.
مهلت ارســال آثار تا ۲۴ آبان ماه ادامه دارد. آثار دریافتی  
توسط هیئت داوران، یکم تا هفتم آذرماه داوری می شود 
و نتایج نهایی ۹ آذر ماه توســط دبیرخانه سوگواره اعالم 
می شود. عالقه مندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه 
 public.relations@bkatu.ac.ir سوگواره به نشانی

ارسال کنند.

اکران فیلم تحسین شده 
»النا« در خانه خورشید

فراخوان چهارمین مسابقه 
ملی عکاسی عشق حسینی

سینما

دومین پاتــوق فیلــم کوتاه » ســینما آینــده «، در تاالر 
فرشــچیان با حضور عالقه مندان به فیلم کوتاه و با نمایش 
۵ فیلم » کودکان ابری « رضا فهیمی، » شــام چند نفره « 
نســوس واکالیس، »دورتر« حمید صادق پور، »سایه ها در 
یک شهر« شهریار پورســیدیان و »مترسک ها می میرند« 
پرویز رستمی با حضور فهیمه سیاحیان کارشناس سینما 

همراه بود.
» پاتوق فیلم کوتاه « به عنوان بســتری برای معرفی بیشتر 
فیلم های کوتاه و فرصتی برای آشناســازی بیشــتر اهالی 
هنر اصفهان با فیلم های کوتــاه، از چندی پیش راه اندازی 
شده است؛ این ویژه برنامه از سوی دفتر تخصصی سینمای 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و با همکاری 
انجمن ســینماگران جوان اصفهــان، هر هفتــه در تاالر 

فرشچیان اصفهان برگزار می شود.
تاثیرگذاری، نکته پراهمیت فیلم کوتاه است

 فهیمه ســیاحیان، کارشــناس ســینما در این ویژه برنامه 
پس از اکران فیلم هــا پیرامون فیلم کوتاه کــودکان ابری 
اظهار داشــت: فیلم کوتاه کودکان ابری ذهن ما را به سمت 
 و  سوی هزاران فیلم کوتاهی که تاکنون مشاهده کرده ایم، 
می کشاند. چیزی که در فیلم کوتاه اهمیت بسیار زیاد دارد 

مفهوم و تاثیرگذاری آن است که با فیلم بلند تفاوت دارد.
وی افــزود: در این فیلم کوتــاه ما دو کودک را مشــاهده 
می کردیم که بــرای مالکیت چیزهایی بــا همدیگر درگیر 
 شــده اند که متعلق به آن ها نیســت. این دعوای مالکیت 
بر اشیای بزرگ و کوچک اســت و ما را به یاد داستان های 
 شازده کوچولو می اندازد. در داســتان های شازده کوچولو 
او نیز در ســیاره ای که می رود با پادشاهی رو به رو می شود 
که خود را پادشــاه آن ســیاره می داند، اما کســی در آن 

 ســیاره زندگی نمی کند که وی بخواهد برای او حاکمیت 
داشته باشد. شازده کوچولو به سیاره ای می رود که تاجری 
دارد و مشــغول تجارت ستارگانی اســت که متعلق به آن 

تاجر نیست.
 شباهت های شازده کوچولو و کودکان ابری

این کارشــناس سینما با اشــاره به فضای دوســتانه فیلم 
کودکان ابری و همین طور داســتان شــازده کوچولو بیان 
کرد: در هردوی این داســتان ها فضای دوســتانه و فانتزی 
را مشــاهده می کنیم. در فیلم کودکان ابری در روســتا ما 
مدرســه ای را مشــاهده می کنیم که در این مدرسه فراش 
حرفش از مدیر مدرسه بیش تر اهمیت دارد و این موضوع را 
می توان در زمانی که او مدرسه را تعطیل می کند، مشاهده 

کرد.
وی افزود: اگــر این فیلــم را جهان خرد در نظــر بگیریم، 
می توان این موضوع را به راحتی با جهان واقعی تطبیق داد 
که قدرت های دنیا نیز بر سر موضوعاتی درگیر هستند که 
مالکیت آن ها را ندارند و در آن تنها به دنبال کسب مالکیت 
هســتند. موضوعی که اکنــون در این کــودکان می توان 
مشــاهده کرد و این دعــوای کوچک، در آینــده می تواند 
پیامد های بسیار بزرگی را داشته باشد و مثال گروهی مانند 

داعش بر اساس همین طرز فکر به وجود آمده اند.
 دنیای کــودکان و بزرگان با یکدیگر بســیار 

متفاوت هستند
ســیاحیان با بیان اینکه دنیای کودکان و آدم بزرگ ها 
به نوعی با یکدیگر تفــاوت  دارد، تصریح کرد: دنیای 
کودکان بســیار با دنیای انســان های بــزرگ تفاوت 

دارد همــان طور که در ایــن فیلم کوتاه نیز مشــخص 
بود، بخشندگی کودکان نســبت به بزرگساالن کامال قابل 

مشاهده است.
وی ادامه داد: به نظر من سکانس آخر این فیلم کوتاه بسیار 
تاثیرگذار بود و نقطه مهم این فیلم کوتاه را در آن قســمت 
می توان مشــاهده کرد. کارگردان در این فیلم، زمانی که 
زوم را از کودک به بیرون می کشاند، هدف فیلمش را بسیار 
زیبا نشــان می دهد و به نظر من این حرکت در راســتای 

مفهوم آن به شمار می رفت.
این کارشــناس ســینما تصریح کرد: در فیلــم »کودکان 
 ابری« نشان داده می شود دنیای کودکان به دور از خشونت 
و دعواهایی اســت که اکنون بزرگساالن درگیر آن هستند 

و در واقع چیزی که در ایــن فیلم می بینیم، 
نوعی تــالش برای اثبات هویت شــخصی 

است.
وی ادامــه داد: اثبات هویــت در دو نوع 

 صــورت می گیرد اثبــات خود بــه خود 
و اثبات خود به دیگران که در این فیلم 
تالش بــرای اثبات هویــت را به خوبی 
می تــوان درک کرد و مفهــوم فیلم را 
می توان سیاســی دانســت و سیاسی 

ارزیابی کرد.
فهمیه ســیاحیان با اشــاره به دالیلش 
برای عنوان سیاســی بــودن این فیلم 
گفت: در این فیلم کوتاه می توان مدرسه 

 را به عنوان نوعــی قانون  گذار ارزیابی کــرد و پرچمی که 
در آن مشــاهده می شــود، به عنوان حــس مالکیت تلقی 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این فیلم کوتاه، کــودکان بازی 
 سیاســت را انجام می دادند و مســبب آغاز بازی سیاسی 
در کودکی هستند و در واقع در این فیلم می توان به خوبی 
درک کرد که هر کسی که زور و قدرت بیشتری دارد، پیروز  

است.
این کارشــناس اصفهانــی اضافه کرد: اگــر بخواهیم خط 
روان شــناختی را در این فیلم پی ببریم، متوجه می شویم 

که انسان ها برای اثبات خود نیازمند مالکیت هستند.

»پاتوق فیلم کوتاه«، بستری برای معرفی بیشتر فیلم های کوتاه

به گزارش تسنیم، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
تالش دارد که با برگزاری ویژه  برنامه کارنامه، در کنار تقدیر از 

اهالی هنر، به معرفی آنها برای نسل جوان بپردازد. 
 با همین رویکرد، ویژه  برنامه های مختلفی تدارک دیده شده 
و » دویار و یاور « نیز از همین ویژه برنامه ها به شــمار می رود. 
 مراســم نکوداشــت احمد هنرمند و همچنیــن منوچهر 
شیخ صراف، دو اســتاد فاخر هنری اصفهان با حضور شهردار 
اصفهان و همچنین هنرمندان بزرگ موسیقی در هنرسرای 
خورشید برگزار شد. احمد هنرمند، نوازنده پیشکسوت مکتب 
 موسیقی اصفهان اســت. او در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۱۳ 
 به دنیا آمــده و تا ســال ۱۳۳۷ در تیم های ورزشــی فوتبال 
 و بستکبال عضویت داشــته و ســپس در آموزش و پرورش 
به عنوان دبیر ورزش استخدام شد. او در سال۱۳۶۰ به عنوان 
مربی تیم ملی هندبال ایران انتخاب شــد، اما در کنار فعالیت 
ورزشی در ســال ۱۳۳۸ به کالس های موســیقی شادروان 
حسین یاوری در رشته آواز و نی رفت. این پیشکسوت اصفهانی 
در نهایت رشته های هنری را به خوبی فرا گرفت و چندین سال 
 در هنرســتان های هنرهای زیبا و خانه تدریــس کرد و حاال 
 به عنوان یکــی از چهره هــای فاخر اصفهان مــورد تجلیل 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
هنرمند در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار تســنیم 
به بیان دغدغه های مختلفــش پرداخت کــه در ادامه آن را 

می خوانید.
به نظرتان تقدیر از پیشکسوت ها و چهره های هنرمند 
تا چه اندازه زمینه ارتقای جایگاه هنر اصفهان را فراهم 

می کند؟
مراسم نکوداشت برگزار شده به دلیل حضور بنده در عرصه هنر 
و موسیقی کشور برگزار شد. در سال های گذشته و  دوره های 
گذشته نیز چنین اتفاقی افتاد و من بسیار از این الطاف تشکر 
می کنم. پیش از این از استاد شیخ صراف نیز تجلیل به عمل 

آمد که حرکتی ارزنده و گران مایه بود. 
من زمانی که از برگزاری چنین جلســه ای با خبر شدم بسیار 
خرسند شدم زیرا تجلیل از افرادی که برای هنر این مرز و بوم 
زحمت کشیده اند، حرکتی بسیار خوب و نیک به شمار می رود.

 به نظر شــما مراســم هایی که به عنوان نکوداشت 
 برای هنرمندان انجام می شود تا چه اندازه در حمایت 

از هنر موثر است؟
این مراســم ها می تواند هــم از لحاظ روحــی و هم اخالقی 
 تاثیرات مثبتــی بر فکر و روان یک هنرمند داشــته باشــد. 
به نظرم مسئوالن و سازمان هایی که به هنر مربوط می شوند 
نیز باید مانند شهرداری به هنرمندان توجه کنند و از بی تفاوتی 
در این زمینه خارج شوند. تاثیر مثبت دیگری که این مسائل 
می تواند بر جامعه داشته باشد، آن است که جوانان عالقه  مند به 
هنر با حضور در این برنامه ها، آن را آموزش می بینند. زمانی که 
جوان در جامعه می بیند که به هنرمند بها داده شده و او مورد 
توجه قرار دارد، عالقه اش به هنر نیز روز به روز افزون تر می شود.

بســیاری بر این باورند که هنرمنــد نمی تواند یک 

ورزشکار حرفه ای باشد. آیا چنین چیزی ممکن است؟
 بلــه، در ورزش در رشــته های فوتبال و بســکتبال قهرمان 
تیم کلنی اصفهان بوده ام. در رشته هندبال این رشته را به طور 
متودیک در تمام ایران و تهران تدریس کرده ام. زمانی هم که 
 تیم داری در رشته هندبال داشــتم تیم من در ایران قهرمانی 
به دســت آورد و در ســال ۱۳۶۰ به عنوان سرپرست و مربی 
 تیم ملی هندبال ایران انتخاب شــدم. به دلیل فعالیت بسیار 
در زمینه های هنری و علمی مجبور به خداحافظی از حضور در 
ورزش حرفه ای شدم که به لطف خداوند شاگردانم در اصفهان 

بسیار پیشرفت کردند و توانستند در سطح ایران بدرخشند.
به نظر شما دلیل اصلی اینکه جوانان ما کمتر به سمت 

موسیقی سنتی می آیند،  چیست؟
متاسفانه امروز مســئوالن ما آگاهی الزم نسبت به موسیقی 
سنتی ندارند، به همین دلیل جوانان را برای یادگیری موسیقی 
سنتی ترغیب نمی کنند که این موضوع بسیار ناپسند است. 
از سوی دیگر خانواده ها نیز جوانان شان را به سمت موسیقی 
کهن ایرانی تشویق نمی کنند و بیشتر به سمت موسیقی هایی 

 می روند کــه تازه شــروع 
به فعالیت کرده اند.

جوانان اگر به سمت موسیقی 
سنتی بیایند و با این سبک 
از موسیقی آشــنا شوند با 
شناخت این نوع هنر، متوجه 
می شــوند که این موسیقی 
چقدر پر معنا و با نشاط است 
 ولی همه این عوامل دست 
به دســت داده اند تا جوانان 
ما از موسیقی ســنتی دور 
 بماننــد. مکتــب اصفهان

 بزرگ ترین مکتب موسیقی 
 اســت و جای پیشــرفت 
در این مکتب بســیار زیاد 
بوده و حیف است که جوانان 
ما برای یادگیری این هنرها 

ترغیب   نمی شوند.
استاد  شخصیت  درباره 
منوچهر شیخ صراف که 
مراسم نکوداشت شـما 

همزمان با وی در یک روز برگزار شد، صحبت بفرمایید.
ایشان نیز یکی از استادان بزرگ نی در مکتب اصفهان هستند 

که بسیار در این رشته هنری زحمت کشیده اند.
 اســتاد منوچهر شــیخ صراف بیشــتر ســعی کرده اند که 
به فعالیت های مکتوبی بپردازند و همان طور که خودشــان 
نیز تاکید دارند هنرمندان و شــرح حال آن هــا را با قلم خود 
می نویسند که به نظر من این حرکت نیز می تواند یک تقدیر 
باشد از هنرمندانی که در گذشته به هنر این مرز و بوم خدمت 

کرده اند و اکنون در بین ما حضور ندارند.

پیشکسوت هنر » نی «:

مسئوالن با موسیقی سنتی آشنا نیستند

متاسفانه   امروز 
مسئوالن ما آگاهی 

 الزم  نسبت 
به   موسیقی سنتی 

ندارند،  به همین 
دلیل جوانان را برای 
یادگیری   موسیقی 

سنتی ترغیب 
نمی کنند که   این 

موضوع   بسیار 
ناپسند   است

پیشکســوت هنر » نی «  با بیان اینکه اکنون جوانان 
کمتر به سراغ یادگیری موســیقی سنتی می آیند، 
گفت: باید جوانان را به یادگیری این سبک از موسیقی 
 ترغیب کنیم و به نظر من نقش اصلی در ترغیب جوانان 
 به فراگیری موسیقی سنتی را مسئوالن و خانو ا ده ها 

بر عهده دارند.
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اخباريادداشت

 مدیرکل راهــداري و حمل ونقــل جــاده اي چهارمحــال و بختیاری
  اظهار کــرد:  با آغاز ســال تحصیلــی و به منظور ارتقــای ایمنی تردد 
دانش آموزان و باالبردن فرهنگ ترافیك و افزایــش آگاهی آنها از نحوه 
تردد ایمن از جاده ها و جلوگیری از وقوع ســوانح رانندگی، 40 مدرسه 

حاشیه راه های برون شهری و روستایی ایمن سازی می شوند.
منوچهر سلمان زاده افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شده برای سال 
تحصیلی جاری 20 مدرسه، ایمن سازی فیزیکی و در 20 مدرسه دیگر نیز 

مباحث ایمنی آموزش داده می شود.
وی تصریح کــرد: در بخــش ایمن ســازی فیزیکی مــدارس، محوطه 
 مقابل مدارس حاشــیه راه ها با آرام ســازی ترافیك و ایجاد ایمنی تردد 
 دانــش آموزان، بــا نصب عالئــم، هشــدارها و تابلوها ایمن می شــود. 
ســلمان زاده افزود: هزینه اجــرای طرح ایمن ســازی فیزیکی برای هر 
مدرسه 100 میلیون ریال است که شامل دیوارنویسي با مضامین ایمني، 
خط کشــی عابران پیاده، نصب تابلوهاي هشــداردهنده الکترونیکي و 
معمولي و تابلوهای عمودي و افقي، ســرعت گیر، چشم گربه ای نقاشي 
دیوار با مضامین ایمنــي و... اســت. وی اظهار کرد: برای ایمن ســازی 
آموزشــی و نرم افزاری نیز 25 میلیون ریال برآورد هزینه شده است که 
شامل توزیع اقالم آموزشي از قبیل کیف مدرســه، پیك، جزوه، جلیقه 
شــبرنگ، بازی های فکري ترافیکي، تجهیز گذربان مدرســه به پرچم 
و جلیقه مخصوص و غیره اســت. به گفته وی، مدارس واقع در حاشــیه 
جاده های استان شامل 27 مدرسه در شهرســتان فارسان، 10 مدرسه 
در اردل، 13 مدرســه در کیار، چهار مدرســه در بروجن، 25 مدرسه در 
لردگان، 23 مدرسه در سامان، 17 مدرسه در کوهرنگ و 34 مدرسه در 

حاشیه راه های شهرکرد است.

 فرمانده انتظامي اســتان چهارمحــال و بختیاري از کشــف محموله 
اســباب بازي قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریــال در محور لردگان به 

بروجن خبر داد.
 ســردار غالمعباس غالمزاده  اظهار کرد: در پي کســب اخباري مبني 
برســوء اســتفاده قاچاقچیان از محورهاي ارتباطي استان براي حمل 
کاالي قاچاق، موضوع در دســتور کار ماموران اداره مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهي اســتان قــرار گرفت. وي افــزود: ماموران پس 
از هماهنگي با مقام قضایي طي عملیات ایســت و بازرســي در محور 
لردگان - بروجن یك دســتگاه کامیون کشــنده حامل کاال را متوقف 
کردند.  ســردار غالمزاده تصریح کرد: در بازرســي از این خودرو،  16 
هزار و 845 عدد انواع اسباب بازي مکانیزه و غیر مکانیزه خارجي فاقد 
 اسناد  گمرکي به ارزش چهار میلیارد ریال کشــف و راننده خودرو نیز 

دستگیر شد. 
فرمانده انتظامي اســتان، با اشــاره به معرفي متهم به مراجع قضایي، 
خاطر نشــان کرد: قاچــاق کاال ضربات جبــران ناپذیري بــه اقتصاد 
کشــور وارد مي کند که در این خصوص نیروي انتظامــي با قاطعیت با 

قاچاقچیان کاال برخورد قانوني خواهد کرد.

مديرکلراهداريوحملونقلجادهاي
چهارمحالوبختیاری:

مدارسحاشیهجادهها
ايمنسازيمیشود

کشفچهارمیلیاردريالکاالي
قاچاقدرچهارمحالوبختیاري

پیشنهادسردبیر:
مدارسحاشیهجادهها،ايمنسازيمیشود

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشــت: در ســال جاری تا کنون 45 تعاونی در حوزه 
تولیدی، توزیعی و خدماتی در این استان تشکیل شده که به 

دنبال آن برای 225 نفر اشتغالزایی فراهم شده است.
عباس جزایری افزود: بازرســی هــای ادواری و مــوردی از 
کارگاه های استان چهارمحال و بختیاری در شش ماه نخست 
ســال جاری دوهزار و 183 مورد بوده اســت. مدیر کل اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به حمایت و توسعه شغل 
های خانگی در این استان، یادآور شد: در سال جاری تاکنون 
80 میلیون ریال تسهیالت مشــاغل خانگی اعطا شده است. 
وی بیان کرد: دوهزار و 82 نفر ســاعت در دوره های آموزشی 
ضمن کار در راســتای باال بردن سطح مهارت و آگاهی در این 
استان شرکت کردند. وی تاکید کرد: در استان بیش از 33هزار 
نفر ثبت نام شــده بیکار وجود دارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنــوان کرد: تعداد 61 طرح 
با مبلغ 53 میلیارد تومان به بانك های عامل معرفی شــده که 
تاکنون تنها یك میلیــارد تومان طرح در حــال عقد قرارداد 

است.

مدیرکل  کانون پرورش  فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال  
و بختیاری اظهار داشــت: کارگاه آمــوزش روش های ترویج 
کتابخوانی در راستای گســترش فرهنگ کتابخوانی در بین 

کودکان و نوجوانان اجرا شد.
فرزاد رحیمی بیان  داشــت: در این کارگاه آموزشــی 20 نفر 
از مربیان کانون پرورش فکری حضــور یافتند و با روش های 
تقویت و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در بین قشر کودک 
و نوجوان آشنا شدند. وی با اشــاره به طرح باشگاه کتابخوانی 
تصریح کرد: این کارگاه در راســتای برگزاری طرح باشــگاه 
کتابخوانی اجرا شد که دســتگاه های اجرایی مختلف ازجمله 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، کانون پرورش فکری و بهزیستی 
در اجرای آن همکاری داشــتند. رحیمی خاطرنشان کرد: در 
طرح باشگاه کتابخوانی هر 15 نفر از کودکان یا نوجوانان یك 
باشگاه کتابخوانی در یك مدرسه، کتابخانه، مجتمع مسکونی 
یا مســجد زیر نظر مربی یــا کتابدار تشــکیل و فعالیت های 

کتابخوانی انجام خواهند داد.     

مديرکلتعاونچهارمحالوبختیاری:

۲۲۵شغلدربخشتعاون
ايجادشد

درراستایاجرایطرحباشگاهکتابخوانی
صورتگرفت؛

برگزاریکارگاهآموزش
روشهایترويجکتابخوانی

اخبار

حجت االســالم موســی ســلمان پور گفت: از مصادیــق زنده 
نگه داشــتن دین اسالم، ســبك ســنتی عزاداری است که در 
سراسر جهان انجام می شــود و بیداری و آگاهی اسالمی، امروزه 
الهام گرفته از قیام و حرکت امام حســین)ع( است که در جهت 

مخالفت با اســتکبار و »نه« گفتن به حکومت های فاسد انجام 
می شود. وی تصریح کرد: نماز بزرگ ترین معروف و از امور بسیار 
مهمی است که امام حسین )ع( در اوج جنگیدن با دشمن و در 
ظهر عاشورا این فریضه بسیار مهم را انجام دادند و باید جامعه با 

استواری در این مسیر حرکت کند.
ســلمان پور با اشــاره به اینکه اســتکبار ســتیزی مهم ترین و 
بزرگ تریــن پیام نهضت عاشوراســت، گفت: همه مســلمانان 
 در صورتی می توانند از دســتاوردهای بزرگ جهاد و شــهادت 
امام حســین)ع( محافظت کنند که بــه مخالفــت و مقابله با 

استکبار بپردازند.
وی افزود: نهضت عاشورا اســتمراربخش و حیات بخش نهضت 
اســالمی اســت که جوانان بایســتی با الگو گرفتن از حضرت 
قاســم، علی اکبر و ابوالفضل )ع( و با عمل کــردن به واجبات و 

والیت مداری زندگی خود را پیش ببرند.
 ســلمان پور بــا بیان اینکــه ساده زیســتی مهم تریــن مکتب

 امام حســین )ع( بوده اســت، خاطرنشــان کرد: متاسفانه  در 
جامعه امروز، نبود ســاده زیســتی از معضالت فرهنگی میان 
جوانان است که باید با تالش مردم و مسئوالن و گوش فرا دادن 
به سخنان بزرگان، تجمالت موجود در جامعه از بین برود. وی با 
اشاره به اینکه در مجالس عزاداری امام حسین )ع( عالوه بر شور 
حسینی شعور حســینی نیز الزم اســت،   گفت: در کنار سنتی 
برگزار شدن عزاداری، استفاده از سخنان مبلغان دینی و در کنار 
آن نوحه خوانی الزم است که به جوانان توصیه می شود بیشتر به 

مطالعه، پیرامون عاشورا و فلسفه عاشورا بپردازند.
امام جمعه اردل گفــت: به فتوای مراجع تقلیــد و مهم تر از آن 
در اســالم، قمه زنی حرام اعالم شده اســت و این کار در میان 
کشورهای استکباری موجب تخریب اسالم می شود چراکه این 
کار جلوه دادن شیعه به عنوان افراد وحشــی و آسیب رسان به 
خود است. وی خاطرنشان کرد: خوشــبختانه در ایران این کار 
ممنوع شده است و اگر در شــهرها و روستاها این کار به صورت 
پنهانی انجام می شود نیروی انتظامی با این کار ممانعت کرده و 

آنها را مجازات خواهد کرد.

درکنارسنتیبرگزار
شدنعزاداری،

استفادهازسخنان
مبلغاندينیودرکنار
آننوحهخوانیالزم
استکهبهجوانان

توصیهمیشودبیشتر
بهمطالعه،پیرامون
عاشوراوفلسفه
عاشورابپردازند

امامجمعهشهرستاناردلاظهارکرد:مهمترينهدفنهضتامامحسین)ع(،احیایامربهمعروفونهیازمنکر
استکههمهمسلمانانبايدتالشکنندکهاينامرمهمدرجامعهحاکمشود.

 نماینــده ولی فقیــه در اســتان چهارمحال 
وبختیــاری در خطبه هــای این هفتــه نماز 
جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه ایستادگی در 
برابر دشمنان اسالم از ویژگی مومنان انقالبی 
و خداترس است، اظهار داشــت: باید در برابر 
دشمنان اسالم ایستاد و کســانی که در برابر 
زورگویان و استکبار جهانی می ایستند مومن 
واقعی هســتند.حجت االســالم محمد علی 
نکونام عنوان کــرد: اقتدار کشــور در مذاکره 
با دشــمن باید مورد توجه قرار گیــرد و نباید 

امتیازی برای حفظ موقعیت به دشمن داد.
امام جمعه شــهرکرد ادامه داد: ایران اسالمی 
به پشــتیبانی از ملتی مومن و انقالبی یکی از 
قدرت های بزرگ منطقه اســت که اقتدارش 

 به همــه جهانیــان ثابت شــده اســت. وی 
بیان کرد: باید بــا روحیه جهادی در مســیر 

توسعه و پیشرفت کشور تالش کرد.
وی با اشاره به برگزاری کنسرت های موسیقی 
در این اســتان، ادامــه داد: برگــزاری برخی 
کنسرت ها با فرهنگ اسالمی همخوانی ندارد و 
باید نظارت بیشتری در برگزاری کنسرت های 

موسیقی در این استان  انجام شود.
نماینده ولــی فقیــه در اســتان چهارمحال 
وبختیــاری در ادامه با اشــاره بــه برگزاری 
مراسم شیرخوارگان حســینی اظهار داشت: 
این همایــش ها نقــش مهمی در راســتای 
 ترویج فرهنگ عاشــورایی در جامعه و هراس

 دشمن دارد.

مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه چهارمحال و 
بختیاری گفت: 11 درصــد موقوفات منفعتی 
این اســتان به نیت عزاداری امام حسین )ع( 
انجام می شود.  حجت االسالم مرتضی عزیزی 
افزود: هم اکنون یك هــزار و 500 موقوفه در 
استان وجود دارد که از این تعداد 300 موقوفه 
منفعتی در ســامانه جامع موقوفــات و بقاع 
متبرکه استان ثبت شده و حدود 33 مورد آن 
برای عزاداری، روضه خوانی و تعزیه داری امام 

حسین )ع( وقف شده است.
وی از ثبت 11 وقــف جدید در ســال جاری 
خبر داد و گفت: از این تعداد 9 وقف مربوط به 
حسینیه و مســجد و هفت وقف دیگر منفعتی 
اســت. عزیزی با اشــاره به اینکه کارشناسان 

اداره اوقاف و امورخیریه اســتان مشاوره هایی 
 در زمینــه وقف جدید بــرای درمان، تحصیل 
دانــش آمــوزان و دانشــجویان، خوابــگاه 
دانشــجویی، بهداشــت ودرمــان و ازدواج 
 جوانان بــی بضاعت به مردم ارائــه می دهند،

 تصریح کرد: مردم اســتان در هر زمان با توجه 
به نیاز روز جامعــه، اموال خــود را برای حل 
مشــکالت اجتماعی واقتصادی ســایر اقشار 
جامعه وقف می کنند. مدیــرکل اوقاف و امور 
خیریــه چهارمحــال و بختیــاری در ادامه با 
اشــاره به ویژه برنامه های این اداره کل در ماه 
محرم با عنوان ســوگواره بصیرت عاشــورایی 
 افزود: این ویژه برنامه هــا در 40 بقعه متبرکه

 برگزار می شود.

امامجمعهشهرکرد:

ايستادگیدربرابردشمناناسالمازويژگی
مومناناست

مديرکلاوقافوامورخیريه:

11درصدموقوفاتاستانبهنیتعزاداری
امامحسین)ع(است

امامجمعهشهرستاناردل:

قمهزنیموجبتخریباسالممیشود
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فقدانسندمالکیت
7/289 شــماره صادره: 1395/43/247127 نظر به اینکه سند مالکیت یکدانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1364 فرعی از 27 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 207911 در صفحه 374 دفتر امــالک جلد 863  به نام کبری 
اکبری تحت شــماره چاپی مسلســل 378710  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 783563 مورخ 
1394/12/09 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
شــماره 39490 مورخ 1390/12/05 به گواهی دفترخانه 108 اصفهان رسیده 
است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا 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 ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 21554 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهان  )229 کلمه، 3 

کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/416 شــماره: 1395/14/260759-95/5/23 تحدید حدود ششدانگ قطعمه 
زمین تحت پالک 18/140 واقع در بخش 4 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 
به نام ماشــاا... محرابیان در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
95/08/22 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/18  م الف:151 اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)207 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/421 شــماره: 1395/14/260740-95/5/23 تحدید حدود ششدانگ قطعمه 
زمین تحت پالک 16/526 واقع در بخش 6 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمدرضا فرزانه در جریان ثبت بــوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1395/08/10 راس ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/18  م الف:153 اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)207 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

7/203 شماره صادره : 1395/43/280601 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 45/374 مجزی شده از پالک 45 اصلی در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
نام عیسی هارونی بردشاهی فرزند مهدی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 

مورخ 95/08/12 ســاعت 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 اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/07/18 م الف: 20851 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/138 اجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 940139 ج ح 22 له سهیل ابراهیمی علیه روح اله عرب 
بیگی مبنی بر فروش اطاق سواری زانتیا با شماره کد 602770/6-9001052 
فاقد موتور و کاپوت و درب های ســمت چپ جلو و عقــب و گلگیر جلو چپ به 
قیمت پایه کارشناسی 156/000/000 ریال و 280 دست لنت ترمز سواری زانیا 
ساخت کوه هر دســت 800/000 ریال جمعًا224/000/000 ریال و 120 دست 
لنت ترمز زانیا ساخت فرانسه هر دست 1/500/000  ریال جمعًا 180/000/000 
ریال واقع در محور اصفهان شــیراز- جنب هواشناســی، گاراژ ) انبار لوازم 
یدکی خودرو( جلســه مزایده ای در تاریخ 1395/8/8 )شــنبه( ساعت 9/5 الی 
 10 صبح در اجرای احکام شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع رد 
خ شهید نیکبخت 200 متر بعد از ســاختمان مرکزی دادگستری اصفهان جنب 
بیمه پارسیان، مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه دوم برگزار نماید طالبین خرید 
می توانند پنج روز قبل از مزایده از مــورد مزایده به آدرس صدرالذکر بازدید 
نمایند کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را 
به حساب ســپرده دادگستری اصفهان به شــماره 2171290210002 ) بانک 
 ملی( واریز نموده و فیش آنرا همراه داشته باشــند مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پرونده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. م الف: 
20572 اجرای احکام شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )225 کلمه، 3 

کادر(
ابالغرای

7/291 کالســه پرونــده: 950559 شــماره دادنامــه:1165-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع به نشانی 
فالورجان الرگان خ روبروی دهیاری منزل شــخصی، خوانده: 1- غالمرضا 
خرمی و 2- حسین حسین پور هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانضمام کلیه خسارات،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای محمود زارع به طرفیت 1- غالمرضا خرمی 2- حسین 
حسین پور به خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 
671641 مورخ 95/2/30 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و یک میلیون و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصــوف )95/2/30(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهــان صادر و 
 اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:21413 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )327 

کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

7/292 کالســه پرونــده: 950611 شــماره دادنامــه:1345-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع به 
نشــانی فالورجان میدان امام بازار تفنگ ســازه ها مغازه طال فروشــی )آقا 
مصطفی( پ 24،  خوانده: علی کمالی شــرودانی به نشــانی مجهــول المکان، 
خواســته: مطالبه ســی میلیون ریال وجه یک فقره چک و خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای محمود زارع به طرفیت علی 
کمالی شرودانی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 
236561 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت سی میلیون ریال  بابت اصل خواسته و هشتاد و پنج هزار و پانصد 
تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )92/7/10(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:21412 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )310 

کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

7/293 کالســه پرونــده: 941604 شــماره دادنامــه:1206-95/6/31 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع 
به نشــانی اصفهان فالورجان الرگان خ روبروی دهیــاری، خوانده: محبوبه 
خاشعی ورنامخواستی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه سه 
فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمود زارع به طرفیت محبوبه 
خاشعی به خواسته مطالبه مبلغ 45/200/000 وجه چک به شماره 608352 و 
608949 و 608353 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 45/200/000 ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون 
و دویست و سی و هشــت هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)91/5/26 و 91/3/25 و 91/7/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
 و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل

 واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:21411 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )303 

کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

7/294 کالســه پرونده: 950071 شــماره دادنامه: 9509976796301128-
95/6/14 مرجع رســیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمود زارع به نشــانی فالورجان الرگان خیابان روبروی دهیاری، خوانده: 
مجتبی فرخ حال به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای محمود زارع به طرفیت مجتبی فرخ حال به خواســته مطالبه مبلغ 
12/870/000 وجه چک به شماره 743404-90/11/10 به عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر 
مصدق چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی وفق ماده73 قانون آئین دادرســی مدنی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 

و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 12/870/000 ریال بابت اصل خواسته و 810/000 ریال  بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)90/11/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:21410 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )277 

کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

7/295 کالســه پرونــده: 941606 شــماره دادنامــه:1172-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع به 
نشانی اصفهان فالورجان الرگان خ روبروی دهیاری منزل شخصی، خوانده: 
مجتبی حیدری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای محمــود زارع به طرفیت مجتبی حیدری به خواســته مطالبه مبلغ 
12/000/000 ریال وجه چک به شماره 0266238- 91/7/15 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
 قانون آییــن دادرســی مدنــی حکم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 670/000 ریــال  بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )91/7/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:21409 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )286 

کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

7/296 کالســه پرونــده: 950612 شــماره دادنامــه:1244-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع به 
نشانی اصفهان فالورجان میدان امام بازار تفنگ ســازها مغازه طال فروشی 
)آقا مصطفی( پ 24، خوانده: مهدی قنبری به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 25/000/000 میلیون ریال وجه یک فقره چک و خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمود زارع به طرفیت 
مهدی قنبری به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 
681306 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هفتاد و سه هزار 
تومان  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/4/31(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:21408 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )311 

کلمه، 3 کادر(
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اطالع رسانی 

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

بلوار قطب راوند امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 49,444,000 224,000,000 1389 1395/04/27 19653 محمد رزاق 1

جاده نوش آباد امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 11,387,100 64,500,000 1389 1395/04/31 21433 حسین فخرئی کاشانی 2

بلوار قطب راوندی جنب سایپا امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 6,492,000 40,000,000 1389 1395/04/27 19651 هادی رجبی 3

جاده علی آباد بعد از ایران غلتک امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 30,213,250 147,000,000 1389 1395/04/31 21359 جعفر خدابنده 4

بلوار قطب راوندی حکمت 33 امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 10,188,300 58,500,000 1389 1395/04/31 21355 ابراهیم سوزنیان 5

راوند مقابل پلیس راه امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 375,388 2,488,500 1389 1395/04/31 21334 حجت اله ابراهیمی 6

جاده کاشان قم امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 12,885,600 72,000,000 1389 1395/04/31 21141 حسین عبدی 7

راوند مقابل شهدای گمنام امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 12,486,000 70,000,000 1389 1395/04/31 21139 محسن کرباسچی 8

جاده قدیم کاشان قم امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 4,045,950 27,000,000 1389 1395/04/31 21861 عزیز شکرایی 9

استرک کوی مطهری امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 2,397,600 16,000,000 1389 1395/04/31 15619 حسین یزدی 10

بعد از پلیس راه امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 26,467,000 132,000,000 1389 1395/04/31 21707 مهدی حسن زاده 11

روبرو دانشگاه امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 7,850,640 46,800,000 1389 1395/04/31 21703 جواد زری باف 12

روبرو بیمارستان امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 24,369,100 123,600,000 1389 1395/04/31 21705 حسین سده ای 13

جاده طاهر آباد نریسیده به یز دل امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 1,132,870 7,560,000 1389 1395/04/31 21721 مرغداری مروارید 14

راوند بعد از پلیس راه امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 4,225,770 28,200,000 1389 1395/04/31 21838 مهدی حسن 15

بلوار قطب راوندی امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 6,412,080 39,600,000 1389 1395/04/31 21716 مرغداری سعیدی 16

بلوار قطب راوندی باسکول آتشکار امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 1,636,360 10,920,000 1389 1395/04/31 21731 مرغداری شیخ پور 17

بلوار قطب راوندی امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 4,300,700 28,700,000 1389 1395/04/31 21756 داود جابری 18

بلوار قطب راوندی باسکول طحانی امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 1,438,560 9,600,000 1389 1395/04/31 21714 علی رضا ذوالفقار 19

سردخانه برفک امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 50,318,120 227,500,000 1389 1395/04/31 21844 داود ارباب پور 20

بلوار قطب راوندی باسکول آتشکاران امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 3,281,720 21,900,000 1389 1395/04/31 21712 حجت ستاری 21

بلوار قطب راوندی باسکول آتشکاران امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 8,239,250 48,745,000 1389 1395/04/31 21695 مرغداری سعیدی 22

بلوار قطب راوندی باسکول آتشکاران امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 5,213,280 33,600,000 1389 1395/04/31 21693 ناصر صفری مقدم 23

بلوار قطبی راوندی باالتر از دامپزشکی اکرمیان امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 15,163,320 83,400,000 1389 1395/04/31 21627 مرغداری حسینی 24

بلوار قطب راوندی باسکول آتشکار امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 3,776,220 25,200,000 1389 1395/04/31 21621 نصرتی 25

بلوار قطب راوندی بعد از بریدگی امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 1,153,840 7,700,000 1389 1395/04/31 21623 فروشگاه کاشان لوله 26

میدان ولی عصر امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 19,723,750 105,000,000 1389 1395/04/31 21846 حسین کرباسچی 27

جاده قم کاشان امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 809,190 5,400,000 1389 1395/04/31 21625 قطبی تبار 28

بلوار قطب راوندی کوی محمودی نژاد امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 1,753,240 11,700,000 1389 1395/04/31 21503 محسن موسوی 29

بلوار قطب راوندی روبروی کارخانه کرک امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 23,470,000 120,000,000 1389 1395/04/31 21629 30 مجید نامور

بلوار قطب راوندی روبروی پمپ بنزین امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 472,030 3,150,000 1389 1395/04/31 21619 محمد هنر مند 31

بلوار قطب راوندی حکمت 33 امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 22,071,400 114,400,000 1389 1395/04/31 21699 مهدیه جعفری 32

کاشان روبروی پلیس راه امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 11,766,720 66,400,000 1389 1395/04/31 21701 مهتاج احسانی ارمکی 33

جاده تهران امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 3,409,090 22,750,000 1389 1395/04/31 21828 حمید شریفی 34

سردخانه برفک امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 3,776,220 25,200,000 1389 1395/04/31 21842 علیرضا خانی 35

بلوار قطب راوندی کوی فرش نگارستان امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 19,573,900 104,400,000 1389 1395/04/31 21830 قویدل 36

جاده راوند روبرو دانشگاه دولتی امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 786,710 5,250,000 1389 1395/04/31 21840 مصطفی محمد زاده 37

جاده قدیم قم روستای آبشیرین امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 3,851,140 25,700,000 1389 1395/04/31 21826 رضا زحمت کش 38

بعد ازپلیس راه جاده اردهال امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 2,040,960 13,620,000 1389 1395/04/31 21832 باقر صانعی 39

بعد ازپلیس راه جاده اردهال امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 78,402,500 325,000,000 1389 1395/04/31 21823 مرغداری قمصری زاده 40

جاده تهران امور مالیاتی 2090 کاشان مشاغل 4,101,390 27,370,000 1389 1395/04/31 21820 مجید شریفی 41

آدرس اقامتگاه قانونی ثبتیاداره منبع مالیاتیاصل عوارضاصل مالیات درآمد مشمول مالیاتدورهسال عملکردتاریخ برگ مطالبهشماره برگ مطالبهنام و نام خانوادگیردیف

اصفهان، کوی امام جعفرصادق)ع(، بوستان سعدی، پالک 201978ارزش افزوده130195002062148991395/05/31139311,600,000,00084,800,00043,200,000بازرگانی پوالدسازان زرین1

اصفهان، کوی امام جعفرصادق)ع(، بوستان سعدی، پالک 201978ارزش افزوده130195002062148991395/05/31139326,400,000,000339,200,000172,800,000بازرگانی پوالدسازان زرین2

اصفهان، کوی امام جعفرصادق)ع(، بوستان سعدی، پالک 201978ارزش افزوده130195002062148991395/05/31139334,800,000,000254,400,000129,600,000بازرگانی پوالدسازان زرین3

اصفهان، کوی امام جعفرصادق)ع(، بوستان سعدی، پالک 201978ارزش افزوده130195002062148991395/05/311393419,200,000,0001,017,600,000518,400,000بازرگانی پوالدسازان زرین4

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
مالیاتی مربوطه در شهرستان کاشان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

 در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودی مشــروحه ذیل ابالغ میگردد ظرف مدت 20 روز به خیابان ســپه، اداره کل امور مالیاتی
 استان اصفهان، امور مالیاتی 2019 وفق مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه فرمائید، در غیر این صورت برگه های صادره ضمن قطعیت، الزم االجرا خواهد بود.  
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اطالع رسانی 

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهـان

آدرس اداره: شهرضا خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهارراه شهرداری و میدان حرریاحی

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

شهرضا شهرک رازی خ9 پ5 شهرضا عملکرد 16.250.000 65.000.000 1389 1395/04/31 32984 پالیش بتون 1

شهرضا بلوار جانبازان کوچه طالبیان کوچه شقایق 6پ501 شهرضا عملکرد 18.250.000 73.000.000 1393 1394/12/20 22074106 خرم گستر مهرگان 2

شهرضا شهرک رازی پ1 -24 شهرضا عملکرد 1.500.000 6.000.000 1389 1395/04/28 25249616 اصفهان پالستیک هنرمند 3

شهرضا خ45متری جنب بانک سپه شهرضا عملکرد 30.000.000 120.000.000 1389 1395/04/31 32883 سازه اراک 4

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

شهرضا شهرک رازی  عملکرد 6933600 42000000 1389 1395/04/31 32982 عماد طالب زاده 1

شهرک صنعتی خ ذکایی پ149 شهرضا عملکرد 3590230 23800000 1389 1395/04/29 32062 محمد تقی رستگار 2

شهرضا شهرک رازی عملکرد 22988200 117600000 1389 1395/04/31 32980 علیرضا ایرانپور 3

شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا عملکرد 168416 1116460 1389 1395/04/31 32864 عباسعلی امرالهی 4

شهرضا خ 40متری نرسیده به میدان مفتح جنب نانوایی برکت شهرضا عملکرد 4253970 148200000 1393 1394/08/23 80972 مجید ساالرکیا 5

بلوار شهید قانع شهرضا عملکرد 2309892 15312500 1389 1395/04/29 32013 عبدالرضا هادی 6

جانبازان شهرک شهید طباطبایی شهرضا عملکرد 3564358 23628475 1389 1395/04/29 32001 هستی رحمتی 7

شهرضا میدان میوه  و تره بار شهرضا عملکرد 17776800 96000000 1389 1395/04/28 31513 محمدی محمدی 8

میدان رسالت بلوار جانبازان شهرضا حقوق 3120000 156000000 1393 1394/12/22 22078487 خرم گستر مهرگان 9

میدان رسالت بلوار جانبازان شهرضا تکلیفی 556416 18547200 1393 1394/12/22 22078515 خرم گستر مهرگان 10

خ شهید یزدانی شهرضا عملکرد 50000 200000 1389 1395/04/31 25456527 ره آورد رایانه 11

شهرضا میدان تاسوعا شهرضا عملکرد 6034218 24136875 1389 1395/04/28 25230421 رویال سفر شهرضا 12

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

فوالدشهر 20853 مشاغل 134.026.820 510.600.000 1389 1395/04/31 14358 کمال ابراهیمی سهرو فروزانی 1

فوالدشهر 20853 مشاغل 2.868.060.000 8.400.000.000 1389 1395/04/31 14899 سید مرتضی موسوی 2

فوالدشهر 20853 مشاغل 75.405.500 315.000.000 1389 1395/04/31 15081 محمود منافی جزی 3

فوالدشهر 20853 مشاغل 61.919.000 270.000.000 1389 1395/04/31 14997 حسین شهباز 4

فوالدشهر 20853 مشاغل 132.947.900 507.000.000 1389 1395/04/31 14897 رستم کاظمی 5

فوالدشهر 20853 مشاغل 93.387.500 375.000.000 1393 1395/04/31 14769 بیژن بختیاروند 6

فوالدشهر 20853 مشاغل 812.118.000 2.520.000.000 1393 1395/04/31 14757 علی فالحی 7

فوالدشهر 20853 مشاغل 444.985.500 1.590.000.000 1393 1395/04/31 14911 کریم فروتن پهبدانی 8

فوالدشهر 20853 مشاغل 6.539.385.000 18.900.000.000 1389 1395/04/31 14785 محمد جواد احمدی 9

فوالدشهر 20853 مشاغل 29.763.700 145.200.000 1389 1395/04/31 15099 فرهاد اسکندری 10

فوالدشهر 20853 مشاغل 15.642.840 85.800.000 1389 1395/04/31 15133 آرش حاجت پور 11

فوالدشهر 20853 مشاغل 129.846.500 495.000.000 1389 1395/04/31 15124 مهراب نوری 12

فوالدشهر 20853 مشاغل 139.241.600 528.000.000 1389 1395/04/31 14832 قدرت فرح فر 13

فوالدشهر 20853 مشاغل 218.362.400 792.000.000 1389 1395/04/31 14652 ملک حسین امیدی 14

فوالدشهر 20853 مشاغل 9.251.277.000 26.580.000.000 1389 1395/04/31 14797 نعمت اله صفری 15

م الف: 5884

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله 
وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات 

حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل 
تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به اســتناد تبصره 239 قانون مالیات های مســتقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل 

اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل 
تام االختیار به اداره مالیاتی شهرســتان مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به اســتناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 

هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.
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ابالغ رای
7/297 کالسه پرونده: 941572 شماره دادنامه:1260-95/7/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید حبیبی دره ساری به نشانی 
اصفهان خ خورزوق شهرک سیمرغ کوی استاد شهریار خ مرجان کوچه مرجان 
5 پ 28، خوانــده: زهرا رنجکش  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 
مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال وجه یک فقره فاکتور بانضمام کلیه خســارات،  
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن کالسه فوق طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست خواهان مجید حبیبی دره ساری به طرفیت خوانده زهرا رنجکش به 
خواسته مطالبه مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر و تادیه با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان با توجه 
به ارائه کپی فاکتور مورخ 92/9/6 به شماره 077 ارائه شده از سوی خواهان و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ  در جلسه رســیدگی حضور ندارد. لذا شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته مســتنداً به ماده 198 ق.ا.د.م خوانده را به 
پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و نود و 
پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ دادخواســت 94/11/29 در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل اعتراض و واخواهی در 

این شعبه می باشد.  
م الف:21407 شــعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )250 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/298 کالسه پرونده 974/94 شماره دادنامه: 798-95/6/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: کورش رمضانی دهنوی به 
نشانی بروجن شهر خراونیه- خ انقالب کوچه شهید رمضانی پالک 13 با وکالت 
شاهین عالی ده چناری به نشانی شیخ صدوق شمالی ساختمان 384 طبقه دوم 
واحد 3 دفتر داوری، خوانده: 1- شرکت بهمن دیزل به نشانی تهران خ آزادی نبش 
خ اوستا جنب بانک صادرات پالک 152 و 2- نمایندگی بهمن دیزل )شهرکرد( به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی خودرو، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوی کورش رمضانــی دهنوی با وکالت شــاهین عالی ده چناری 
به طرفیت 1- شــرکت بهمن دیزل 2- نمایندگی شــرکت بهمن دیزل )شهرکرد( 
به خواسته الزام خواندگان به تنظیم ســند رسمی خودرو و ایسوزو  0 از توجه 
به اظهارات وکیل خواهان و بررســی اوراق و محتویات پرونده و عدم حضور 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و اســتعالم و ارایه جوابیه شــرکت بهمن دیزل 
)ســهامی عام( با مدیریت عاملی میر حکیم حســینی اذعان نموده اند در تاریخ 
93/7/12 یک دستگاه خودرو ایسوزو کامیون 6 تن به شماره شاسی 001073 
و شــماره موتور 237720 را به نماینده وقت خود واگذار نموده اند و با عنایت 
به قرارداد فی مابین خواهان و نمایندگی شرکت بهمن دیزل به مدیریت سرکار 
خانم رویا کالهدوزان به شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و 
مستنداً به مواد 248 و 254 قانون مدنی خواندگان را ملزم به تنظیم سند رسمی 
خودروی ایســوز کامیون 6 تن به شــماره شاســی 001073 و شماره موتور 
237720 در حق خواهان می نماید رای صادره غیابــی و پس از مهلت 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
م الف:21401 شعبه 35 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان )315 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/299 کالسه پرونده 950188 شماره دادنامه: 1001-95/6/29  تاریخ رسیدگی: 
95/5/31 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سجاد 
خجسته زاده به نشانی اصفهان خ قائمیه کوهسار 4 پ 11 با وکالت زینب روئین 
تن به نشانی خ مقداد مجتمع زیتون دفتر وکالت خانم شکری ط اول،  خواندگان: 
1- مهدی محمدی سده 2- محسن آیبد هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال سند، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خواهان کار خجســته زاده به طرفیت خوانده زینب 
روئین تن به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه موتور سیکلت جت 
رو به شــماره انتظامی 54188 اصفهان 14 به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
مقوم به سی میلیون ریال با عنایت به محتویات و پرونده استعالم به عمل آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک موتور، استماع شهادت شهود و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشته و الیحه ای 
نیز ارایه ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده به استناد 
ماده 198 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 10، 219، 220، 221 و 225 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال 
رسمی سند موتور سیکلت جت رو به شماره انتظامی 54188 اصفهان 14 به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 570/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در 
خصوص خوانده ردیف دوم مستنداً بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21400 شعبه 5 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7 شــماره دادنامــه: 9509970351501037 شــماره پرونــده:  /300
9509980351500375 شماره بایگانی شعبه: 950477 خواهان: تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
با وکالت آقای جواد قاسمی گورتی فرزند عباســعلی به نشانی اصفهان- شیخ 
مفید جنوبی- مجتمع پایــا- ط دوم جنوبی- دفتر آقای شــیروانی، خواندگان: 
 1- آقای رضا موجودی فرزند رحیم به نشــانی اصفهــان- خ امام خمینی ره- 
خ شهیدان غربی- ک صدر- پ 37 ط دوم 2- آقای حمید رضا معقول فرزند جواد 
به نشانی اصفهان- خ امام خمینی ره- خ شهیدان غربی- ک صدر- پ 37 ط سوم 
3- خانم زهرا مختاری ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه)ع( بــا وکالت آقای جواد قاســمی گورتی به طرفیت 
آقایان حمید رضا معقول فرزند جواد )صادرکننده( رضا موجودی فرزند رحیم 
و خانم زهرا مختاری ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی دادخواستی به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 
1495/158867/23-1395/02/11 از جاری 47797859/13 به عهده بانک ملت 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلســه رسیدگی شــرکت نکرده و ایرادی نسبت 
به مســتندات تقدیم ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به 
مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 
249-314 و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان 
وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و 
کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، شش میلیون و نهصد و شصت 
هزار ریال بابت حق الوکاله و هشــت میلیون و ســیصد و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:21397 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )389 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/302 در خصوص پرونده کالسه 950675 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 137/500/000 ریال چک به شماره 375061 بانک صادرات 
و هزینه تاخیر تادیه دادرســی و نشر آگهی و تامین خواســته به طرفیت محمد 
شمس – حسن خوانســاری نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/29  

ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال 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:21482 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
احضار

7 شــماره ابالغنامــه: 9510100354703714 شــماره پرونــده:  /303
9409980359500755 شــماره بایگانی شــعبه: 950795  نظر به اینکه شاکی 
آقای حســین رجبی شــکایتی علیه آقای حســین محمودی فرزند علی دائر بر 
کالهبرداری در دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان مطرح شده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 121 جزایی سابق(  
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 223  ارجاع و به کالسه بایگانی 950795 ک 
121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/26 ساعت 12 صبح تعیین 
شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرا النتشــار 
محلی طبع و نشر می شــود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:21528 شعبه 121 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغیــه: 9510100353705026 شــماره پرونــده:  /304
9209980359301922 شماره بایگانی شعبه: 931408  شاکی نوشین سادات 
طیب غفاری  دادخواستی به طرفیت  متهمین حسین عبادی و حسام رمضان پور 
به خواسته اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری بدون مجوز و نگهداری و مالکیت 
مواد مخدر و نگهداری مشروبات الکی و سرقت مغازه و سرقت اتومبیل  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی ســابق(  واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شــماره 343  ارجاع و به کالســه 9209980359301922 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/08/27 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن  متهم  و درخواســت شــاکی  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا  متهم  پس از نشــر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد. م الف:21547 شــعبه 111 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 111 جزایی 

سابق( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/305 در خصوص پرونده کالسه 662/95 خواهان امین جعفری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه بــه طرفیت محمدرضا راســتی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/8/26  ســاعت 15/30 عصر تعیین 
گردیده اســت 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 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21520 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)111 کلمه، 1 کادر(
احضار

7 شــماره ابالغنامــه: 9510100354703720 شــماره پرونــده:  /306
9409980365300419 شــماره بایگانی شــعبه: 950800  نظر به اینکه شاکی 
آقای حسین لطف اله خواجوی شکایتی علیه آقای دانیال مددی کاهکشی  دائر بر 
سرقت و جعل  در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت 

رسیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 121 جزایی سابق(  
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 223  ارجاع و به کالسه بایگانی 950800 
ک 121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/26 ساعت 8 صبح تعیین 
شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرا النتشــار 
محلی طبع و نشر می شــود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:21527 شعبه 121 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/307 در خصوص پرونده کالســه 950556 خواهان مجید امیدانی خوابجانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره سفته به طرفیت علی عباس زنجفیل پیرانوند- 
رضا بســتامی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/25  ساعت 
12 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق 
شمالی چهار راه نیکبخت 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:21475 شعبه 
33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/308 در خصوص پرونده کالســه 95-555 خواهان علی دانشــمند دیزیچه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محســن ابوطالبان تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/24  ســاعت 16 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق مجتمع شــماره 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:21496 شــعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/309 در خصوص پرونده کالســه 95-554 خواهان علی دانشــمند دیزیچه 
شرکت بازرگانی قصر فیروزه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا 
ملکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/24  ساعت 16/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
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:21495 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/310 در خصوص پرونده کالسه 950511 خواهان موسسه تعاونی و اعتباری 
ثامن االئمه با وکالت آقای متین دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقایان 
جهانگیر رنجبر اصفهانی، حسن کریمی علویجه و صاحب قنادیان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای  روز یکشنبه مورخ 95/8/23  ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اســت 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 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21501 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)126 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/311 در خصوص پرونده کالســه 95-499 خواهان امید توکلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به 
طرفیت محمد قیطاسی وند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه  
مورخ 95/8/23  ساعت 3/30 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 رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21525 
شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/312 در خصــوص پرونده کالســه 95-572 خواهان حمیدرضــا نامداری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت فاطمه پیمان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  روز یکشنبه مورخ 95/8/23  ساعت 15/30 تعیین گردیده است 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 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:21474 شــعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

7/313 شــماره پرونده: 604/95 اخطار شونده: یوســف حیدری دارانی فرزند 
غالمحسین به نشانی مجهول المکان ، محل حضور: شعبه 2 شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در خ ســجاد- ارباب، وقت حضور: 95/8/22 ساعت 8/30 صبح ، 
علت حضور: مطالبه یارانه ها دعوی  مینا سپهری به طرفیت شما جهت رسیدگی 
در شعبه حاضر شوید. م الف:21471 شــعبه 2 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )64 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغنامــه: 9510100352204794 شــماره پرونــده:  /314
9509980352200563 شماره بایگانی شــعبه: 950577  خواهان/ شاکی باقر 
جعفری دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم عباسعلی روانبخش حبیب آبادی 
و شرکت مهندسی آریانا الکترونیک و گل اندام بیرانوند به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع و به 
کالسه 9509980352200563 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/22 
و ساعت 11 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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:21534 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/315  خواهان زهرا رحیمی فرزند نعیم ا... دادخواستی به طرفیت خوانده منگل 
حکیمی به خواسته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب 
مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع و به شماره 950220/ 
ح 1 ثبت گردیده که پرونده در اجرای مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار 
ارجاع امر به داوری صادر گردیده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی 
به داگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، یکی از اقارب خود را که واجد 
شرایط مقرر در قانون فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفی نماید در 
غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شــد. م الف:21535 شــعبه 1 داگاه 

خانواده  اصفهان)170 کلمه، 2 کادر(

ابالغ 
7/316 شــماره درخواســت: 9510466836700032 شــماره پرونــده: 
9509986836700129 شماره بایگانی شعبه: 950143  خواهان  آقای حمیدرضا 
بدیعی فرزند مهدی به طرفیت خانم زهرا یاوری رامشه فرزند عباس دادخواستی 
به خواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفت دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال خ میر مجتمع شهید قدوسی طبقه 2 اتاق شماره 205 
ارجاع و به کالسه پرونده 950143 خ 7 ثبت و حسب دادنامه صادره به شماره 
9509976836700805 مــورخ 95/5/7 حکم به بطالن دعــوی خواهان صادر 
گردید و خواهان طی شماره 9510486836700174 مورخ 1395/6/11 نسبت 
به حکم مذکور تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است و به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آ گهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ) نسخه ثانی دادخواست 
تجدید نظر و ضمایم را دریافت نماید( و ظرف 10 روز نسبت به ارائه پاسخ تجدید 
نظر خواهی اقــدام نمائید و در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. 

م الف:21539 شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

7/317 شــماره درخواســت: 9510460363400016 شــماره پرونــده: 
9509983732000343 شــماره بایگانی شــعبه: 950999  نظر به اینکه آقای 
محمد علی نظری به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای محمد هادی فرزند 
محمدرضا از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 950999 د 15 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 
15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. 

م الف:21549 شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

7/318 نظر به اینکه رافیک نظریان فرزند ابریک به اتهام خیانت در امانت حسب 
شکایت آرماند طهماسیان فرزند ارمیک از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
950288 د 4 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای مــاده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد گردید. م الف:21548 شعبه 4  دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغیــه: 9510106837104365 شــماره پرونــده:  /188
9509986837100829 شماره بایگانی شــعبه: 950929 خواهان ندا محتشم  
دادخواســتی به طرفیت خوانده  محمود فرهمند مایوان به خواســته اعســار 
از پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبــه مهریه و 
تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید 
قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 
9509986837100829 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/14 و ساعت 
10/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
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 کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:20551 شعبه 11 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/51 شــماره: 940870 به موجب رای شــماره 1753 تاریخ 94/10/13 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی باکدل به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/4/10 تا زمان وصول در 
حق محکوم له بابک کالنتری  با وکالت فرزانه طباطبایی 2- مینا عمرون به نشانی 
سه راه سیمین جنب پمپ بنزین مجتمع آرش طبقه 4 واحد 402، ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:19263 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

7/282 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی میگردد و در صورتی که افراد نســبت به 
صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک میمه ارائه و پس از 
اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تسلیم نمایند:
1-رای شــماره 139560302020000196 کالســه 95/13 مالکیت خانم مریم 
عبدلي به شناســنامه شــماره 7 کدملــي 6229890275 صــادره میمه فرزند 
مرتضي در پنج دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 496/70 
مترمربع)چهارصد و نود و شــش متر و هفتاد صدم متر مربع( پالک شــماره 
256 فرعي از 35 اصلي واقع در روســتای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد 

خریداری عادی از  مالک رسمی مرتضی عبدلی فرزند حاجی اقا
2-رای شــماره  139560302020000074  کالســه 94/128 آقاي حمیدرضا 
ابراهیمي به شناسنامه شــماره 6220003578 کدملي 6220003578 صادره 
میمه فرزند اصغر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 355/05 مترمربع )سیصد 
و پنجاه و پنج متر و پنج صدم متر مربع( پالک شــماره 477 فرعي از 35 اصلي 
واقع در روستای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد خریداری عادی از مالکین 

رسمی آقای رمضانعلی ابراهیمی فرزند یداله و خانم بانو تقیان فرزند عباس
3-رای شماره 139560302020000218  کالسه 94/116 خانم فاطمه بهرامیان 
به شناســنامه شــماره 19 کدملي 6229942186 صادره میمه فرزند بهرام در 
ششدانگ یکباب کارگاه بلوک زنی به مساحت 513/98 مترمربع )پانصد و سیزده 
متر و نود و هشــت صدم متر مربع (پالک شماره 1439 فرعي از 26 اصلي واقع 
درروستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه به استناد خیداری عادی از مالک رسمی 

آقای حسن امینی فرزند حسین
4-رای شــماره 139560302020000197 کالســه 94/239 آقاي اســفندیار 
یعقوبیان به شناســنامه شــماره 17 کدملي 6229844362 صادره میمه فرزند 
حسنعلي در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 410/02 
مترمربع )چهارصــد و ده متر و دو صــدم متر مربع(پالک شــماره 819,820 
 فرعي از 30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد به استناد مالکیت رسمی مشاعی

 خود
5-رای شماره 139560302020000198 کالسه94/240خانم بهجت اسماعیل 
زاده به شناسنامه شماره 13 کدملي 6229841711 صادره میمه فرزند عباسعلي 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 410/02 مترمربع 
)چهارصد و ده متر و دو صدم متر مربع( پالک شــماره 820و819 فرعي از 30 
اصلي واقع در روستای زیاد آباد جزء بخش ثبتی میمه به استناد مالکیت رسمی 

مشاعی خود
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  یک شنبه  1395/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:   سه شنبه 04 /1395/08
مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

مفاد آراء
6/608 آگهی آرا  صادره موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
وامالک شهر ستان نائین باستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی 
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق 

ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نســبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بایستی  پس از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد 
دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه را به ثبت محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- رای شــماره 139560302031000097-95/4/14 آقــای محمداکبرپــور 
مهرآبادی فرزندرمضان ششــدانگ مفروزی یک باب خانــه احداثی در پالک 
ثبتی قســمتی  از 4128  اصلی واقع درروســتای مهرآباد  بخش 3 ثبت نایین به 
 مساحت 151/70 متر مربع خریداری عادی از رمضان اکبرپورمهرآبادی مالک

 رسمی
2- رای شماره 139560302031000155-95/5/23 آقای غالمحسین محمدی 
محمدی فرزندمحمد علی یکدانگ ونیم مشــاع از ششــدانگ زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 4610  اصلی واقع درکشــتزار حنفش بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
ششدانگ 664/50 متر مربع خریداری عادی از خانم زینب سلطان قطب الدینی 

محمدی مالک رسمی 
3- رای شــماره 139560302031000156-95/5/23 آقای عباسعلی مردانی 
مهرآباد فرزند غالمحسین ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از4128  اصلی واقع درروستای مهرآباد بخش 3 ثبت نایین به مساحت 
123/70  متر مربع خریداری عادی مع الواســطه از عبدالصمد دهقان نصیری 

مالک رسمی 
4- رای شماره 139560302031000157-95/5/23 آقای محمدرضاکربالئی 
محمدی  فرزند علی اکبر ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از 3228  اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 421/50 

متر مربع خریداری رسمی از محمود کربالئی محمدی
5- رای شماره 139560302031000158-95/5/23 آقای مجید کسائی نائینی 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب مغازه به پالک ثبتی 293 اصلی واقع درنایین 
بخش 1 حوزه ثبت نایین به مساحت 21/75 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه 

از وراث اسماعیل کسائی نائینی 
6- رای شــماره 139560302031000191-95/6/15 آقای قاسم مهدیان زاده 
فرزند حسن 15 سهم مشاع از 36 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به پالک 
ثبتی 4 فرعی از 324 اصلی واقع درمزرعه رحیم آباد بخش 19 اصفهان الحاقی 
به ثبت نایین بمساحت ششدانگ 1270 مترمربع خریداری عادی از میرزاابوطالب 
نجیمی ومیرزامحمد نجیمی ومیرزاحسین ســاویزمالکین رسمی باشرط عدم 

تغییر کاربری وتفکیک
7- رای شــماره 139560302031000192-95/6/15 آقای قاسم مهدیان زاده 
فرزند حسن 15 سهم مشاع از 36 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به پالک 
ثبتی 3 فرعی از 324 اصلی واقع درمزرعه رحیم آباد بخش 19 اصفهان الحاقی 
به ثبت نایین بمساحت ششدانگ 1275 مترمربع خریداری عادی از میرزاابوطالب 
نجیمی ومیرزامحمد نجیمی ومیرزاحسین ســاویزمالکین رسمی باشرط عدم 

تغییر کاربری وتفکیک
8- رای شــماره 139560302031000196-95/6/20 آقای بختیارمســتقیمی 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 4047 اصلی واقع 
درکشتزارحنفش بخش 2 ثبت نایین بمساحت 1744,16 مترمربع خریداری عادی 

مع الواسطه از محمد باقر بقایی انارکی
9- رای شماره 139560302031000197-95/6/20 آقای جعفرعلی جعفرزاده 
زمانی فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدربخانه به پالک ثبتی 19817 
اصلی واقع درروستای زمان آباد بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 476,50 

مترمربع خریداری عادی از وراث ابراهیم جعفرزاده زمانی مالک رسمی
10- رای شــماره 139560302031000208-95/6/29 آقــای یدالــه ملــک 
پورمحمدی فرزند محمد ششــدانگ مفروزی قطعه زمینی کــه درآن احداث بنا 
شــده احداثی درقســمتی ازپالک ثبتی 19959 اصلی  واقع در محمدیه بخش 2 
حوزه ثبت نایین بمســاحت 228 مترمربع خریداری عادی از علی اکبر ابراهیم 

زاده مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول :  95/7/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/7/18
م الف: 205 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین 
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بوی ماه محرم پیشنهاد سردبیر: 
سرآغاز ورود نقل های غیرواقعی برای گریاندن مردم

حدیث یار

در حاشیه

بفرمایید روضه

 همزمان با آغاز مــاه محرم و ارادتی که مردم شــهید پرور، مومن 
و مذهبی اصفهان به امام حســین ) ع ( و یاران باوفای شان دارند، 

در گوشه و کنار شهر محافل مختلف عزاداری برپا شده است.
مراسم عزاداری هیئت حسین جان ) ع (

 سخنرانان: حجـــت االســـام ســـید جبیـــب حســـینی، 
حجت االسام شیخ عبدالرسول باقری.

مداحان: کربایی ســعید میرفهیمی، کربایی مهدی خیامیان، 
کربایی جواد حیدر.

 مکان: خیابــان امــام خمینــی، خیابــان خلیفه ســلطانی، 
مهدیه صاحب الزمان.

هیئت یا حسین حسینیه حضرت سجاد ) ع (
سخنران: حجت االسام موسویان.

مداح: کربایی مهدی خیامیان.
مکان: ابتدای خیابان باهنر، مسجد سجاد.
زمان: دهه اول محرم ظهرها از ساعت ۱۵.

این فرصت را مغتنم بشمارید

سعید حدادیان: وا... دروغ است

واکنش مداحان به یک شایعه:

چک 20 میلیونی نگرفتیم

محمدرضا طاهری: شکایت می کنیم

» امروز جامعه  مداح کشور، فرصت بسیار بزرگی را در اختیار دارد؛ 
شما مجالسی تشکیل می دهید؛ و گاهی جمعیت های هزاران نفری 
 و غالبا هم جوان جمع می شــوند پای منبر شما و پای خواندن شما 
 و مدیحه ســرایی و مرثیه خوانــی شــما؛ از ایــن فرصــت بهتر؟ 
حاب. این فرصت را مغتنم بشمرید؛  َّها تَُمرُّ َمرَّ السَّ اِغَتِنُموا الُفَرص َفاِن
 از ایــن فرصت بهتریــن اســتفاده را بکنیــد .« )۱394/۰۱/2۰ ( 
البتــه » هر فرصتی همراه اســت با یک مســئولیت؛ وقتی شــما 
 نتوانید با کسانی مخاطبه بکنید، مســئولیت تان در یک حد است؛ 
وقتی توانســتید مخاطبه کنیــد، طبعا فراتر از حد شــخصی و به 
 اندازه  حوزه  توان تخاطب، مســئولیت گســترش پیــدا می کند. 
شــما که می توانید با مردم حرف بزنید، این مســئولیت آور است. 
اگر جامعه  مداح کشــور آنچنان که شایســته  این مقام است بتواند 

مسئولیت خود را ادا کند، تحولی در سطح کشور اتفاق می افتد. «

 حـاج ســـعید حـــدادیان 
در مراســــم روز ششــــم 
محــرم مهدیه امام حســن 
مجتبی ) ع ( درباره شایعات 
مربوط به چــک2۰ میلیون 
 تومانــی کــه روز گذشــته 
در شــبکه هــای اجتماعی 
منتشــر شــده بود، فوتبال 
ایران و کره جنوبی در شــب 
عاشــورا و بــازی انتخاباتی 
دولت توضیــح داد. وا... با... 

 تا... چک2۰ میلیونی تحت عنوان بانک شهر به من نرسیده ولی اگر این 
بنده خدا واقعا بانی بوده و2۰ میلیون به مــن چک داده، بردارید بیاورید 

بدهید به هیئت؛ چون بدهکار است.

طی روزهای گذشته انتشــار تصاویری مربوط  زاینده رود
به یک چک در فضای مجازی که نوشــته های 
روی آن نشــان می داد در وجه چندتن از مداحان مشــهور کشــورمان 

کشیده شده، سر و صدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد. 
در توضیحات مربوط به این تصویر، چنین ادعا شد که این مبالغ از سوی 

شهرداری تهران و از جیب بیت المال هزینه شده است. 
بافاصله پس از مطرح شــدن این ادعا، رییس شــورای اطاع رســانی 
شهرداری تهران نسبت به این شایعه واکنش نشان داده و آن را » هجوم 
به ساحت محرم و ذاکران اهل بیت ) ع ( با هدف تخریب شهردار تهران « 
دانست. مهدی ذاکری توضیح داد: بنا بر استعامی که از بانک شهر گرفته 
شد، تصاویر منتشر شده مربوط به حساب شــخصی به نام آقای » ر.ل « 
یک شهروند تهرانی است که چکی از بانک اقتصاد نوین را به حساب خود 
واریز و درخواست چهار برگ چک بانکی در وجه افراد می کند؛ نه آن فرد 

و نه آن حساب ها هیچ گونه ارتباطی با شهرداری تهران نداشته و ندارد. 
 در ادامــه نوبت به مادحینی رســید که نام شــان در این چــک ها ذکر 
شــده اســت از جمله ســعید حدادیان، محمدرضا طاهری و عبدالرضا 
هالی. حدادیان و طاهری در شب ششــم محرم قبل از شروع مداحی، 

نسبت به این شایعه واکنش نشان دادند که در ادامه می خوانید؛

چــک 2۰ میلیــون تومانی 
در  را  آن  تصویــر  کــه 
انتشـار  صفحات مجـــازی 
دادنــــد مســئله ای است 
کامــا از پیــش طراحــی 
از  هیچکــدام  و  شـــده 
دوســتان عزیــزم ) حــاج 
ســعید آقا، حــاج محمود 
 آقا و حاج آقا رضــا هالی ( 
در جریان نبوده و نیســتند.

ایــن قضیه را با یــک وکیل 
دادگسـتری مطرح کردیم و قطعا از شایعه پراکنان این موضوع شکایت 
می شود و ان شاا... عموم مردم عزیز مطلع خواهند شد. عزیزانی را که نام 
برده اند و مجلس قول داده اند، تمام وقت در جلســات خودشان برنامه 
دارند، آیا وقتی دارند کــه جایی دیگر وعده کنند؟! خــود این عزیزان 

برای جلسات شان خرج می کنند! آیا ما از خودمان پول می گیریم؟!

گفت و گو

قاب محرم

ماشین نویسی در محرم

 بدون تعارف این هفته بخش خبــری2۰:3۰ به گفت و گو 
با حاج منصور ارضی اختصاص داشت.
متن این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

 متولد ۱332 در محله خانی آباد 
و همشهری تختی هستم!

 از پنج ســالگی مداحی را 
پیش عمویم یادگرفتم.

 دو کوهه از سرزمین های 
مقدسی است که هرکسی 
دیــده  کـــه 

 یا حتی ندیده هم بــه آنجا می رود حــال و هوایش عوض 
 می شــود، یعنی خدایی می شود. هــرموقـــع می آمدیم 
 می دیدیــم که همه یواشــکی یــک پتو روی سرشــان 

انداخته اند و نماز شب می خواندند.
 من شــعر نمی گویم، گاهــی اوقات فقــط مضامینی را 
 مــی گویــم و رفقایــم زحمت می کشــند و شــعرش را 

می گویند.
 ماک شــعرهایی که انتخاب می شــود هم بر اســاس 
تطبیق شهادت اباعبدا... علیه السام و یاران شان با مسائل 

امروز است، مثل همین شعار » لعن ا... علی آل سعود «.
 شهدای مدافع حرم شهدای دفاع مقدس را زنده کردند، 

آنها خیلی غریب تر و مظلوم تر هستند.
 می گویند مداح نباید سیاسی باشد. نمی شود از سیاست 
دور بود، اصا تک تک افــراد جامعه ما باید در سیاســت 

دخالت کنند.
 ما سیاست را از امام حسین علیه السام آموختیم. 

یک وقت الزم است که بگوید هیج چیز از دین اسام 
نمانده و من خــروج می کنم از مدینه به ســمت 

کربا...
 چرا هرکس هرچه دلش خواست بگوید 
ولی بــه ما مــی گویند  که حرفــی نباید 

بزنید؟
 ما هرچه طرفدار داریم از امام حســین 
علیه السام است، اگر این اسم را خط 
 بزنیم، هیــچ چیز بــرای خودمان 

نمی ماند.
 همــه مداحـــی هــا خوب 
 هســـتند، مــــا هـــم در 

مراســمات مان از این آهنگ ها نداریم، بهتر است رعایت 
شود. 

حیف است دســتگاه امام حســین علیه الســام با بساط 
موسیقی قاطی شود؛ ما خودمان هم ســازیم و هم سوزیم 

و هم عشق...
 می گویند مداحان ما پول های زیادی می گیرند. 

 تهمــت زدن از همــان روزی که شــیطان پیدا شــد باب 
شده است، ما نباید اینها را گسترش دهیم، تقوا برای همین 

موقعیت است. 
 من ندیدم که کســی بخواهد مداحی را بــرای خودش 
پله طرقــی بکند. در ایــن رابطه خیلــی دروغ می گویند، 

دشمن یکی از نقشه هایش همین تهمت زدن ها است.
 استاد ما می گفت: شما امام حســین را به پول نفروشید، 

خودش شما را تامین می کند.
 پول گرفتن برای مداحی حرام فقهی نیست! 

ما در صنف خودمان حرام می دانیم، حرام عرفی.
 منبع درآمد من یک حقوقی است که از تامین اجتماعی 
می گیرم و یک موسسه ای هم داریم، مردم هم به ما اعتماد 
دارند. آن را قســمت قســمت کرده ایم؛ یعنی یک قسمت 
 برای خمس، یک قســمت برای صدقه، یک قســمت برای 

رد مظالم و...
 من 4 دختر و یک پســر دارم. یک دختر هم داشــتم که 

سرطان گرفت و 8 ماه با تربت نگهش داشتیم.
 هیچ توصیــه ای به آنهایــی که تازه مــی خواهند مداح 

بشوند ندارم، مداحی خیلی سخت است.
 بزرگ ترین دغدغه مــن همین اعتیاد به قلیان اســت؛ 
همیشــه گفته ام من راضی نیســتم ســینه زن من قلیان 

بکشد.

فرمانــده انتظامي اســتان از آمــاده بــاش۱۰۰ درصدي 
نیروهاي ایــن فرماندهي براي تامین امنیت مراســم هاي 

عزاداري ابا عبدا... الحسین ) ع ( خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخاني، در حاشیه دیدار با استاندار گفت: 
 نیــروي انتظامي یک نیــروي دیني و والیــي و در خدمت 
هیئت هاي مذهبي اســت و قبل از ورود به مــاه محرم نیز 
جلسات و نشست هاي خوبي براي هرچه بهتر برگزار شدن 
مراســم هاي عزاداري ابا عبدا... الحســین ) ع ( در دهه اول 
ماه محرم با هیئــت هاي مذهبي برگــزار کردیم و تا کنون 
 هیچ حادثه خاصي در اســتان نداشــتیم. وي افزود: امسال 
مراســم هاي عزاداري مردم والیتمدار اصفهان در ســوگ 
فرزند پیامبــر ) ص ( با عظمــت و یک انضبــاط و آرامش 

بیشتري نسبت به سال هاي قبل در حال برگزاري است.
ســردار آقاخاني ماموریت نیروي انتظامي در ایام دهه اول 
ماه محرم را دردو بخش انتظام بخشي و امور ترافیکي عنوان 
کرد و اظهار داشت: نیروهاي انتظامي استان در طول هفته 
ناجا در حال آماده باش۱۰۰ درصدي در خدمت هیئت هاي 
عزاداري و عموم مردم عزیز اســتان هســتند و امیدواریم 

مراسم هاي امسال با شکوه هرچه بهتر برگزار شود. 
فرمانده نیروی انتظامي استان افزود: امسال یک کار خوبي 
 از ســوي هیئت ها صورت گرفــت و هر هیئتــي ۱۵ نفر را 
به عنوان پلیس یار محرم بــه نیروي انتظامي معرفي کردند 
 که این افراد بــا همکاري ماموران ما وظیفــه نظم و امنیت 

و روانسازي ترافیک در زمان عبور دسته ها را برعهده دارند.

بدون تعارف با حاج منصور ارضی؛

پاکت گرفتن را حرام عرفی می دانیم

فرمانده نیروی انتظامي استان اصفهان:

پلیس تامین کننده امنیت عزاداران حسینی

آیــت ا... حائری شــیرازی عاشــورا را بصیرت افــزا عنوان 
 کــرد و گفــت: درس هایی کــه از نهضت و حادثه عاشــورا 
گرفته می شــود به ارتقای بصیرت افراد می انجامد، عزاداری 
برای امام حســین ) ع ( همچون کیمیایی اســت که آدم را 
طایی می کنــد. عضو مجلــس خبرگان رهبری شــامگاه 
جمعه در جمع عزاداران حســینی هیئت رزمندگان اسام 
در مســجد امام ) ره ( اصفهان اظهار کرد: جمهوری اسامی 
پلی برای گذر از نظام شاهنشاهی برای رسیدن به حکومت 
اسامی است. عضو مجلس خبرگان رهبری بسیجیان کشور 
را بزرگ شده همین هیئت های عزاداری عنوان و خاطرنشان 
کرد: بنیان گذار انقاب اســامی زمانی که دستور تشکیل 
 بسیج را دادند عشــق را در نیروهای مســلح تزریق کردند 
و همین شد که تمام پیروزی های جبهه دفاع مقدس توسط 

بزرگ شدگان عزاداری ها به وجود آمد.
 آیت ا... حائری شــیرازی عزاداری های برای اهل بیت ) ع ( را 
 از رمــوز موفقیــت در مبــارزه بــا خرافــات، فســاد، فقر 
و ســختی های زندگی برشــمرد و اظهار کــرد: حضور در 

روضه ها و عزاداری ها عشق و بصیرت در شما ایجاد می کند.
وی کار امام حسین ) ع ( را انسان سازی عنوان و تاکید کرد: 

گریه و روضه برای ایشان نوعی کارخانه انسان سازی است.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به رفتار غیرانسانی داعشی ها 
در بمب گذاری ها و کشــتار مردم، گفت: همه این ها به دلیل 
بی بصیرتی آن ها اســت و هرکاری هــم از روی بی بصیرتی 

انجام شود یقینا غیرانسانی هم خواهد بود.
 آیــت ا... حائری شــیرازی کلمــه بــه کلمــه روضه ها را 
بصیرت افزایــی بیان و تصریح کرد: کســانی کــه با دیدن 
قرآن های بر ســرنیزه رفته، مقابل امام علی ) ع ( ایســتادند 
 نمونــه ای از افــراد بی بصیــرت هســتند. وی عاشــورا را 
 بصیرت افزا عنوان کــرد و گفت: درس هایــی که از نهضت 
و حادثه عاشــورا گرفته می شــود به ارتقــای بصیرت افراد 
می انجامــد، عــزاداری برای امــام حســین ) ع (  همچون 
کیمیایی است که آدم را طایی می کند. این استاد برجسته 
حوزه علمیه با اشاره به مصائبی که بر حضرت زهرا ) س ( روا 
شده بود، تاکید کرد: اگر ایستادگی حضرت زهرا نبود امروز 

کسی رسول خدا ) ص ( و حضرت علی ) ع ( را نمی شناخت.
آیت ا... حائری شیرازی رفتار آن بانوی بزرگ اسام را سراسر 
بصیرت افزایی بیان کرد و گفت:  آیــا فکر می کنید حضرت 
فاطمه الزهرا ) س ( نمی دانستند درب به پهلویش می زنند، 
ایشان که در صحیفه خودشــان رخدادهای هزار سال آینده 
را موبه مو گفته بودند بنابراین ایســتادگی ایشان برای دادن 

بصیرت به همگان بوده است.

آیت ا...حائری شیرازی:

کار امام حسین ) ع ( 
انسان سازی است

سمت خدا

رجبــی دوانی اثر معــروف » لهوف ســید ابن طــاوس « درباره 
 عاشــورا را ترجمــه، تلخیص و بازنویســی کرده اســت. دراین 
گفت وگو نگاه وی را درباره دو مقتل قدیمی معروف یعنی کتاب 
» روضه الشهدا « و» مقتل الحسین « ابی مخنف و یک اثر جدید 

با عنوان کتاب » مقتل جامع سیدالشهدا « جویا شدیم.
 اجازه بدهید در همین آغاز از کتاب » روضه الشــهدا «
 شــروع کنیم. اساســا این کتــاب با چه مشــکالتی 

رو به روست؟
 بنــده معتقدم نیــت کمال الدین خالــص بوده و مقتــل نگاران 
دوره صفویه و قاجار فکر می کردند مجاز هستند که هر داستانی 
را به هر شــکلی جعل کنند تا اشک شــیعه را در آورند از این رو 
کتاب هایی در خصوص فضایل گریســتن بر امام حســین ) ع ( 
مطرح می شــود. اما بنده بر این باورم در همان دوران بود که این 
واژه کاربرد پیدا کرد که همه با عشــق و عاقــه می گفتند برویم 
مجلس روضه! کتاب » روضه الشــهدا « اثر کمال الدین حســین 
واعظ کاشفی، متوفی ســال9۱۰ همزمان با اوایل قدرت گرفتن 
صفویه به نگارش درآمد که کمال الدین نخستین کسی است که 

مقتلی را به زبان فارسی و با ادبیات دلنشین مطرح کرده است. 
در دوران صفویــه مردم کتــاب » روضه الشــهدا «  را در محافل 
 گوناگــون می خواندنــد و می گریســتند بــا این حــال برخی 
به کمال الدین حمله می کردند، چرا کــه نقدها و اغراق های غیر 
واقعی و بی پایه در کتاب او وجود داشت. کمال الدین، نیت خیری 
داشت و شــاید او پیشوای افرادی شــد که نقل های غیرواقعی را 

جهت گریاندن مردم در کتاب های خود استفاده کردند. 
 اثر دومـــی که بســـیار به آن مراجـــعه می شــود 
 » مقتل الحســین « ابی مخنف اســت. ســندیت بیان 

این کتاب را چگونه می دانید؟
در خصــوص مقتل الحســین ) ع ( باید بگوییم کــه ابی مخنف 
 متوفای ســال ۱۵7، قدیمی ترین متنی اســت کــه درباره قیام 
امام حســین ) ع ( به یادگار مانده اســت. متاســفانه متن اصلی 
 کتاب ابی مخنف از بین رفته، اما طبری، شیخ مفید و برخی دیگر 
این کتاب را که در اختیار داشتند به قدری از آن نقل کرده اند که 

تقریبا می توان گفت متن ابی مخنف همین بوده است.
 ابی مخنــف تک تــک راویــان را پرداختــه و به شــاهد قضیه 
رســانده اســت، معتبرترین مقتــل، مقتل ابی مخنف اســت. 
مقتل الحســین ) ع ( ابی مخنف از طریق تاریخ طبــری برای ما 
 شناخته شده اســت و معتبرترین متنی است که در اختیار داریم 

و ابی مخنف، رعایت امانت را به جا آورده است.
از این دو اثــر مقتل مطرح که بگذریــم، اثری به تازگی 
منتشر شــده که در محافل علمی خیلی مورد توجه قرار 
گرفته اســت. این اثر » مقتل جامع سیدالشهدا « است. 
جایگاه این کتاب جدید در بیــن کارهای معاصرین ما را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
» مقتل جامع سیدالشــهدا « یک اثر علمی قابل توجه و تراز اول 
 اســت. این کتاب یک اثر عالمانه و ابداعی اســت و همان طور که 
در مقدمه کتاب اشاره  شده است در این کتاب صرفا به وقایع قیام 

 و شــهادت امام حسین ) ع ( اکتفا نشــده و عاوه بر آن تحلیل ها 
و پاسخ به شــبهات، علل وقوع حادثه عاشورا و مسائل دیگری که 

مرتبط با این واقعه بوده، بررسی  شده است.
 این کتاب به عنوان منبــع معتبر مقتل سیدالشــهدا ) ع ( کافی 

و جامع است. 
کتاب » مقتل جامع سیدالشهدا « شامل چه بخش هایی 

است؟
جلد اول این کتاب شــامل چهار بخش اصلی است؛ اول: سیری 
 در مقتل نویســی و تاریخ نگاری عاشــورا از آغاز تــا عصر حاضر  
 ) معنای لغوی و اصطاحی مقتل، مســیر تاریخی مقتل نویسی 
و تاریخ نگاری عاشورا از قرن دوم تا پانزدهم و قرن حاضر، سیری 
در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین علیه السام، شهادت امام 
حســین ) ع ( در گفتار پیامبران و امامان، فضیلت گریســتن و 
عزاداری بر امام حسین ) ع ( و تحلیل آن، فلسفه  قیام امام حسین 

) ع ( و بیان مشهورترین دیدگاه ها درباره  فلسفه  قیام کربا.
دوم: امام حســین ) ع ( و معاویه ) شــخصیت و حکومت معاویه، 
مواضــع امام حســین علیه الســام در برابر حکومــت معاویه و 
 مبارزات سیاســی آن حضــرت. ســوم: نهضت عاشــورا از آغاز 
تا ورود امام حســین ) ع ( به کربا ) حوادث بعد از مرگ معاویه، 
فعالیت های امام حســین ) ع ( در ایام اقامت در مکه، ســاختار 

سیاسیـ  فرهنگی کوفه و خروج امام حسین ) ع ( از مکه. 
 چهارم: امام حســین ) ع ( در کربــا ) ورود امام حســین ) ع ( 
به کربا تا روز عاشــورا، رویدادهای روز عاشــورا، نحوه  شهادت 
تمام یاران سیدالشهدا ) ع (، مبارزه و شهادت بنی هاشم، کیفیت 

شهادت حضرت سیدالشهدا و حوادث پس از شهادت امام (.
همچنین حوادث پس از عاشــورا، اهل بیت ) ع ( در مســیر شام، 
تداوم نهضت حســینی به رهبری امام ســجاد، پیامدهای قیام 
عاشــورا، مباحث پیرامونی نهضت عاشــورا، پژوهشی در اربعین 

سیدالشهدا ) ع ( و ... از جمله عناوین جلد دوم این کتاب هستند.
 به عنــوان یک متخصــص متون تاریخ اســام ، چه خــاء ها و 

ضعف هایی می بینید که در این اثر مورد توجه واقع نشده است؟
 پرداختن به نــکات مهــم و اساســی در پاورقی به جــای متن 
 از نکاتی اســت که در این کتاب دیده می شود. در خیلی از موارد، 
ممکن اســت خواننده به پاورقی مراجعه نکند بــه  ویژه اگر این 
کتاب مورد مطالعه عموم قرار گیرد معموال به متن مراجعه کرده 

و پاورقی ها ممکن است توجه شان را جلب نکند.
عدم نتیجه گیری قطعی در برخــی مباحث و ارایه آن به مخاطب 

یکی دیگر از ویژگی های قابل تامل در این کتاب است. 
در برخی موارد مطلبی تبیین شده است، اما نتیجه گیری قطعی 
 از آن به عمل نیامــده، اما درباره اربعین حســینی تحقیق خوب 

و جامعی صورت گرفته و حق مطلب ادا شده است.

 محمدحســین رجبی دوانی، عضو هیئــت علمی دانشــگاه امام حســین ) ع ( یکی از پژوهشــگران 
و عاشورا پژوهان گفت: کمال الدین، نیت خیری داشت و شاید او پیشوای افرادی شد که نقل های غیرواقعی را 

جهت گریاندن مردم در کتاب های خود استفاده کردند.

» مقتل جامع 
سیدالشهدا « 
یک اثر علمی 

 قابل توجه 
و تراز اول است. 

این کتاب یک اثر 
عالمانه و ابداعی 

است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین بررسی می کند؛

سرآغاز ورود نقل های غیرواقعی برای گریاندن مردم

با فرا رسیدن ماه محرم بعضی از رانندگان، خودروهای خود را با نام و القاب امام حسین ) ع ( مزین می کنند.
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پیشنهاد  سردبیر:
تخلفات زیست محیطی هرگز بخشیده نخواهد شد

ویژه

برگزاري دومین دوره مسابقه نقاشي 
»بهره وري سبز و حفظ محیط زیست«

پایش زیست محیطي شبانه 
واحدهاي صنعتي شهرستان برخوار

صدور حكم قضایي براي یك واحد 
آلوده كننده محیط زیست 

نذری برای محیط زیست 
در رفسنجان

حیوانات قاچاق نجات یافتند

دومين مسابقه نقاشــي »بهره وري سبز و حفظ محيط زيست« 
برگزار مي شود.

 بــه گزارش»پامــا«، در راســتاي ارتقاي فرهنگ بهــره وري، 
فرهنــگ ســازي در ميــان كــودكان و نوجوانان بــه منظور 
نهادينــه ســازي امــر بهــره وري و همچنين بر اســاس بند 
»ب« بخش يازدهم برنامه جامع بهره وري كشــور، ســازمان 
ملي بهــره وري ايــران، دومين دوره مســابقه نقاشــي خود 
 را بــا موضــوع بهــره وري ســبز و حفــظ محيط زيســت در 

رده هاي سني ۵ تا ۷، ۸ تا ۱۱ و ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار مي كند.
مهلت ارســال آثار به دبيرخانه اين مســابقه به نشاني تهران- 
خيابان نجــات الهــي- خيابان ســپند- پالك ۱۶، تــا تاريخ 
۳۰آذرماه۱۳۹۵ خواهد بود. عالقه مندان جهت اطالعات بيشتر 

مي توانند به www.nipo.gov.ir مراجعه نمايند.

 ۲۵ حيــوان بــزرگ كه بســياری از آنهــا به صــورت قاچاقی
 به باغ وحشی در شمال اردن منتقل شده بودند، نجات يافتند.

ردگيری قاچاقچيــان از طريــق تبليغات آنــان در فيس بوك 
ميســر شــده بود. بخشــی از اين حيوانات از جمله تمساح ها و 
الك پشت ها، از طريق عربستان سعودی و عراق، به اردن منتقل 

شده بودند.
برطبق گزارشــات، اين باغ وحش ۱۵۰ هکتار اســت. در ميان 
حيوانات نجات يافته، می توان به ۱۷ شــير، پنــج گرگ، دو ببر 
و يک خرس اشــاره كرد كه در وضعيت بســيار بــدی زندگی 

می كردند.
قاچاقچيان در سرتاسر خاورميانه، اين حيوانات را به باغ وحش 
انتقــال داده بودند. مقام هــای دولتــی اردن همچنين دو توله 
شيری را نجات دادند كه سال گذشــته از غزه به اين باغ وحش 

منتقل شده بودند.

با مسئوالن

نگاه روز

معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست 
اظهار كرد: اگر دســتگاه های صنعتی وارداتی طبق ضوابط 
محيط زيست اقدام نکرده و مشکالتی را در اين حوزه ايجاد 

كنند، با آنها برخورد می شود.
ســعيد متصدی درباره تخلفی كه اخيــرا در يکی از ادارات 
حفاظت محيط زيست اســتان تهران صورت گرفته، گفت: 
ارگان های نظارتی و بازرســی در كشــورمان وجود دارد كه 

قطعا به تخلفات رسيدگی و آنها را پيگيری می كند.
وی تاكيــد كرد: تخلفــات كســانی كه در حــوزه محيط 

زيســت كار می كنند، هيچ وقت بخشــيده نخواهد شــد؛ 
چون ما نيز مثــل بقيه افراد ايــن مملکت وظيفــه داريم 
 بيت المــال را حفظ و از منابع زيســتی مراقبــت و حمايت 

كنيم.
معاون ســازمان حفاظت محيط زيســت افــزود: افرادی 
كه تخلــف می كنند و كســانی كــه ارگان هــای نظارتی 
 روی آنها بحــث و صحبــت دارنــد، حتما بايد پاســخگو

 باشند.
متصدی در ادامه درباره دســتگاه های وارداتی به كشــور، 
بااشــاره به اينکــه وظيفه داريم بــرای اســتقرار هر واحد 
صنعتی بر اســاس ضوابط محيط زيســتی، با واردات آنها 
برخورد كنيــم، گفت: اگــر كاالهای وارداتی، مشــکالتی 
در محــدوده ســازمان حفاظــت محيط زيســت از جمله 
 ورود پســماندها و ساير مســائل ايجاد كنند، با واردات آنها 

برخورد می شود.
به گفته وی، اينکه كسی وســيله ای را وارد كشور كرده و آن 
را در جايی نصب نکند، به مــا ارتباطی ندارد؛ ولی به محض 
اينکه بخواهد اين دســتگاه را در جايی نصب و مستقر كند، 

ملزم به رعايت قوانين و ضوابط محيط زيست است.

تاالب بختگان، قريب به يک دهه اســت كه با خشکی و تشنگی 
دســت و پنجه نرم می كند؛ معضلی كه به اعتقاد كارشناســان 
درصورت استمرار، تشــکيل يکی از كانون های بزرگ ريزگردها 

در اين خطه، دور از انتظار نخواهد بود.
معضالت زيســت محيطی طی يک تا دو دهه اخير، با شــدت 
هرچه بيشتری همراه شــده و به واقع با نگاهی اجمالی به عرصه 
زيست محيطی كشور، به روشنی در می يابيم كمترين نقطه ای 
در اين مرز و بــوم وجود دارد كه به نوعی با بحران های زيســت 

محيطی مواجه نباشد.
جنوب، شــمال، شــرق و غرب كشــور، هر كدام به نوعی با اين 

مخاطرات و معضالت دست و پنجه نرم می كنند.
استان فارس نيز از مناطقی به شــمار می رود كه با چالش های 
عظيمی )معضالت زيســت محيطی( در اين بخش مواجه است 
و در صورت بهبود نيافتن و اســتمرار معضالت فعلی، بحرانی تر 

شدن شرايط دور از انتظار نخواهد بود.
ســخن از تاالب بختگان اســت؛ محدوده ای كــه قريب به ۱۰ 
سال اســت كه بخت با آن يار نيســت. لبان تشــنه اين تاالب، 
آنچنان وضعيت بغرنجی برای آن به وجود آورده كه كارشناسان 
معتقدند اســتمرار اين وضعيت می تواند به چالش های بسيار 
نگران كننده ای همچون بــروز پديده های گــرد و غبار و ايجاد 

محدوده ای بحران خيز منتهی شود.
آنچنان كه مســعود باقرزاده كريمی، معاون امــور تاالب ها در 
دفتر زيســتگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست 
عنوان كرده، شرايط بحرانی بختگان، كم از وضعيت نگران كننده 
جازموريان نــدارد؛ در واقع اگر جازموريــان، عامل يک چهارم 
ريزگردها و غبار استان كرمان محســوب می شود، با عدم چاره 
انديشــی و اجرايی نشــدن اقدامــات موثر، ســازنده و اصولی 
درخصوص بختگان، استان فارس نيز درگير چالش هايی مشابه 

كرمان خواهد شد.
تاالب بختگان؛   نیازمند بودجه و اعتبارات

حسين اشــرفی، كارشــناس محيط زيســت، طی گفت و گو با 
خبرنگار گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به 
معضل خشــکی و كم آبی در تاالب بختگان عنــوان كرد: تاالب 
بختگان به غير از آب، به پول و اعتبارات نيز نيازمند اســت و در 
صورت تخصيص نيافتن اعتبارات، آسيب های ناشی از خشکی و 
وضعيت بحرانی تاالب مذكور، سالمت زيست محيطی منطقه را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. وی افزود: تجربه تاالب جازموريان 
ايجاب می كند تا پيش از بحرانی تر شدن شرايط، اقدامات فوری 
در اين خطه، اجرايی و عملياتی شــود. اشرفی گفت: اصلی ترين 
نياز فعلی تاالب بختگان، به تخصيص و تزريق اعتبارات معطوف 

می شود و اين در شرايطی است كه برخالف تعريف رديف بودجه 
برای اين تاالب، در ســال جاری اعتبارات مطلوبی به اين حوزه 
اختصاص نيافته است. وی با اشاره به سه تاالب كمجان، نی ريز 
و طشک عنوان كرد: بخش هايی از تاالب كمجان، با مشاركت و 
خودياری نيروهای محلی احيا شده كه البته سازمان حفاظت از 
محيط زيست نيز در اين امر نقش آفرينی داشته است و نظارت 
دقيقی را بر آن لحاظ كــرده كه ايجاب می كنــد اجرای چنين 

اقداماتی، در بخش های ديگر تاالب نيز تقويت شود.
 از شور شــدن اراضی كشــاورزی تا از دست رفتن 

فرصت های شغلی
برخالف تصور اوليه از بحران های زيست محيطی، آثار و تبعات 
مخاطرات مرتبط با اين عرصه، پيامدهای اجتماعی و اقتصادی 
و حتی فرهنگی چنين بحران هايــی در دراز مدت و ميان مدت 

غيرقابل كتمان است.
مصداق بارز اين ادعا،تاالب بختگان اســت كه بنــا بر اظهارات 
اصغر مســعودی، نماينده مردم نی ريز و اســتهبان، با خشکی 
اين تاالب،كيفيت و  رونــق امرار معاش در روســتاهای اطراف 
بختگان تحت الشــعاع قرار گرفته و شــوری اراضی كشاورزی 
نيز در برخی نقاط نی ريز و اســتهبان، باعث بيــکاری برخی از 
فعاالن حوزه زراعی شده اســت. وی می افزايد: با بروز اين پديده 
)شوری آب(، دشــواری های بســياری برای مردم ساكن برخی 
روســتاها در اين خطه به وجود آمده؛ به نحوی كه آب مورد نياز 
مردم از طريق تانکر تامين می شــود و حتی مردم برای شستن 
دست و صورت خود با مشکل مواجه هستند. مسعودی با انتقاد 

از عدم تخصيص اعتبارات و بودجه الزم بــه اين تاالب به عنوان 
دومين درياچه بزرگ بعد از اروميه مــی گويد: با وجود برگزاری 
جلســه و اطالع رسانی به مســئوالن ذی ربط كشور درخصوص 
نياز اعتباراتی ايــن تاالب، همچنان بودجــه الزم به احيای اين 
درياچه تخصيص نيافته اســت. اميد اســت بــا در اولويت قرار 
گرفتن تخصيص و تامين اعتبــارات تاالب بختگان، مخاطرات و 
تهديدات زيست محيطی  اين حوزه، مهار وكنترل شود كه يقينا 
با بحرانی تر شدن شــرايط، بهبود وضعيت و احيای اين درياچه، 

نيازمند زمان، انرژی و هزينه های هرچه بيشتری خواهد بود.

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرســتان سراوان در جنوب 
شرق سيستان وبلوچســتان گفت: ۹۰ قطعه پرنده زينتی عروس 
هلندی با تالش ماموران يگان اجرايی ايــن اداره در منطقه مرزی 

روتک كشف شد.
موسی دهقان نژاد افزود: اين پرنده ها از نوار مرزی روتک به صورت 
غيرقانونی وارد خاك ايران شدند كه با هوشــياری ماموران يگان 
اجرايی اداره حفاظت محيط زيســت و با همکاری بســيج ســپاه 
شهرســتان ســراوان، كشــف و متخلف واردكننده دستگير شد؛ 
درنتيجه، پرندگان برای قرنطينه به اداره حفاظت محيط زيســت 

شهرستان منتقل شدند. وی بيان كرد: شهرستان سراوان به سبب 
همجواری با كشور پاكســتان، همواره شاهد ورود برخی گونه های 
جانوری به صورت قاچاق توسط افراد سودجو و فرصت طلب است. 

 دهقان نژاد ادامه داد: فرد متخلف به همراه پرونده تشــکيل شده، 
برای سير مراحل قانونی به مقامات قضايی تحويل داده شد. رييس 
اداره حفاظت محيط زيست ســراوان تصريح كرد: براساس ضوابط 
قانونی، اين فرد متخلف بايــد ۹۰ ميليون ريال جريمه بابت قاچاق 
پرندگان پرداخــت كند. وی گفــت: محيط بانــان اداره حفاظت 
محيط زيست، با تمامی متخلفان و قاچاقچيان حيوانات و پرندگان 
وحشــی، طبق قانون با جديت برخورد و جريمه های ســنگينی 

اعمال می كنند.
ســراوان در ۳4۷ كيلومتری جنوب شــرق زاهدان مركز اســتان 
سيستان وبلوچستان و در همسايگی كشــور پاكستان واقع شده 

است.
عروس هلندی، از خانواده طوطی هــای كاكل دار و كوچک ترين 

عضو اين خانواده از نظر جثه است.
اين پرنده به عنوان حيــوان خانگی، محبوبيت زيــادی در جهان 
دارد و پس از مرغ عشق، از محبوب ترين پرندگان زينتی محسوب 

می شود كه تکثير آنها نيز نسبتا آسان است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

تخلفات زیست محیطی هرگز بخشیده نخواهد شد

حكایت 10 سال خشكی بختگان؛

زیستگاه فالمینگوها بی صدا می میرد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان:

كشف 90 قطعه »عروس هلندی« در سیستان وبلوچستان

حيات وحش و طبيعت ايــران بيش از هر چيز، از دســت كاری 
شديد و مخرب انسانی آسيب ديده و رو به تباهی می رود. به نظر 
می رسد در كشــور ما خيلی چيزها تبديل به پروژه هايی شده اند 
كه خوِد اجرا و نه هدف آنها، مهم است و پروژه بازی، اسباب تفاخر 

يا كسب و كار مديران و كارگزاران شده است.
 انبوه طرح های راه ســازی، سدسازی، كشــيدن خط های انتقال 
نفت و گاز كه مديران ارشد كشور، فرمان آنها را بی هيچ مالحظه 
زيســت محيطی می دهند، در كنار بی شــمار فعاليت های خانه 
و ويالســازی، باغ سازی به همراه ديواركشــی، دامداری بی رويه 
در كوه و دشت، تصرف چشــمه ها و رواناب ها و شکار كه توسط 
توده مردم و تقريبا بدون كمترين نگاه به »زيست پايدار« صورت 
می گيرد، كشــور را بدل به كارگاه انواع پروژه های ناپايدار كرده 

است؛ همچنين لزوم يکپارچگی و به هم پيوستگی زيست بوم ها 
و حتی ضرورت دســت نخورده ماندن بخش هايی از ســرزمين 
برای بهره مندی انسان  امروز و نســل های فردا از چشم اندازهای 

طبيعی، فراموش شده است.
چه چيز ســبب اين شــلختگی فراگير در حفظ آب و خاك شده 
اســت؟ چگونه اســت كه مردمی با چنين عالقه به طبيعت كه 
هر تعطيلی را، حتی در اين شــرايط ســخت اقتصادی، فرصتی 
می دانند برای رفتن به دامن صحرا، در عمل تمامی پهنه سرزمين 
مادری را پاره پاره و زخمی ساخته اند؟! مهم ترين علت اين پديده 
را می توان بی اعتنايی به قانون دانســت. البتــه اين وضع را نبايد 
»بی قانونی« خواند؛ چرا كه از چنــد دهه قبل، قانون ها و مقررات 
خوبی ناظر بر حفظ طبيعت داشته  ايم؛ اما به تدريج اقتدار قانون 

در كشورمان رنگ باخته است.
اســتفاده از پوســت پلنگ برای پوشش، پيشــينه ای دراز دارد؛ 
آن گونه كه شــواهد باستان شناسی آشــکار نموده است، اشراف 
اورارتويی در آذربايجاِن پيش ازمادهــا، برخالف مردم عادی كه 
از پوست گوســپند اهلی برای پوشش استفاده می كردند، پوست 

پلنگ را زيب پوشاك خود می ساختند.
مقام های اماراتی، بــرای خودنمايی و جلوه فروشــی، مبلغ های 
هنگفتی را صرف حمايت از برنامه های محيط زيســتی می كنند 
كه غالبا توسط كارشناســان اروپايی  و بيشــتر بريتانيايی اجرا 
می شود؛ اما، آنان از جرم بزرگ اتباع خود در قاچاق حيات وحش 
ايران چشم پوشــی می كنند. سياســت خارجــی ضعيف ما هم 
تاكنون نتوانسته يا نخواســته در اين مورد، موضع گيری قاطعی 
برضد امارات در مجامع جهانی داشــته باشد؛ چنان كه در كشور 
هم قانون به شکل ســخت گيرانه و بی تبعيض اجرا نمی شود و به 
همين دليل وضع زيستگاه ها و به طور كلی فضای زيستی كشور 

روز به روز خراب تر می شود.
در امر محيط زيســت، خيلی ها از ســر دل ســوزی و شماری از 
مديران و افراد فرا دســت، از ســر رياكاری يا برای رد گم كردن، 
تمايل به تکرار اين جملــه دارند كه »همــه مقصريم« يا »همه 
مســئول هســتيم«؛ اما همان طور كه گارت هارديــن در مقاله 
معروف تــراژدی منابع عام مــی گويد، »تمايل بــه بيدار كردن 
وجدان يا برانگيختن احســاس مســئوليت، وسوســه رهبران 
اســت برای فرارفتن از مرزهای قانون«. او می افزايد كه هيچ گاه 
از برانگيختن احســاس گناه، خيری برنخاســته و اين كار فقط 
موجب افزايش اضطراب و دلشوره اســت و در درازمدت، موجب 
محو كامل وجدان می گردد و اگر بتوان از واژه مسئوليت استفاده 
كرد، بايد آن را به »ترتيبات اجتماعی مشــخص« يعنی به قانون 

تعبير كرد.
 البتــه، اجــرای قوانيــن محيط زيســتی دشــوار اســت؛ اما 
ســخن پردازی های به ظاهــر دل ســوزانه در مــورد احســاس 
مسئوليت، وجدان، ميثاق همگانی، اراده ملی و مانند اينها، كامال 
گنگ و در بيشــتر موارد بی خاصيت اســت. اگر خيلی ساده، در 
كشور همين قوانين موجود به درستی و بدون تبعيض اجرا شوند 
و در سياست خارجی، بدون دشنام و شعار، با دولت های همسايه 
كه از پيمان های جهانی تخلف می كنند، برخورد كنيم، بيشــتر 

مشکالت محيط زيست ما حل می شود.

پوست پلنگ ایرانی در بازار دبی 

دكتر علی بصام، جانورشناس عرب مقیم آلمان، در سال 2016 به هنگام گردش در بازار ادویه فروشان شهر 
دبی، در ویترین یكی از فروشگاه ها با منظره عجیبی روبه رو می شود: یك سمور سنگی به شیوه ای ابتدایی 

تاكسیدرمی شده و به بهای 33 دالر به فروش گذاشته شده بود.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محيط زيست برخوار، در راستاي 
پايش زيســت محيطي از واحدهــاي صنعتي، كارشناســان اين 
اداره اقدام به گشت زني شــبانه در ناحيه صنعتي دولت آباد جاده 
حبيب آباد باالخص واحدهاي آجر و گچ ســطح شهرستان نموده 
كه در اين پايش فعاليت همراه با آلودگي محيط زيســت، تمامی 
واحدهاي توليد آجر و گچ، رويت و آاليندگي آنها مشاهده و محرز 

شناخته شد و براي آنها اخطاريه زيست محيطي صادر گرديد.
طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمي، هر اقدامي كه تهديد عليه 
بهداشــت عمومي و موجب آلودگي محيط زيست شناخته شود، 

ممنوع است. 
بر اساس تبصره ۲ اين ماده قانوني، منظور از آلودگي محيط زيست 
عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، خاك يا 
زمين، به ميزاني كه كيفيت فيزيکي، شــيميايي يا بيولوژيک آن 
را تغيير دهد؛ به طوري كه به حال انسان و ســاير موجودات زنده، 

گياهان، آثار يا ابنيه مضر باشد.

بــراي يک واحد آلــوده كننده محيط زيســت در شهرســتان 
فالورجان حکم قضايي صادر شد.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محيط زيســت فالورجان، با 
شــکايت اين اداره، يک واحد ريخته گري در اين شهرستان به 
جرم اقدام عليه بهداشــت عمومي و آاليندگي محيط زيست در 

دادگاه، به پرداخت جزاي نقدي و رفع آاليندگي محکوم شد.
محمد وليد مغربي، سرپرســت اداره محيط زيســت شهرستان 
فالورجان، در اين باره گفــت: پيش از اين يک اخطــار اوليه و 
ســپس اخطار نهايي از طرف اداره محيط زيســت به اين واحد 
صنعتي ابالغ شده بود؛ اما از سوي مديران اين واحد، درخصوص 

رفع آلودگي  اقدامي صورت نگرفته بود.
وليدمغربــي اظهار داشــت: با شــکايت اداره محيط زيســت، 
پرونــده اي در اين زمينه در دادگســتري فالورجان  تشــکيل 
و مالک واحــد صنعتي به جــرم اقدام عليه بهداشــت عمومي 
و آاليندگي محيط زيســت، به دادگاه معرفي شــد. در جريان 
رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري شهرستان فالورجان،  

متهم به پرداخت ۳۰ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم گرديد.

رييس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان رفسنجان گفت: 
نذری های محيط زيستی توسط تشکل دوستداران محيط زيست 

رفسنجان انجام شده و در ماه محرم افزايش می يابد.
حســين آخوندی افــزود: اين ســازمان مردم نهاد، يک تشــکل 
غيردولتی و غيرانتفاعی اســت كــه منطقه ای را بــه عنوان قرق، 

انتخاب و فعاليت خود را در آن منطقه شروع كرده است.
وی گفت: تعداد اعضای اين مجموعه مــردم نهاد، حدود ۳۰۰نفر 
اســت كه مــردم را در كل منطقه در ايــن عمل نيک، ســهيم و 
هزينه هايی برای كمک به محيط زيست منطقه پرداخت می كنند. 
وی ادامــه داد: منطقه ای كه بــرای كار انتخــاب كردند، منطقه 
منصورآباد رفسنجان بوده كه خوشبختانه جمعيت بااليی از قوچ، 

ميش، كل، بز و آهو را در خود جای داده است.
سازمان مردم نهاد )NGO(،يک سازمان غيردولتی و غيرانتفاعی 
است كه از دولت، به صورت رسمی بودجه  ای نمی گيرد؛ ولی دارای 

اساسنامه مدون بوده و تشکيالتش از قبل ثبت شده است.
از مهم ترين خصوصيات اين تشکل ها، داوطلبانه بودن آن است كه 

باتوجه به نياز جامعه ايجاد می شود.

اخبار

چگونه است كه مردمی 
با چنین عالقه به طبیعت 

كه هر تعطیلی را، حتی 
در این شرایط سخت 

اقتصادی، فرصتی 
می دانند برای رفتن به 

دامن صحرا، در عمل 
تمامی پهنه سرزمین 

مادری را پاره پاره و 
زخمی ساخته اند؟!

دریچه

طبق نتايج يک بررســی جديــد، آلودگی ناشــی از مواد 
پالستيکی كه به نقاط عميق اقيانوس ها نيز رسيده، تاكنون 
تاثيرات منفی زيادی بر موجودات زنده در اعماق اقيانوس ها 

گذاشته است.
اين مطالعه برای اولين بار نشــان داد ريزپالستيک ها حتی 
توســط جانداران دريايی همچون خيار دريايی و خرچنگ 
گوشه گير بلعيده می شــوند كه ســاكن عميق ترين نقاط 
اقيانوس ها هســتند و در عمق ۳۰۰ تا ۱۸۰۰متری زندگی 
می كنند. دكتر »ميشل تيلور« از دانشگاه آكسفورد و محقق 
ارشــد اين مطالعه گفت: هدف اصلی اين تحقيق اكتشافی، 
جمع آوری ريزپالســتيک ها از رســوبات موجود در عمق 
اقيانوس ها بود كه بسياری از آنها پيدا شد. همچنين با در نظر 
گرفتن اينکه آبزيان به گونه ای با اين رسوبات ارتباط دارند، 
درون آن زندگی كرده يا از رســوبات مصــرف می كنند؛ به 
همين دليل تصميم گرفتيم اين جانوران را بررسی كنيم تا 
شواهدی مبنی بر بلعيده شدن اين مواد پيدا شود. بيشترين 
ريزپالســتيک هايی كه محققان در بــدن حيوانات دريايی 
ســاكن در اعماق اقيانوس ها پيدا كردند، پلی استر، نايلون و 

ورق اكريليک بوده است.
همچنيــن ايــن ريزپالســتيک ها می تواننــد از طريــق 
شست و شــوی لباس با مواد مصنوعی يا تورهای ماهيگيری 
وارد اقيانوس ها شــود. هر چند محققان پيش از اين نسبت 
به كشف ريزپالســتيک هايی كه در مناطق ساحلی نبوده و 

به عمق اقيانوس ها راه پيدا كرده بودند، هشدار داده بودند.

 رييس اداره حفاظت از محيط زيست گيالن غرب گفت: در 
جريان آتش سوزی هفته گذشته در جنگل های سراوان از 
توابع اين شهرســتان، كمياب ترين مار افعی جهان، از اين 
حادثه جان ســالم به در برد. فريبرز بســاطی اظهار داشت: 
اين نوع مار افعی شاخدار دم عنکبوتی برای نخستين بار در 
جريان آتش سوزی در جنگل های گيالن غرب مشاهده شد 
كه با كمک مردم و نيروهای يــگان حفاظت منابع طبيعی 
نجات يافت و پس از اطفای حريق، دوباره در طبيعت رهاشد.

وی اضافه كــرد كه اين مار از نادرترين گونه مارهاســت كه 
زيســتگاه آن به تازگی در گيالن غرب كشف شده است. وی 
اظهار داشــت: اين گونه از مارها، بســيار سمی و خطرناك 
هستند كه در ايران تاكنون فقط در اســتان ايالم و منطقه 

مهران شناسايی شده بود.

 مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس با اشاره به اينکه بجز 
دو تاالب، باقی تاالب های استان خشــک شده اند، گفت: امسال در 

استان آبی وجود نداشت كه با آن، حقابه تاالب ها را بدهند.
حمزه ولوی  در مورد حقابه تاالب های استان فارس گفت: در ميان 
تاالب های اســتان فارس تنها يک تاالب، يعنی بختگان اســت كه 
می توان به آن حقابــه   داد؛ زيرا باقی آنها به گونه ای نيســت كه در 

باالدست شان رودخانه يا سدی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: امسال هيچ آبی وجود ندارد كه بخواهند از آن حقابه 
بختگان را   جدا كنند؛ حتی امسال در اســتان، آب برای شرب هم 

كافی نبود. مديركل حفاظت محيط زيســت استان فارس در مورد 
وضعيت تاالب های اين اســتان افزود: به جز ۲ تــاالب »هيرم« و 

»هفت برم«، باقی تاالب های استان فارس خشک هستند.
ولوی درخصوص علت وضعيت كنونی تاالب های اين استان توضيح 
داد: بخشی از اين اتفاق مربوط به خشکســالی است و بخش ديگر 
مربوط به اقدامات انســانی در حوضه آبريز مانند بهره برداری های 
كشــاورزی، صنعتی و شــرب اســت كه با توجه به اين اقدامات و 
وضعيت اقليمی، اگر خشکســالی ادامه داشته باشــد، آبی وجود 

نخواهد داشت كه به حقابه تاالب ها اختصاص يابد.
وی اظهار كــرد: وضعيت در صورتی تغيير پيدا می كند كه شــيوه 
معيشــت را در حوضه آبخيز تغيير دهيم كه اين مسئله نيز زمان بر 

است و در يک سال يا دو سال حل نمی شود؛ همچنين نياز به اعتبار 
ملی دارد تا در صورت لزوم، در كوتاه مدت طرح نکاشت اجرا شود و 
سپس در الگوی كشت و آبياری، تغييراتی داشته باشيم. همچنين 
بســتن چاه های غير مجاز و مجاز اضافی و كنترل برداشــت آب از 

چا ه های مجاز بسيار اهميت دارد.
ولوی ادامه داد: بخــش عظيمی از مردم در اين مناطق به ســمت 
معيشت بر اساس زمين، آب و كشاورزی رفته اند كه بيش از ظرفيت 
اين منطقه است و اگر قرار است پايداری بلند مدت در تاالب ها چه 
در خشکسالی و چه در ترسالی داشته باشيم و تاالب ها هميشه كم و 
بيش آب داشته باشند، بايد اين شيوه معيشت را دگرگون كنيم كه 

كاری زمان بر است.

تاثیرات زیان بار پالستیك ها
 بر جانداران اعماق اقیانوس ها

نجات كمیاب ترین مار افعی 
جهان در گیالن غرب

فارس آبی ندارد كه به تاالب ها بدهد
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پیشنهاد سردبیر: 
بدترین و بهترین در زندگی 

تلنگری بر روح

دلتان می خواهد فقط با بخشــی از حقوق یــک ماهتان، یک 
دستگاه فِراری قرمز خوشــرنگ و یک مرسدس رودستر زیبا 

بخرید؟ 
خب، جف روبرتی این کار را کرده است!

جف روبرتی بازاریابی تراز اول، سخنرانی پر انرژی و میلیونری 
خود ســاخته اســت. اما ثروت و موفقیت راحت نصیب جف 

نشده است. 
در اوایل دهه 1980، جف در یک آپارتمــان تنگ و تاریک، با 
سختی و مشــقت روزگار می گذارند. بعضی از ماه ها فقط هزار 
دالر درآمد داشت. از بچگی شاهد بود که پدرش صبح تا شب 
زحمت می کشد و بر ثروت کارفرمای خود می افزاید، در حالی 
که خودش لنگ مخــارج خانواده اش اســت.جف می دید که 
دغدغه های هر روزه چطور بر شانه پدرش سایه افکنده بود؛ او 
معتقد است در نهایت همین باعث شد پدرش در سال 1985 
در حالی که فقط چهل و شش سال داشــت بر اثر حمله قلبی 

جان ببازد. 
او می گوید: » افســوس که حتی فرصت نشد با او خداحافظی 
کنم!« زندگی جف پــس از مرگ پدرش در مســیر جدیدی 
افتاد. در بیست و چهار سالگی مســئولیت خانواده و دو برادر 
کوچک ترش بر دوش او افتاد. تحصیل در کالج را رها کرد و در 

رستوران یک تفریحگاه ساحلی به پیشخدمتی مشغول شد.
هنگامی که جف آقایی به نام جی مارتین، موســس و رییس 
شرکت ان. اس.ای - جوس پالس را مالقات کرد، نمی دانست 
آن مالقات تحولی اساســی در زندگی اش ایجاد خواهد کرد. 
جی مارتین به جف گفت که قرار اســت شــرکت ان.اس.ای، 

همایشی ملی در اشویل، واقع در کارولینای شمالی بر پا کند. 
آن زمان جف می خواســت تغییری در زندگی اش ایجاد کند. 
او برای تهیه بلیــت هواپیما یا اقامت در هتل پولی نداشــت، 
بنابراین تا محل برگــزاری همایش رانندگی کرد و شــب را 
در خودرو سپری نمود. صبح، برای اســتحمام به یک باشگاه 
ورزشــی در همان حوالی رفت. جف به یاد دارد که تنها کت و 
شلواری را که داشــت با یک کراوات قرمز کوتاه و باریک بر تن 

کرد تا در همایش حضور یابد. 
جــف می گویــد: » در اولین جلســه همایش، بــا تردید در 
 انتهای تاالر دســت به ســینه نشســتم.« اما مضامینی چون

 » درآمدی که اســتحقاقش را دارید کسب کنید« و » چگونه 
مردم معمولی می توانند درآمدی فوق العاده کســب کنند«، 

توجهش را جلب کرد و شروع به یادداشت برداری کرد.
جف می گوید: »دیگر جانم به لبم رســیده بود. کلی قســط و 
بدهی روی دستم مانده بود و مدیون خانواده و دوستانم شده 
بودم، پس عذر و بهانه را کنار گذاشــتم و بــا تمام قوا به پیش 

تاختم.«
جف همیشه می  خواست وارد تجارت شود و اکنون این فرصت 
به او دســت داده بود. شــرکت ان.اس.ای فضایی مناسب در 
اختیــارش  قرار داده بود. بــه قول جــف: » آن، کاری بود که 
به من اجازه می داد در عین نداشــتن تحصیالت عالی، تجربه 
و سرمایه، اشــتیاق بی حد و حصر خود را در مسیر موفقیت و 

یادگیری هدایت کنم.« 
از ســال 1970، ان.اس.ای با فروش محصوالت اعالم حریق، 
تصفیه آب و فیلتر هوا وارد عصر تجارت در داخل کشــور شده 

بود و به تازگی یک عصاره خوراکــی به نام جوس پالس را هم 
به فهرست محصوالت خود افزوده بود. جف در سال1986 به 
خانواده ان.اس.ای. پیوست و سه سال بعد از آن را هفت روز در 
هفته، روزی شانزده تا هجده ساعت در آمریکا و کانادا مشغول 
بازاریابی و فروش شد. سپس، دو ســال به اروپا رفت و در آنجا 
همین کار را ادامه داد و بعد از آن، در کشورهای تایوان، چین 
و ژاپن مشغول شــد. عاقبت توانســت از سرتاسر جهان برای 

خود مشتری جذب کند.
در همان ســال های اولیه فعالیــت، مطالب زیــادی درباره 
آداب و مهارت های کار کردن یاد گرفت و هوش و حواســش 
را ششــدانگ متوجه کارش کرد. او با اصولی همچون ایمان، 
تعییــن هدف، انضبــاط، پشــتکار و مداومت- آن دســته از 
ویژگی های ضروری که تجار موفق باید دارا باشــند- به خوبی 

آشنا شد.
جف خیلی زود درآمدی معادل ده هزار دالر در ماه به دســت 
آورد، اما می دید که بعضی هــا ده برابر این میزان درآمد دارند. 
با در نظر داشــتن چنین هدفی، عزم خــود را جزم کرد که به 

درآمدی کالن در شرکت ان.اس.ای دست یابد.
از آن پس، حقوق ماهانه جف به تدریج از ده هزار دالر به یکصد 
هزار دالر، دویســت و پنجاه هزار دالر و باالتــر افزایش یافت. 
او بالغ بر شــصت میلیون دالر کارمزد و پاداش دریافت کرده 
اســت. جف نه تنها پردرآمدترین کارمند ان.اس.ای در سطح 
جهان اســت، بلکه یکی از پردرآمدتریــن کارمندان در تاریخ 

بازاریابی جهان محسوب می شود. 
او در توضیح این مطلب می گوید: » دستاوردهای من به واقع 
خیلی بیشــتر از آن چیزی بود که در رویاهای خود می دیدم. 
از پیشــخدمتی با ماهی هزار دالر درآمد، تــا مرز تحقق همه 
رویاهایم پیش رفتم. همه مــا از این فرصت برخورداریم که نه 
تنها از لحاظ مالی، بلکه از نظر معنوی، رفاقت و روابط به فردی 

ثروتمند تبدیل شویم.« 

دو مورد بد و  نادرست وقتی متحد شوند می توانند لشکری 
از خوبان غیر منســجم را تخریب کنند. مگر کلنگ و آنکه 
کلنگ به دســت می گیرد، چند نفرند که مــی توانند یک 
ســاختمان صد نفری را ویران کنند؟ مگر کبریت و دستی 
که کبریت را مشــتعمل می کند، چند نفرند که می توانند 
هکتارها مزرعه گندم را به آتش بکشــند؟ مگر یک کلمه یا 
یک جمله که از زبان کسی به ناروا به تهمت و افترا به دروغ و 
دغل به نیت طمع و تحمیق )احمق فرض کردن( و تحریک 
و تهدید کسی بر زبان جاری می شــود چقدر است که می 
تواند ملتی را دچار ناامیدی و انحراف و نفاق و دشمنی کند؟ 

تعداد بدها زیاد نیست، اما بدها بســیار مشتاق تر از خوبان 
برای انســجام و اتحادند. هر نیروی متحدی مــی تواند بر 
نیروی غیر متحد غلبه کند. غالب خوبان تصور نادرســتی 

از خوبی دارند. گمان می کنند همین کــه در ذهن و دل و 
جانشان خوبی رکن اساسی به شــمار می رودکافی است. 
این روش نگرش منفعل و منفک است. شــاید دلیل دیگر 
منفعل شــدن این تصور باطل اســت که خوبان همواره در 
انتظار یک فرصت تازه یک روز موعود یک واقعه عظیم، یک 
رویداد خاص و یک مجال اســتثنایی اند. حال آنکه واقعیت 
مدام یادآور این حقیقت اســت که هر لحظه نفس کشیدن 
غنیمتی اســت و هر لحظه می تواند همان موقعیت ناب و 
کم نظیری باشــد که مهیای تغییر مثبت و مشتاق حرکت 
به سمت کمال اســت. این انتظارها موجب می شود نیکان 
منفعل بمانند. این صبــوری های بی دلیل و دســت روی 
دست گذاشــتن ها مانع اتفاق و اتحاد ما و مانع جاری شدن 
خیر است. نیک بینی و نیک اندیشی کافی نیست. ما باید در 

محضر خداوند اعالم آمادگی کنیم و حاضر باشیم و سپس با 
مثبت اندیشان متحد شــویم و با هدفمندی فضای موجود 
را تغییر دهیم. فقط با ایجاد چنین صلح پایداری انسان راه 

نجات را خواهد یافت. 
اگر با حساســیت به طبیعت نــگاه کنیم ردپــای اعمال 
نادرستمان را خواهیم یافت. اعمال خشونت بار ما، انعکاس 
بی رحمی های ماســت و بازتابی دارد و هر کسی در نهایت 
همان چیزی را درو می کند که کاشــته است. ما فراموش 
کردیم طبیعت موجودی زنده، حساس و پویاست. طبیعت 
هوشمند اســت و افکار ما را می خواند می شنود و می بیند. 
هر چه بــی رحمانه تر بــا مظاهر طبیعت برخــورد کنیم 
و صدمات ما عمیق تر باشــد، بازتاب ایــن اعمال تاریک در 

زندگی اجتماعی ما بیشتر خواهد شد. 

با نیکان متفق باش )2(

راری! )قسمت اول( ـِ از نـداری تا ف
عدم اعتماد بــه نفس و ناامیدی، بدترین عاملی اســت که 
باعث عدم موفقیت و نابودی انسان ها می شود و برعکس، 
اعتمــاد به نفس و امید باعث ســعی و تــالش و در نتیجه 

موفقیت و پیروزی هر انسانی می گردد. 
در بعد مثال، امیــد به موفقیــت مانند آبی اســت که به 
درختان می رسد و باعث رشــد آنان می شود؛ یعنی باعث 
موفقیت و رســیدن به هدف انســان می گردد و ناامیدی 
انســان را همانند درختی که در اثر کمبود آب، خشــک و 

پژمرده شده است ناکام و ناموفق می سازد. 
سعی در به وجود آوردن اعتماد به نفس 

انسان باید سعی کند تا اعتماد به نفس و امید زیادی را در 
خود به وجود بیاورد و احســاس ناامیدی و خود کم بینی 
و عدم توانایی در تمــام موارد مخصوصا نســبت به خوب 

فهمیدن و خوب درس خواندن را از خود دور نماید. 
تمام انسان ها از لحاظ حافظه یکسان هستند 

روانشناســان ثابت کرده اند که تمام انســان هــا از لحاظ 
حافظه یکسان می باشــند و تفاوت آنها با یکدیگر در نحوه 
اســتفاده آنان از حافظه و نیروی تمرکز فکر است. کسانی 
که درســخوان و زرنگ هستند، حافظه شــان دقیقا مانند 
کسانی است که تنبل هستند، منتها دســته اول با به کار 
انداختن حافظــه خود، قدرت یــادآوری حافظه را تقویت 
می کنند بر خالف دسته دوم که این کار را انجام نمی دهند 

و باعث راکد ماندن حافظه خویش می گردند. 

اعتماد به نفس

دانستنی ها

آیا می دانید در بین 91 کشور توســعه یافته جهان، ایران در فرار مغزها 
رتبه نخست را دارد.

آیا می دانید ایران دارای بیشترین فرهنگ غلط در جهان است.
آیا می دانید مردم فیلیپین به بیش از 1000 لهجه سخن می گویند.

آیا می دانیــد کلمه شــاهراه را از راهی که کورش بین ســارد پایتخت 
کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته اند.

 آیا مــی دانید بیشــترین روزنامه در چیــن به چاپ می رســد، روزانه 
100 میلیون یا 10 ٪ روزنامه جهان.

آیا می دانید خلیج فارس، 500 هزار سال قدمت دارد.
آیا می دانید اردنی ها چاق ترین مردمان دنیا می باشند،75٪ از خانم ها 

و 60 ٪ آقایان اردنی چاق هستند.
آیا می دانید اولین مردمانی که نخ را کشــف کردند و موفق به ریسیدن 

آن شدند ایرانیان بودند.

زیر تیغ شهرت  

حرف حساب

شهرت اشتباهی بعضی ها همه عمر و جوانی خود را صرف کارهایی زاینده رود
می کنند که بعدها اسمشان در تاریخ باقی بماند؛ 
خب البته اسمشــان هم در تاریخ باقی می ماند، اما نــه دقیقا آن طور که 
خودشان دلشان می خواست؛ برای نمونه شما جناب تیمور را با آن یال و 
کوپال در نظر مجسم کنید. این بنده خدا از عنفوان جوانی تا حدود پنجاه 
سالگی پشت اسب، سوار بود و از این طرف آسیا به آن طرف آسیا می رفت 
و نعره می کشــید و مدام آتش می ســوزاند؛ اما آخرش اســمش چطور 
در تاریخ ماند؟ تیمور لنــگ و هیچ کس تیمور کبیر یــا تیمور جهان دار 

صدایش نکرد. 
مرد و قلمــروش هم تجزیه شــد و خودش ماند و اســمی کــه البد اگر 
می شنید، خیلی خوشش نمی آمد. خیلی های دیگر هم در تاریخ گرفتار 
این وضع بوده اند؛ مثل اردشــیر درازدست یا اســکندر درازگوش. خیلی 
حرف است که آدم نصف دنیای شناخته شده دوران خود را فتح کند بعد 
نظامی گنجوی برایش این طوری شعر بسراید: چنین گفت با من خداوند 
هوش، که بیرون از اندازه بودش دو گــوش. از اینجا نتیجه می گیریم که 
مشهورنبودن، خیلی بهتر از شهرت اشتباهی اســت و خدا آخر و عاقبت 

آدم را با افکار عمومی به خیر کند. 
خوش درخشید ولی... 

شــهرت دیر یا زود تمام می شــود و باید به این وضع عادت کرد. روزی از 
راه می رسد که دیگر کسی آدم را به جا نمی آورد، غریبه ها به آدم لبخند 
نمی زنند و احوال پرســی نمی کنند. به هر حال در است دیگر، همیشه 
روی یک پاشنه نمی چرخد و روزگار باال و پایین دارد. یکی از دردسرهای 
شهرت، کنارآمدن با این روزهاست؛ مثال شما یک خانم هنرپیشه را تصور 
کنید ممکن است شما از دیدن این صحنه ترک بخورید، یک چیز است، 
چون دست کم 30 سال است با این بنده خدا روز و شبتان را سر کرده اید 
و اینکه ایشان یک ژن از قالی کرمان به ارث برده اند و خوب مانده اند هم 
یک چیز دیگر! اما باالخره روی هم می رســد که دیگر نه خبری از نقش 
عروس است، نه مادر عروس و نه حتی ننه جون عروس و از آن به بعد است 
که خیلی ها یادشــان می رود روز و روزگاری ایشان عروس اول سینمای 

ایران بودند. شهرت تمام می شود اما شکر خدا دنیا با آن تمام نمی شود. 

- جامعه ای که در آن پزشــک از همه بیشــتر محترم 
باشــد؛ مردم آن جامعه بیمارند. جامعــه ای که در آن 
نظامی ها از همه محترم تر باشــند؛ مــردم آن جامعه 
وحشــی هســتند و جامعه ای که در آن معلم از همه 

ارزشمندتر باشد؛ مردمش با فرهنگ می باشند. 
- مورد تحقیر واقع شدن دردناک تر از مورد تنفر واقع 

شدن است. 
- کسی که جرأت می کند یک ساعت از وقتش را هدر 

دهد، ارزش زندگی را کشف نکرده است. 
- مشکل از اونجایی شروع شــد که حواسمون به زمان 

نبود... فکر کردیم واسه هر کاری همیشه زمان هست. 
- دوست داشتن چیزی یا کســی رو تو موقعیتش باید 
دید. شــما اون آهنگی که دوســت داری رو بذار آالرم 

گوشیت سه روز بعد ازش متنفر میشی. 
- بچه که بودم از خدا خواســتم اینقدر بزرگ بشم که 
بتونم مشقامو با خودکار بنویسم. راستش لعنت به همه 

خودکارا!

سر در الک بی نشانی )1( 

بدترین و بهترین در زندگی 

داستانحکایت 
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آب در گودالی عمیــق در جریان بود، مردی تشــنه از 
درخت گردو باال رفت و درخــت را تکان می داد. گردوها 
در آب می افتاد و همراه صــدای زیبای آب حباب هایی 
روی آب پدید می آمد، مرد تشنه از شنیدن صدا و دیدن 
حباب لذت می  برد. مردی که خود را عاقل می پنداشت 

از آنجا می گذشت به مرد تشنه گفت : چه کار می کنی؟
مرد گفت: تشنه صدای آبم.

 عاقــل گفت: گــردو گــرم اســت و عطش مــی آورد. 
در ثانــی، گردوها درگــودال آب می ریزد و تو دســتت 
به گردوها نمی رســد. تا تو از درخت پاییــن بیایی آب 

گردوها را می برد.

تشــنه گفت: من نمی خواهم گردو جمــع کنم. من از 
صدای آب و زیبایی حباب لذت می برم. 

مرد تشــنه در این جهان چه کاری دارد؟ جز اینکه دائم 
دور حوض آب بچرخد، مانند حاجیــان که در مکه دور 

کعبه می گردند.
شرح داستان: این داستان سمبولیک است. آب رمز عالم 
الهی و صدای آب رمز الحان موســیقی است. مرد تشنه، 
رمز عارف است که از باالی درخت آگاهی به جهان نگاه 
می کند و در اشــیا لذت مادی نمی بینــد. بلکه از همه 
چیز صدای خدا را می شــنود. مولوی تشنگی و طلب را 

بزرگ ترین عامل برای رسیدن به حقیقت می داند.

درویشی در کوهســاری دور از مردم زندگی می کرد و 
در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشــغول بود. در آن 
کوهستان، درختان ســیب و گالبی و انار بسیار بود و 
درویش فقط میوه می خورد. روزی با خدا عهد کرد که 
هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه هایی بخورد 
که باد از درخت بر زمین می ریــزد. درویش مدتی به 
پیمان خــود وفادار بود، تــا اینکه امر الهــی، امتحان 
ســختی برای او پیش  آورد. تا پنج روز، هیچ میوه ای 
از درخت نیفتاد. درویش بسیار گرسنه و ناتوان شد و 
باالخره گرسنگی بر او غالب گردید. عهد و پیمان خود 

را شکســت و از درخت گالبی چید و خورد. خداوند به 
سزای این پیمان شــکنی او را به بالی سختی گرفتار 

کرد.
قصه از این قرار بود که روزی حدود بیست نفر دزد به 
کوهســتان نزدیک درویش آمده بودند و اموال دزدی 
را میان خود تقســیم می کردند. یکی از جاسوســان 
حکومت آنهــا را دید و بــه داروغه خبــر داد. ناگهان 
ماموران دولتی رســیدند و دزدان را دستگیر کردند و 
درویش را هم جزو دزدان پنداشــتند و او را دستگیر 
کردند. بالفاصله، دادگاه تشــکیل شــد و طبق حکم 
دادگاه یک دســت و یک پــای دزدان را قطع کردند. 
وقتی نوبت به درویش رســید ابتدا دســت او را قطع 
کردند و همین که خواســتند پایش را ببرند، یکی از 

ماموران بلند مرتبه از راه رســید و درویش را شناخت 
و بر ســر مامور اجرای حکم فریاد زد و گفت: ای سگ 
صفت! این مرد از درویشــان حق است چرا دستش را 

بریدی؟
خبر به داروغه رســید، پا برهنه پیش شیخ آمد و گریه 
کرد و از او پوزش و معذرت بسیار خواست؛ اما درویش 
با خوشرویی و مهربانی گفت : این سزای پیمان شکنی 
من بود من حرمت ایمان به خدا را شکستم و خدا مرا 

مجازات کرد.
از آن پس در میان مردم با لقب درویش دســت بریده 
معروف بود. او همچنان در خلــوت و تنهایی و به دور 
از غوغای خلــق در کلبه ای بیرون شــهر به عبادت و 
راز و نیاز با خدا مشــغول بود. روزی یکی از آشــنایان 

سر زده، نزد او آمد و دید که درویش با دو دست زنبیل 
می بافد. درویش ناراحت شــد و به دوست خود گفت: 
چرا بی خبر پیش من آمدی؟ مرد گفت: از شدت مهر 
و اشتیاق تاب دوری شما را نداشتم. شیخ تبسم کرد و 
گفت: تورا به خدا ســوگند می  دهم تا زمان مرگ من، 

این راز را با هیچ کس نگویی.
اما رفته رفته راز کرامت درویش فاش شد و همه مردم 
از این راز با خبر شدند. روزی درویش در خلوت با خدا 
گفت: خدایا چرا راز کرامت مــرا بر خلق فاش کردی؟ 
خداوند فرمود: زیرا مردم نسبت به تو گمان بد داشتند 
و می گفتند او ریاکار و دزد بود و خدا او را رســوا کرد. 
 راز کرامت تو را بــر آنان فاش کردم تــا بدگمانی آنها 

بر طرف شود و به مقام واالی تو پی ببرند.

درویش یکدست

سودوکو

تشنه صدای آب

چراغی که ایزد بر فروزد 
 این مثــل در مقام غلبــه حق بر باطــل و در تعبیر از کســانی که 
بر خالف تاییدات خداوندی عمل کنند و خسران ببینند ، استعمال 

می شود .
ابوسعید فضل ا... بن ابو الخیر که اختصارا  ابوسعید ابو الخیر نامیده 
می شــد از اعاظم مشــایخ صوفیه و محدثان معــروف قرن پنجم 
هجری اســت . به گفته عالمه دهخدا در لغت نامه اش : »در عیوب 
نفس دید و مخالف هوی کردن با قصی الغایه بــود و در فقر و غنا و 
تحمل ، شأنی عظیم داشــت و در لطف و سازگاری آیتی بود خاصه 
در فقر هر جا که ســخن ابوســعید رود همه دل ها را وقت خوش 
شود زیرا که از ابوســعید هیچ نمانده است و او هرگز من و ما نگفت 

همیشه ایشان می گفت ... «
 ایامی که شیخ در نیشابور بود شهر نیشابور محتسبی داشت مقتدر 
و ســختگیر و در عین حال منکر شیخ ابوســعید . روزی بازرگانی 
مبلغ یک هزار دینار و مقداری عود برای شیخ ابوسعید می فرستد. 
شــیخ بنا بر رســم و عادت عارفان که از اینگونه تقدیمی ها نباید 
دیناری پس انداز شود به پیشکارش حسن مودب دستور می دهد 
که انواع اغذیه برای صوفیان و درویش ها آماده کرده و شــمع های 
بلند کافوری بخرند و در حیاط خانقاه روشــن کنند . عودها را هم 
یکســره در تنور بریزند و دود خوشبویش مشــام همسایگان را نیز 
معطر سازد .محتســب موصوف که مترصد بود دوان دوان به خانه 
شیخ آمد و به حالت تشــدید و اعتراض فریاد زد که  این چه کاری 
اســت تو می کنی ؟ مگر نمی دانی که روشــن کردن شمع در روز 
روشن و سوزاندن عود در تنور، اســراف و خالف شرع است . شیخ 
ابوســعید ظاهرا حالت حجــب و حیا به خود گرفــت و گفت : من 
نمی دانستم حاال که تو می گویی حرام اســت . خودت شعله های 

شمع را خاموش کن .
محتسب جلو رفت اولین شمع را فوت کرد ، آتش در ریش و لباس 

او گرفت .
ریش او سوخت و لباسش هم سوخت و به هزار زحمت او را از آتش 

رهانیدند ، شیخ روی به او کرد و گفت :
هر آن شمعی که ایزد بر فروزد   

              کسی که پف کند ریشش بسوزد

ضرب المثل
- مراقب باشیم ، صدایمان دیوار صوتی قلبی را نشکند.

 - عیب آدم ها رو داد نزن . اول شــخصیت خودت رو ترور 
می کنی، بعد آبروی اونارو...

- خداوند صدای ترک دل هــارو زودتر از فریــاد زبان ها 
می شنود... بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم

و دانســتم صبور بودن یک ایمان اســت و خویشتنداری 
یک نوع عبادت... فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر اســت نه 

شکست... و خندیدن یک نیایش...
دعا می کنم همیشه در حال نیایش باشید

- آدم ها در ابتدای صبح دو دسته اند:
عده ای با سالم گرم و چهره شاداب و لب خندان خود

به تمام اطرافیان خود انرژی مثبت می دهند...
 عده ای هم با روی عبوس و چشمان خواب آلود

 و حرکات بــی اعصاب خود به تمــام اطرافیان خود انرژی 

منفی ســاتع می کنند و در تمام طول روز هم همان انرژی 
منفی را از اطراف خود جذب می کنند...

دســته اول، هم خودشــان از زندگی لذت مــی برند هم 
اطرافیانشان را به زندگی امیدوار می کنند...

دسته دوم، هم خودشــان از زنده بودن رنج می برند و هم 
اطرافیانشان را به رنج می اندازند...

انتخاب با شماست!

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
من گرگ باالن دیده هستم

فضای مجازی 

مهدی رجب زاده کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همزمان 
با ایام عزاداری ســاالر شــهیدان با حضور در آشــپزخانه یکی از 

مراسمات عزاداری، عکسی از خود منتشر کرد.
مهدی رجب زاده عموما در مراســمات مختلــف مذهبی حضور 
فعالــی دارد و از بازیکنان متعصب ایران محســوب می شــود. او 
همیشه پس از به ثمر رساندن گل، شــادی خود را با پیراهنی که 

منقش به نام مبارک یکی از معصومین است، تقسیم می کند.
رجب زاده این بــار نیز با حضور در آشــپزخانه یکی از هیئت های 
مذهبی اصفهان از خدمت و شور و اشــتیاق جوانان در مراسمات 

مذهبی نوشت.

حضور کاپیتان ذوبی ها 
در عزاداری ساالر شهیدان

در حالــی کــه تقویــم بازی هــای تیــم ملــی فوتبال 
ایــران در مرحلــه نهایی انتخابــی جام جهانــی فوتبال 
در قاره آســیا، ماه ها پیش رســما اعالم شــده بــود، در 
فاصلــه زمانــی دو هفته بــه میزبانــی تیم ملــی ایران 
از کــره جنوبــی در ورزشــگاه آزادی، همزمانــی ایــن 
مسابقه با تاسوعای حســینی به ســوژه ای برای بحث و 
اظهارنظرهــای مختلف تبدیل شــد تا جایــی که برخی 
شــخصیت های مهــم مذهبی، چهــره های سیاســی، 
 احزاب و دســته های مختلــف سیاســیـ  مذهبی وارد

 گود موضع گیری ها شدند و طولی نکشید، این مسئله که 
می شد با تدبیر و دوراندیشــی مدیران فدراسیون فوتبال 
ماه ها پیش رفع و حل و فصل شــود، به محل برخورد در 

فضای رسانه ای کشور تبدیل شد.
در این میان برخی با دغدغه های دینــی خود گفتند که 
چطور می خواهید شــادی مردم بعــد از زدن گل به کره 

جنوبی در شب عاشورا را کنترل کنید؟
 آنها حتی برگــزاری این مســابقه در روز و شــب عزای 
شیعیان را دسیســه ای از سوی دشــمنان دانستند و در 

گامی جلوتر، خواســتار لغو بازی در صورت عدم موافقت 
فیفا و تیم میهمان با تغییر روز بازی شــدند. در مقابل هم 
دسته ای به مخالفت سرسختانه با اینگونه عقاید پرداختند 
و این طرز تفکر را باعث دین گریزی نســل جوان قلمداد 

کردند.
بــا این حــال گروهی بعــد از نمــاز جمعــه در اعتراض 
به چیــزی که آن را حرمت شــکنی عاشــورا دانســتند، 
 راهپیمایی و قطعنامه صادر کردند. پیشــاپیش این جمع 
حسین ا... کرم چهره سرشناس انصار حزب ا... قرار داشت؛ 
اما وی به همین بســنده نکرد و غروب راهی وزارت ورزش 
شــد. ا...کرم در واکنش به حضــورش در وزارت ورزش، 
 مســائل جدیدی به نقل از کنســول کره جنوبی در ایران 

مطرح کرد. 
ظاهــرا در بــازی ایــران- کره جنوبی بازیکنــان حریف 
می خواهند با بازوبند مشــکی وارد زمین شــوند. اتفاقی 
که اگر بیفتــد می تواند ابعــاد جدیدی به بــازی دو تیم 
بزرگ قاره آســیا در مقدماتی جام جهانــی بدهد.ا...کرم 
در گفت و گویی با رســانه هــا اظهار داشــت: »برادران 

 حزب اللهــی و هیئتی در مســجد ارک تهــران، خصوصا 
آقای حاج منصور ارضــی، به بنده فرمودنــد و در هیئت 
 هــم بحث کردنــد که برگــزاری ایــن مســابقه فوتبال
  در شــب عاشــورا، ممکن اســت نوعــی بی حرمتی به
  اهل بیت شــود. مثال یک گلی زده شــود، مردم شــادی

 بکنند، پایکوبی شــود، این یک نوع بی حرمتی اســت. به 
بنده گفتند اول به مسئوالن مراجعه کنیم، حتی سفارت 
کره. بنده رفتم سفارت کره، با کنسول کره در ایران جلسه 
داشــتیم، صحبت کردیم. آنهــا گفتند ما بــا فیفا تماس 
گرفته ایم، فیفا گفته امکان جابه جایی نیست؛ البته گفتند 
ما تمهیداتــی داریم. مثال بازیکن های ما بازوبند مشــکی 
خواهند داشــت. گفتند بــه تماشــاچی هایمان گفته ایم 
که پایکوبی نکنید. همچنین گفتند کــه ما یک بنر برای 

تسلیت می زنیم.«
پاســخ کنســول کره جنوبی در تهران برای آنهــا که به 
فضای رســانه ای در عرصه بیــن الملل آشــنایی دارند، 
 حاوی یک خبر تازه و مهم است. اینکه نمایندگان یکی از 
پیشرفته ترین کشــورهای حال حاضر دنیا در زمینه های 
اقتصادی و تکنولوژی، در مصیبت بزرگ شیعیان شریک 
 خواهند شــد و رســم میهمان را بیش از آنچــه قوانین

 بیــن المللی می گوید بجــا خواهند آورد. شــاید بازتاب 
بازوبند مشــکی کره ای ها در ورزشــگاه آزادی به مراتب 
بیش از بســیاری از اخبار مخابره شده رسانه های ایران به 

دنیا ارزش خبری داشته باشد.
 به نظــر می رســد، ایــن همــان فرصتــی باشــد که

 برخی کارشناســان علوم اجتماعی و حتی سیاسی، طی 
دو هفته اخیر در قبــال برگزاری این مســابقه در زمانی 
نامناســب و بر خالف میل مــا، مطرح کرده اند. شــاید 
 دیگر وقت آن رســیده که به جای درگیــری و اختالف با 
 یکدیگــر بــر ســر آنکه چطــور می شــد، ایــن مصاف 
 حســاس فوتبال را با درایت به زمان دیگری موکول کرد،
  از وضع موجــود یــک فرصت بــرای معرفــی و انتقال

  پیام عاشــورا بــه بیــرون مرزهــا و حتی تا شــرق دور 
بســازیم و با برنامه ریزی دقیق و دعوت مــردم از طریق 
رســانه ملی و رســانه هــای نوشــتاری و اجتماعی، به 
کنش های مورد قبول، به استقبال یک عصر خاطره انگیز 
تاسوعایی برویم که تا سال ها در حافظه تاریخی یک ملت 

به یادگار بماند. 
شاید وقت آن باشد تا جای به چالش کشیدن میزان درک 
و اعتقاد یکدیگر به دین، از این فرصت برای ارســال پیام 

عاشورا حتی به شرق دور استفاده کنیم.

تهدیدی  که  فرصت  شد؛

کره ای ها با بازوبند مشکی  عزای حسین )ع( در آزادی

مستطیل سبز

 مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره صحبت های محمود 
یزدخواستی مدیر سازمان تیم های پایه فوتبال ذوب آهن 
مبنی بــر اینکــه آذری در کار مربیان و مســائل فنی تیم 
دخالــت می کرده  اســت، گفت: مــن طی ۱۳ ســال کار 
مدیریتی، با بیش از ۲۰ مربی کار کرده ام. خواهشــم این 
است این سوال را از مربیان سابق ذوب آهن بپرسید. حتی 
می توانید از خود یحیی گل محمدی یا مجتبی حســینی 

این را سوال بپرسید.
سعید آذری افزود: مدیر ســازمان تیم های پایه ذوب آهن 
در زمان حضــور یحیی گل محمدی در تیم، با وی بر ســر 
مسائل تیم پایه مشــاجره لفظی داشــت. اظهار نظرهای 
یزدخواستی کامال شــخصی و ۹۰ درصد آن کذب محض 
اســت. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن تاکید کــرد: این 
صحبت ها، اقتدار یحیــی گل محمدی و موفقیت هایش در 

تیم ذوب آهن را زیر سوال می برد. 
همانطور که گفتم، می توانید از خود یحیی هم سوال کنید. 
اگر او حرف مدیر ســازمان تیم های پایه را تایید کرد، که 

این نشان می دهد یحیی هم از نظر فنی ضعیف بوده است.
آذری ادامــه داد: صحبت هــای یزدخواســتی بــه خاطر 
عناد و دشــمنی با یحیی اســت چون وی برخورد شدید و 
مشــاجره لفظی با گل محمدی داشــت. اگــر او با یحیی 
مشکل داشــت باید همان موقع می گفت. وی با بیان اینکه 
با یزدخواســتی به خاطر نشــر اکاذیب برخورد انضباطی 
 شــدیدی خواهد شــد، گفت: مدیر تیم هــای پایه یکی، 
دو بازیکــن به یحیــی معرفی کــرده بود ولی ســرمربی 
 وقت تیــم )یحیی گل محمــدی( جذب ایــن بازیکنان را

 به نظر باشــگاه منوط کرده بود. اختالف آنها از همین جا 
شــکل گرفت. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در خصوص 
اینکه چرا این باشــگاه به یکباره دچار این حواشی عجیب 
و غریب شده است، گفت: ما ریشه این حرکت ها و حواشی 
را می دانیم و با آن برخــورد می کنیم. یک عده می خواهند 
مربی خودشان را به ذوب آهن بیاورند و یک عده هم افرادی 
هســتند که از باشــگاه رفته اند. آذری دربــاره اینکه خبر 
برکناری اش هم هر روز مطرح می شود، تصریح کرد: همان 
افرادی که در باال گفتم، دنبال برکناری من هســتند. یک 
ائتالف تشکیل شده است. کســانی هم که دارند مصاحبه 
می کنند، وارد این بازی شــده اند. به موقع تمام این مسائل 

را افشا می کنم.
وی یادآور شــد: این آدم هــا، به خصوص ایــن آدم )مدیر 
سازمان تیم های پایه( نزدیکی خاصی با یکی از سرمربیان 
پیشین باشــگاه دارد ولی من »گرگ باالن دیده« هستم و 

نمی گذارم تیم دچار چالش و مشکل شود.

آذری:

من گرگ باالن دیده هستم

شاید بازتاب بازوبند 
مشکی کره ای ها 

در ورزشگاه آزادی 
به مراتب بیش از 
بسیاری از اخبار 

 مخابره شده 
 رسانه های ایران 

به دنیا،  ارزش خبری 
داشته باشد

دور از ذهن نبود که فوتبال، به یکی از عناوین مهم خبری رسانه ها در هفته دوم و سوم مهرماه امسال تبدیل شود؛ اما 
آنچه همه را شوکه کرد، نحوه قرار گرفتن تیم ملی و فوتبال در صدر اخبار داخلی بود.  باشــگاه میالن به جذب »میشی باتوشــایی« که در تیم چلسی 

فرصــت خودنمایی پیــدا نمی کند، تمایل نشــان داده اســت.
روسونری تمایل دارد مهاجم بلژیکی چلسی را به خدمت بگیرد. 
وی تابستان به آبی های لندن پیوست اما فرصت حضور در میدان 
را پیدا نمــی کند.باشــگاه ایتالیایی قصد دارد ایــن بازیکن را به 

صورت قرضی به خدمت بگیرد.
او تابستان با انعقاد قراردادی به ارزش ۳۳ میلیون پوند از مارسی 

به چلسی پیوست.

 هافبک تیم فوتبال رئال مادرید طبق اعالم رسانه های اسپانیایی در 
فصل نقل و انتقاالت زمســتانی به تاتنهام خواهد پیوست.»موریسیو 
پوچتینو« عالقه مند اســت تا ایــن بازیکن بیرون مانــده از ترکیب 
رئال مادرید را بــه جمع نفرات خود اضافه کند.طبــق گزارش مارکا، 
این بازیکن ۲۴ ســاله تحت نظر زین الدین زیدان موفق به حضور در 
ترکیب اصلی رئال نشده و اکنون مورد توجه باشگاه لیگ برتری واقع 

شده است.
این در حالی است که ایســکو اعالم کرده عالقه دارد در رئال مادرید 
بماند اما به نظر می رســد تاتنهام در تالش است تا نظر این بازیکن را 

برای ماندن در سانتیاگو برنابئو تغییر دهد.

ستاره پیشین منچســتریونایتد از نقش تاثیرگذار الکس فرگوسن در 
زندگی کریس رونالدو صحبت به میان آورد.

رونالــدو یکــی از بهترین بازیکنــان تاریــخ فوتبال جهان اســت. 
 او رکوردهای زیادی را به نــام خود به ثبت رســانده و با وجود اینکه

 ۳۰ سالگی را تمام کرده اما همچنان از بهترین و آماده ترین بازیکنان 
است.

رونالدو در رئال مادرید بازی می کند. او قبل از پیوســتن به این تیم، 
بازیکن منچســتریونایتد بود و با پیراهن این تیم انگلیسی خود را به 
فوتبال جهان معرفی کرد. گری نویل در مورد رونالدو گفت: بازیکنی 
که در منچستریونایتد و زیر نظر الکس فرگوسن بازی کرده بدون شک 
یک مرد است. رونالدو چنین چیزی را تجربه کرد و همین باعث شده 

تا به یک مرد تبدیل شود.
او ادامه داد: رونالدو فشــار زیادی را در منچستریونایتد تحمل کرد. او 
زیر نظر مربی بزرگی مانند فرگوسن رشد کرد. همین باعث شد به یک 
مرد تبدیل شده و راهی رئال مادرید شود. رونالدو بازیکن بزرگی است 

و با تالش زیادی به این جایگاه رسید.
کریســتیانو رونالدو با پیراهن منچســتریونایتد یک بار قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و به عنوان بهترین بازیکن جهان 
انتخاب شــد تا راهی رئال مادرید شــود. او در رئال مادرید عملکرد 
بهتری از خود نشــان داد و دو بار قهرمانی در لیــگ قهرمانان اروپا و 
دو بار توپ طال را به دســت آورد. او در سال ۲۰۱6 هم شانس نخست 

رسیدن به این جایزه بزرگ است.

سران فوتبال جزیره با دعوت از ســرمربی پیشین اینتر، احتمال روی 
کار آمدن او به عنوان جانشین قطعی سم آالردایس را قوت بخشیدند.

اتحادیه فوتبال انگلیس از روبرتو مانچینی سرمربی پیشین تیم فوتبال 
اینتر دعوت کرده است تا به این کشور سفر کند و در ورزشگاه ومبلی 
لندن، نظاره گر نبرد سه شــیر و مالت در مرحله انتخابی جام جهانی 

۲۰۱8 باشد.
انتشار این خبر از سوی اسکای اســپورت ایتالیا در شرایطی است که 
این روزها اخبــاری مبنی بر قرار گرفتن نام مانچو در صدر فهرســت 
کاندیداهای جانشینی سم آالردایس، سرمربی پیشین سه شیر شنیده 
 می شــود. همین موضوع بهانه ای شده است تا رســانه  های انگلیسی

 در خصوص انتخاب مانچو به عنوان جانشین قطعی آالردایسی که دو 
هفته پیش اخراج شد، گمانه زنی کنند.

طبق گزارش ها، ســرمربی پیشــین تیم های اینتر و منچسترسیتی 
که تابســتان امســال به همکاری خود با نراتزوری پایان داد، دعوت 
انگلیسی ها را پذیرفته است و بازی سه شــیر و مالت را از روی سکو ها 

تماشا خواهد کرد.
به دنبــال اخراج آالردایــس از تیم ملــی انگلیس به دلیل افشــای 
رسوایی حرفه ای او، سکان هدایت سه شــیر برای چهار بازی به گرث 

ساوت  گیت، مربی تیم زیر ۲۱ ساله های انگلیس سپرده شده است.
مانچینی نه تنها یکی از گزینه های مد نظر انگلیســی ها برای هدایت 
تیم ملی فوتبال این کشور اســت بلکه به دلیل توافق دوجانبه اش با 
اینتر برا فسخ قرارداد فی مابین برای قبول هدایت سفیدپوشان جزیره 

منع قانونی ندارد.

میالن، خواهان به خدمت گرفتن 
مهاجم چلسی شد

»ایسکو« ژانویه به تاتنهام می پیوندد

فرگوسن باعث شد 
رونالدو بازیکن بزرگی شود

مانچو جانشین آالردایس می شود؟

.
مســئوالن فدراســیون فوتبال ایران مکاتباتی با فیفا و فدراسیون 

ازبکستان انجام دادند.
 برگزاری بازی ایران با کره جنوبی در روز تاسوعا جنجال بزرگی به پا 
کرده تا جایی که پس از نماز جمعه  این هفته تجمعی علیه این بازی 
صورت گرفت.  خبر بد دیگر این اســت که بازی برگشت ایران برابر 
ازبکستان هم در شــب قدر )۲۳ خرداد( برگزار خواهد شد که قطعا 

آن مسابقه هم صدای اعتراض ها را بلند خواهد کرد.
 مدیران فدراســیون فوتبال که تاکید کرده بودند برای تغییر زمان 
بازی با کره فرصتی نداشــتند از حاال مکاتباتی با فیفا و فدراسیون 

ازبکستان انجام دادند تا حداقل زمان آن بازی تغییر کند.
 البته طبق قانون باید ازبــک ها هم با این مســئله موافقت کنند و 
احتمال دارد با توجه به حساسیت موجود، وزارت امور خارجه نیز به 

این مسئله ورود و از کانال سیاسی موافقت ازبکستان را جلب کند.

ظریف وارد می شود؟جو حسینی ورزشگاه، شادی گلم را عوض کردافتتاح چمن جدید ورزشگاه یادگار امام )ره(
بازیکن سابق استقالل با اشاره به تجربه ای که 
در بازی مقابل دالیان چین داشــته گفت که 
تماشــاگران قطعا فضای بازی ایران و کره را 

مدیریت می کنند.
علی موســوی در پاســخ به این ســوال که با 
توجه به حضورش در بازی استقالل و دالیان، 
این احتمــال را می دهد تا جو نامناســبی در 
ورزشــگاه برای بازی ایران و کره ایجاد شود، 
گفــت: در بازی اســتقالل و دالیان یک حس 
میهن پرستی با عزاداری شکل گرفته بود خود 
من وقتی وارد زمین شــدم، مو به تنم ســیخ 
شــده بود. همه بازیکنان با ســربندهای سبز 
وارد زمین شــدند و تا آخر بازی تماشــاگران 

یا حســین می گفتند. به خاطر دارید که من 
در دقیقه ۱۱7 گل طالیی را زدم و در شرایط 
عادی هر بازیکنی که این گل را بزند و تیمش 
راهی فینال شود، شــادی غیرمتعارفی انجام 
می هد ولی آنقدر جو ورزشگاه حسینی بود که 
من و تماشاگران بعد از گل سینه زنی کردیم. 

چمن جدید ورزشــگاه یادگار امام)ره( تبریز در تاریخ ۲۹ مهرماه 
افتتاح می شود.

عملیات ترمیم و بازســازی چمن ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز از 
حدود ۴ ماه قبل آغاز شد و در نهایت نصب چمن به پایان رسید. بنا 
بر هماهنگی های انجام شده، چمن جدید ورزشگاه ظرف روزهای 
آینده سبز خواهد شــد و در تاریخ ۲۹ مهرماه رسما از چمن جدید 
رونمایی می شود. جمشید نظمی، مدیرکل اداره ورزش و جوانان 
آذربایجان شــرقی در این بــاره می گوید: خوشــبختانه عملیات 
بازســازی به پایان رســیده اســت. ظرف روزهای آینده کارهای 
باقیمانده انجام می شــود و قطعا در تاریخ ۲۹ مهرماه به وعده مان 
برای بهره برداری از ورزشــگاه عمل می کنیم. او می افزاید: بازی 
تراکتورسازی و فوالد در هفته نهم لیگ برتر که ۲۹ مهرماه برگزار 

می شود، افتتاحیه ورزشگاه یادگار خواهد بود.

برانکو 
قلم را از منتقدان گرفت
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تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی از ساعت ۱8 روز 
سه شــنبه در چارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی 

۲۰۱8 به مصاف یکدیگر می روند.  در آســتانه این دیدار 
بزرگ فوتبال آســیا خبرگزاری ها، ســایت ها و خالصه 
رسانه های مختلف آسیایی و حتی جهان زوایای مختلف 

این دیدار را مورد توجه قرار داده اند.
 در این میان ســایت شــونهای چین به ۲۰ ســال پیش 
برمی گردد، زمانــی که تیم هــای ملی فوتبــال ایران و 
کره جنوبی در جام ملت های ۱۹۹6 امارات مقابل یکدیگر 
صف آرایی کردند. همان مســابقه ای که ایران با شــش 
گل کره جنوبــی را در هم کوبید و همان مســابقه ای که 

علی دایی ۲6 ساله به تنهایی چهار گل زد. 
شونهای در اینباره نوشت: علی دایی ترمیناتوری است که 
هرگز از یاد کره ای ها نمی رود. حتی ســال ها پس از آن 

مسابقه باز هم تیم کره از علی دایی می ترسید.
برانکو ادبیــات جدیدی را به فوتبــال ایران وارد کــرد  او آرام 
حرف می زند. معدود دفعاتی پیش مــی آید که حرف هیجان 

انگیزی بزند؛ البته این اواخر تحت تاثیــر درگیری با کی روش 
گاهی حرف های جالبی می گوید؛ اما مهم ترین نوع و چگونگی 
حرف زدن را بعد از شکســت از قشــقایی بر زبــان آورد. او که 
این شکست را تلخ ترین شکســت همه عمرش  می داند مقابل 
خبرنگاران آرام و شــمرده خودش را مســئول این شکســت 
دانســت.این کار پرفســور، قلم هــای تیز شــده خبرنگارها و 
عصبانیت هــواداران را از بین برد. همه آمــاده بودند به برانکو 
بگوینــد که بردن قشــقایی از لیگ دســته دوم کــه در میان 
بازیکنانش یک بازیکن در حد لیگ برتر هم وجود نداشته مگر 
ملی پوش می خواهد؟همه آماده بودند که به برانکو حمله کنند 
و بگویند: کامیابی نیا، مســلمان، احمدزاده، علیپور، ماهینی، 
پریموف و ... برای شکســت دادن تیم محلی قشــقایی کافی 

نبودند که برانکو قلم و زبان همه را خاموش کرد.

 فدراســیون بوکس این روزها فقط به فکر پشتوانه سازی و 
توجه به رده های سنی پایه اســت و البته منتظر است که 
سرمربی خارجی تیم ملی هم کارش انجام شود و تمرینات 

بزرگساالن نیز از سر گرفته شود.
شاید بتوان فدراســیون بوکس و تیم ملی بزرگساالن این 
رشته را یکی از پرنوســان ترین رشته های ورزشی دانست. 
چندماه مانده بــه المپیک ریو بود که فدراســیون بوکس 
وینکوف اوکراینی را از سرمربیگری تیم ملی کنار گذاشت 

و تصمیم گرفت با مربی داخلی به کار خود ادامه دهد.
علیرضا اســتکی مربی جدید با یک تیم ناآماده راهی چین 
شــد و همانطور که انتظار می رفت دســت خالی به کشور 
بازگشت. بعد از آن انصاری به کادر فنی اضافه شد در حالی 
که قول داده بود سه سهمیه المپیک در آذربایجان می آورد. 
تیم انصاری حتی از چین هم ضعیف تر ظاهر شــد و باز هم 
خبری از سهمیه نشد. با از دســت رفتن فرصت حضور سه 

بوکســور ایرانی در ونزوئال عمال بوکس ایــران با تنها یک 
سهمیه )احسان روزبهانی( راهی المپیک ریو شد.

پس از آن هرگز تیم ملی اردویی نداشت. نه اردویی داشت 
و نه برنامــه ای. اختالف های فدراســیون بوکــس با تنها 
المپیکی خود نیز به شکلی رسمی تر ادامه پیدا کرد تا عمال 
بوکس بزرگســاالن ایران پس از این حواشی در خاموشی 
مطلق به ســر ببرد.  ظاهرا کار مربیــان داخلی پس از عدم 

کسب نتیجه هم به پایان رسیده بود. 
در واقع فدراسیون بوکس حداقل به هریک از آنها فرصتی 
داده بود که منجر به نتیجه نشــد و تصمیم بر آن شــد تا 
دوباره مربی خارجــی هدایت تیم ملی بوکــس ایران را بر 

عهده بگیرد. 
در روزهایی که تنها جوانان در اردو به ســر مــی برند و به 
مسابقات مختلف اعزام می شــوند، بوکسورهای بزرگسال 
منتظرند تــا دو مربی کوبایی به ایــران بیایند تا در صورت 

توافق نهایی تمرینات تیم ملی هم آغاز شود.
 تمریناتی که ملی پوشانش باید خودشان را برای مسابقات 
آســیایی در خرداد ســال آینده و البته بازی های آسیایی 

جاکارتا آماده کنند.

مدیر تیم های ملی فوتبال ایران به سنت سال های گذشته 
در مراسم برافراشته شدن خیمه حسینیه هارونیه حضور 

پیدا کرد.
محمدرضا ساکت که به همراه تیم ملی فوتبال ایران برای 
دیدار با تیم ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی 
جام جهانی به تاشکند سفر کرده بود، بالفاصله پس از 

بازگشت از این کشور، راهی اصفهان شد.
وی که خادم الحسین حسینیه هارونیه اصفهان است، 
در مراسم برافراشته شدن خیمه هارونیه حضور داشت 
تا این خیمه حسینی، مهیای عزاداری سرور و ساالر 

شهیدان شود.
ساکت از مدیران سرشناس ورزشی اصفهان است که 
سابقه مدیرعاملی باشگاه های سپاهان و فوالد ماهان را 
در کارنامه دارد و از سنین نوجوانی و از طریق کالس های 
شهید اژه ای در مسجدعلی، وارد فعالیت های انقالبی شد.

قاب روز در حاشیه 

فعال تمرکز روی تیم های پایه است؛

بوکسورهای بزرگسال، گوشه رینگ
حضور مدیر تیم های ملی فوتبال 

در مراسم برافراشته شدن خیمه حسینی هارونیه اصفهان 

علی دایی
هرگزازیادکره ای ها  نمی رود

فوتبال جهان
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پیشنهاد سردبیر: 
نذر خون، جایگزین قمه زنی

با مسئوالن

 مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان از عزاداران و عاشــقان 
امام حسین )ع( خواســت تا به جای قمه زنی، قطره های خون 

خود را برای نجات جان بیماران نیازمند نذر کنند.
مجید زینلی گفت: روزانه افراد زیــادی از جمله بیماران کلیوی 
و تاالســمی در این اســتان به خون نیــاز دارند که عــزاداران 
حسینی می توانند با شــرکت در طرح نذر خون برای کمک به 
این بیماران، موجب تداوم فرهنگ عاشــورا در یاری محرومان و 

درماندگان شوند.
وی با اشــاره به اینکه با اهدای خون، یک بیمار نیازمند از مرگ 
نجات می یابد، تصریح کرد: روش هایی همچون حجامت کردن 
و قمه زنی می تواند سالمت شخص را به خطر اندازد در حالی که 
اهدای خون زیر نظر متخصصــان انتقال خــون و با تجهیزات 

بهداشتی انجام می شود و سالمت افراد را تهدید نمی کند.
وی با اشــاره به رفتارهایی که می تواند موجــب بیماری های 
خونی شــود، گفت: انجمن هپاتیت ایران به صورت رسمی اعالم 
کرد که قمه زنی یکی از موارد و راه هایی است که می تواند افراد 

جامعه را در معرض بیماری خطرناک هپاتیت قرار دهد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اظهار کرد: توصیه من به 
همه عزاداران حسینی و عاشقان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 

این است که قمه زنی را به نذر خون تبدیل کنند.
وی افزود: اقدام این افراد برای شــرکت در اهــدای خون باعث 
می شود  عالوه بر تضمین حفظ سالمتی خود، در درمان و نجات 

بیماران نیازمند سهیم باشند.
زینلی ادامه داد: از نظر علمی و تحقیقاتی، روش ها و رفتارهای 
ناصحیح در انتقال بیماری خطرناکی همچون هپاتیت شناخته 

شده و به اثبات رسیده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان پیشنهاد داد:

نذر خون، جایگزین قمه زنی

 مراســم تعزیه خوانــی در محل بــاغ تجربــه برگزار مــی شــود. از دیرباز
 »تعزیه خوانی«و تماشــای آن میان ما ایرانیان به عنوان یک مراسم عزاداری 
محبوب بوده اســت و حتی در زمانی که برگزاری آن ممنــوع بود همواره در 
کوچه پس کوچه های شهر با قوت ادامه پیدا کرد.درهمین راستا خانه تجربه 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مراسم تعزیه خوانی واقعه قتلگاه 
امام حسین)ع( و به شهادت رســیدن  ایشــان را با هدف انتقال مصائب اهل 
بیت)علیهم السالم( و زنده نگهداشتن شــعار مذهبی و یادآوری حماسه های 
ماندگار از طریق تعزیه خوانی برگزار می کند.این برنامه همراه با ســخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین قاضی عســگر و قرائت زیارت عاشورا  امروز ساعت 

8:30 تا 11 صبح در محل باغ تجربه اجرا خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ساماندهی، 
کنترل ورود و سرعت کامیون های ورودی به شهر اصفهان در دستور کار قرار 
دارد، اظهار داشــت: باید توجه داشته باشــیم که در حال حاضر تعداد زیادی 
از کامیون ها به صورت غیر مجاز و با ســرعت غیر مطمئنه در شــهر اصفهان 
تردد دارند.  علیرضــا صلواتی با بیان اینکه برنامه ریــزی برای پایش تصویری 
تردد کامیون ها در شهر اصفهان در حال اجراست، افزود: از این رو نصب 100 
دوربین کنترل سرعت تا پایان مهر ماه اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه این 
دوربین ها در بزرگراه های شهر اصفهان نصب می شود، ابراز داشت: با رصد این 
کامیون ها در صورت تخلف، اعمال قانون خواهد شــد. وی اضافه کرد: با نصب 

این دوربین ها برای کنترل تخلفات به صورت ارشاد جریمه صادر می شود.

1۰۰دوربین نظارتی دربزرگراه ها نصب می شودتعزیه خوانی در باغ تجربه

معاون اجتماعــي فرمانده انتظامي اســتان اصفهان گفت: 
پلیس اصفهان یک مجموعه والیي و مکتبي است که براي 
اجراي مراســم باشــکوه عزاداري حضرت ابا عبدا...)ع(  با 

تمام توان آماده همکاري مي باشد .
ســرهنگ جهانگیر کریمي افزود: در ســال جاري اقدام به 
برگزاري جلسه های متعددی با هیئت هاي مذهبي کردیم 
تا دســته ها و محل هاي برگزاری مراسم  عزاداري پوشش 

امنیتي کاملی داشته باشند.
وي با اشاره به طرح هاي پلیس در روزهاي تاسوعا و عاشورا 
بیان کرد: در برخي مناطق شــهر، محدودیــت ترافیکي و 
رفت وآمد براي وســایل نقلیه وجود دارد که دراعالمیه اي 

در روزهاي قبل از تاسوعا و عاشورا اعالم خواهد شد.
کریمی گفــت: پلیس اصفهــان با پلیس یــاران محرم که 
همکار پلیــس در بحث امنیــت و انضبــاط هیئت ها مي 
باشند همکاري داشته تا مراســم عزاداری حسینی هر چه 

باشکوه تر برگزار شود.
گفتنی اســت ســرهنگ جهانگیــر کریمــي در پایان از 
پیشکســوتان و مدیران هیئت ها خواســت تا دســته ها 
و هیئت ها را در ســاعت های خاصي حرکــت داده و قبل 
از حرکت با کالنتري محل و پلیــس راهنمایي و رانندگي 

هماهنگ شوند تا گره ترافیکي و سد معبر ایجاد نشود.

 مدیر دفتر اصفهان کارت و مدیر پروژه ســامانه هوشمند 
تاکسی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 50 نقطه موقت در 

سطح شهر به شبکه توزیع شارژ اصفهان کارت افزوده شد.
 فرهاد گلی افزود: این اقدام در راستای تسهیل و دسترسی 
آســان شــهروندان به خدمات حمل و نقل شهری صورت 
گرفته است. بر این اساس شــهروندان اصفهانی در نقاطی 
که باجه شارژ اصفهان کارت وجود ندارد یا فاصله زیادی با 
باجه های فروش و شــارژ اصفهان کارت دارند، می توانند به 

راحتی کارت خود را شارژ نمایند.
وی با اشــاره به خدمات دیگر اصفهان کارت در حوزه های 
حمل و نقل عمومــی تصریح کرد: شــهروندان می توانند 
در مکان های دیگری همچون قطار شــهری، اتوبوسرانی 
اصفهان، خمینی شــهر، برخــوار و بهارســتان ، همچنین 
ایستگاه های دوچرخه، 18 پارکینگ طبقاتی و بزرگ شهر 
و تاکسی های شهری که به دستگاه های استفاده از سامانه 

اصفهان کارت تجهیز شده اند از این امکان استفاده نمایند.
مدیر دفتر اصفهان کارت خاطرنشــان کــرد: همچنین در 
مراکز فرهنگی تفریحی همچون بــاغ گل ها، باغ پرندگان، 
نمایشــگاه خزندگان، باغ موزه پروانه هــا، تله کابین صفه، 
تله ســیژ ناژوان، شــهر رویاهــا و نمایشــگاه بین المللی 

شهروندان می توانند از اصفهان کارت استفاده کنند.

همکاری پلیس اصفهان با 
پلیس یاران محرم

تجهیز مراکز فرهنگی شهر به 
سامانه اصفهان کارت

شهرداریاستانداریناجا

استانداران چهارمحال و بختیاری و اصفهان
تفاهم نامه امضا کردند؛

همسایه ها پای میز مذاکره 

بسیاری از منازل مسکونی 
هنوز پالک کوبی نشده اند

 استانداران چهارمحال و بختیاری و اصفهان در حوضه 
زاینده رود تفاهم نامه امضا کردند.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن 
تفاهم نامــه در خصوص نحــوه نظــارت و کنترل بر 
توزیع آب کشــاورزی در حوضه آبریــز زاینده رود با 
مشــارکت تشکل های صنفی کشــاورزی بین قاسم 
سلیمانی دشــتکی و رســول زرگرپور اســتانداران 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان منعقد شــد. قاســم 
سلیمانی دشــتکی تاکید کرد: در این تفاهم نامه برای 
چگونگی مدیریت، کنترل و نظارت بر توزیع آب بخش 
کشــاورزی در حوضه آبریز زاینده رود تصمیم گیری 
شــد. گفتنی اســت، زاینده رود به عنوان بزرگ ترین 
جریان دائمــی آب منطقــه مرکزی ایران از رشــته 
کوه های زردکوه بختیاری در چهارمحال و بختیاری و 
کوه های غرب اصفهان واقع در شهرستان های فریدن 
و فریدون شهر سرچشــمه می گیرد که در سال های 
اخیر با چالش کمبود آب و خشکســالی روبرو شــده 
و خشکی بی ســابقه ای را تجربه کرده است.  طرح ۹ 
ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود سال 13۹3 به 
تصویب شورای عالی آب کشــور رسیده  وامضای این 

تفاهم نامه به اجرای آن کمک زیادی خواهد کرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت 
وجود نشانی منازل مسکونی شهروندان در سطح شهر 
اظهارکرد: با توجه به نزدیکی هفته پســت الزم اســت 
تا مشکل پســت و کدپســتی منازل رفع شود چراکه 
متاسفانه مردم هنوز با مشکالتی در پالک کوبی منازل 
مواجه هســتند در صورتی که این طرح قرار بود از سال 
86 اجرا شود و نزدیک به ۹ ســال است که معوق مانده 
است. رضا امینی افزود: بر روی ســر در ورودی منازل 
مســکونی در برخی از محالت، همچنــان پالک نصب 
نشده که باعث ایجاد مشــکالتی برای اعضای شورای 
شهر شــده  و برای مراجعه به برخی از منازل مسکونی 
مورد سوال شــهروندان قرار گرفتیم که چرا شهرداری 

برای پالک کوبی منازل اقدام نمی کند.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: معاونت 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان از سال 86 تاکنون 
همواره ابراز داشته که قرار است با هماهنگی اداره پست 
این مشکل حل شود اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه 
صورت نگرفته اســت. امینی بیان داشــت: درحالی که 
حتی درخت های شــهر اصفهان پالک کوبی شــده اند 
برخی از منازل مسکونی فاقد پالک است که  انجام این 

امر به  برنامه ریزی شهرداری نیاز دارد.

شورا

اعزام 1۲۰۰ مبلغ دینی ویژه 
ایام محرم

مدیر کل پست خبر داد:

فعالیت یک هزار و 48 واحد 
پستی در استان اصفهان

مســئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به اعزام مبلغان دینی خواهر و برادر به مناسبت 
ایام عزاداری حضرت اباعبدا... الحســین)ع( اظهار داشت: ۹50 
نفر از مبلغان برادر و 250 نفر از طــالب خواهر از قم و اصفهان 
برای تبلیغ در 10 روز ابتدایی ماه محرم به روستاها و شهرهای 

مختلف در سراسر استان اصفهان اعزام شده اند.
حجت االســالم حســن بابایی  افزود: 4 هزار و 200 نفر از ائمه 
جماعات در مســاجد و هیئت های مختلف در سراسر استان در 
این مدت به امر تبلیغ مشــغول هســتند، همچنین 160 نفر از 
روحانیون که از ســوی سازمان تبلیغات اســالمی به مدت یک 
ســال در روســتاها مســتقر هســتند در این ایام در امر تبلیغ 

مشارکت دارند.
مســئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشی توجیهی ویژه 
گروه های مختلــف مبلغان دینی بیــان کرد: برگــزاری دوره 
آموزشــی و توجیهی ویژه یک هزار و 500 نفر از ائمه جماعات 
مســاجد با حضور نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، ارائه سرفصل های تبلیغی و بســته فرهنگی به همراه 
محتوای آموزشــی مورد نیاز مبلغان و برگزاری دوره آموزشــی 
ویژه ۹50 مبلغ اعزامی در اردوگاه شــهید بهشتی به همراه ارائه 
کتاب »ره توشــه« از جمله برنامه هایی اســت که برای مبلغان 
اجرا شــده اســت. وی ادامه داد: موضوعاتی همچون خانواده، 
آسیب های اجتماعی، استکبارســتیزی، امر به معروف و نهی از 
منکر و موضوعات مورد نیاز برای جامعه از جمله ســرفصل های 
تبلیغی است که توسط مبلغان ارائه می شود همچنین با تشکیل 
قرارگاه جهاد کبیر در ســازمان تبلیغات اســالمی، این قرارگاه 
فرهنگی در همه شهرستان تشکیل شــده و موضوع جهاد کبیر 
در قالب مباحث استداللی و کرسی های آزاداندیشی ارائه شده و 

روحانیون به شبهات پاسخ می دهند. 
حجت االســالم بابایی با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشی 
و توجیهی ویژه مبلغان در طول ســال گفت: الزم است تا همه 
مبلغان در سامانه جامع اعزام مبلغ )سجا( ثبت نام  کنند چراکه 
مجوز هیئت های مذهبی در صورتی صادر می شــود که روحانی 
هیئت کد تبلیغی سامانه ســجا را داشته باشــد. این سامانه از 

ابتدای محرم فعال است. 

مدیر کل پست استان اصفهان درخصوص جایگاه شرکت پست استان 
گفت: اداره پست استان اصفهان یکی از شــاخص ترین ادارات پست 
در  ایران است که حدود یک هزار و 48 واحد پستی را در سطح استان 
دارد، این درحالی است که در کل کشــور 16هزار و 246 واحد پستی 

فعالیت می کند و 45/6 درصد آن در استان اصفهان مستقر است .
 ســعید رجالی افزود: پوشــش جمعیتی اســتان در پایان شــهریور 
ماه 4 هزار و 656 نفر بوده و مســاحت پوششــی واحدپســتی 102 
هــزار کیلومتر مربــع اســت. وی  خاطر نشــان کــرد: 6۹0 نیروی 
انســانی در  شــرکت پســت اســتان اصفهان مشــغول بــه کارند 
و حــدود 3 برابــر این تعــداد بــه صــورت خصوصی بــا واحدهای 
پســتی همکاری مــی کنند. رجالــی تصریــح کرد: در ســال های 
 اخیــر بحــث کاهــش نیروهــای رســمی دنبــال شــده و هدف 

چابک سازی نیروهای پستی در زمره اهداف ما قرار گرفته است  .
وی افزود: شرکت پست استان اصفهان 308 قرار داد را با افراد حقیقی 
و حقوقی منعقد کرده و  روزانه 85 هزار مرســوله در شــبکه پســتی 
اصفهان وصول و ارسال می شــود، به طوری که روزانه 38 مرسوله به 
استان اصفهان وارد شــده و 47 هزار فقره مرســوله از استان اصفهان 
صادر می شــود.مدیر کل پست اســتان اصفهان خاطر نشان کرد: در 
شش ماهه امســال تعداد مرسوالتی که به اســتان اصفهان وارد شده 
7 میلیون بوده و حدود 8 میلیون مرســوله از استان خارج شده است. 
وی افزود: پســت در زمینه خدمــات نیابتی قراردادهــای متنوعی را 
با ســازمان های مختلف منعقد کرده اســت ، به طور مثال در 6 ماهه 
اول ســال ۹5 حدود 280 هزار مرســوله مربوط به ثبت اسناد و 380 
هزار مرســوله مربوط به ثبت احوال، 2میلیون و 781 هزار مربوط به 
مخابرات که قبوض تلفن را در برمی گرفته و 48هزار مرسوله مربوط به 
پست بانک،78هزار مرسوله از اداره کل مالیاتی، 67هزار مورد مربوط 
به تامین اجتماعی، 20هزار مورد در ارتباط با مرکز بهداشت،14هزار 
مورد در رابطه با پزشــکی قانونی، 52هزار مورد مربوط به شورای حل 
اختالف، 18هزار و 400مرســوله مربوط به اداره کل فنی حرفه ای و 
616 هزار مربوط به عوارض نوســازی و کســب و پیشه، قبض تحویل 

پست داده شده است.

دکتر غالمرضا اصغــری برنامه تحول نظام ســالمت را برگ 
 برنده دولــت یازدهم در داخل کشــور خوانــد و اظهار کرد: 
عده ای به عمد و با غرض ورزی، چند خطای انگشــت شمار 
را در مقایسه با ده ها هزار عمل پزشــکی انجام شده، بزرگ و 
برجســته می کنند و حتی در برخی اخبار، توضیح و جوابیه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درج نمی شود.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه ســال 
گذشــته حدود دو میلیون عمل مختلف پزشکی و بالینی در 
بیمارستان ها و مراکز دولتی استان اصفهان انجام شده است، 
گفت: این عمل ها شــامل 480 هزار عمل جراحی، 70 هزار 
تولد، 600 هزار مراجعه به اورژانس، 400 هزار ویزیت کلینیک 

و 500 هزار خدمات پاراکلینیک است.
اصغری افزود: در میان این حجم گســترده خدمات، احتمال 

خطای انسانی وجود دارد.
وی با بیــان اینکه در بهتریــن نقاط دنیا، خطای پزشــکی تا 
ســه درصد وجود دارد و تا حدود 10 درصد نیز در سطح دنیا 
پذیرفته شده اســت، اظهار کرد: در ایران نیز احتمال خطای 

پزشکی بین سه تا پنج درصد برآورد شده است.
 وی با اشــاره به حــدود 70 هزار زایمان در ســال گذشــته، 
تصریح کرد: تعــدادی از مادران دچار بیماری یا مشــکالتی 
مانند آســم، دیابت یا تنگی لگن بودند اما عمل ســزارین یا 
زایمان طبیعی آنها به خوبی انجام شد و برای مادر و نوزاد هیچ 

مشکلی  پیش نیامد.

اصغــری با بیــان اینکــه بنابــر آمــار جهانی، یک تا ســه 
 درصد احتمــال خطــای پزشــکی در زایمان وجــود دارد،

 ادامــه داد: ممکن اســت در زایمان مشــکالتی مانند زخم 
 شــدن یا شکســتگی به وجود آید اما تعداد آنها بســیار کم و
 انگشت شمار است و قابل مقایسه با حجم باالی زایمان نیست.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفــت: بزرگنمایی 
درباره خطاهای پزشــکی باعــث از بین رفتــن اعتماد مردم 
به نظام پزشــکی و ســلب اعتماد به نفس و جرئت پزشکان 
برای انجــام عمل های حســاس می شــود کــه در نهایت 
 ضرر آن متوجه خــود مردم و بیمــاران خواهد شــد. وی از 
رســانه ها خواســت که به خطاهای صورت گرفته در حوزه 
پزشــکی همان گونه که هســت بپردازند و از بزرگنمایی آنها 

پرهیز کنند.
اصغری تاکید کرد: همــه موارد خطاهای پزشــکی گزارش 
شــده به دانشــگاه در کمیته بررســی خطاهای پزشکی به 
ریاست رییس دانشــگاه بررســی و درباره آنها تصمیم گیری 
 می شــود.  وی همچنیــن درباره برخــی اخبــار و مطالب 
 )MS( منتشر شده از اصفهان مانند » اصفهان پایتخت ام اس
یا انواع ســرطان « گفت: ما این مطالب را شــایعه و نادرست 
می خوانیم زیرا از ســوی افراد کم اطالع و بــه دالیل مختلف 

مطرح می شود.
 وی افزود: اصفهــان از نظر تعداد بیماران ثبت شــده مبتال به 
ام اس در کشــور، رتبه دوم و از نظر سرطان در بین زنان ، رتبه 

هفتم و سرطان در بین مردان رتبه سوم را دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد 
بیماران مبتال به این بیماری ها در کشــورهای پیشرفته چند 
برابر ایران اســت، اظهار کرد: بیماری ســرطان در کشورهای 

اروپایی وآمریکا سه برابر کشور ماست.
وی ادامــه داد: در زمینه ام اس، در برخی شــهرهای انگلیس 
تعداد بیماران ام اس به نســبت جمعیت، چهار برابر شهرهای 
کشــور ماســت.اصغری درباره بیمــاری ام اس توضیح داد: 
این بیماری گســتره و تنوع زیــادی دارد و ممکن اســت در 
برخی افراد، آثار شــبه ام اس بروز کند که پس از بررسی ها و 
آزمایش های دقیق مشخص می شود که آیا دقیقا ام اس است 
یا خیر که در این صورت، حدود نیمی از آمــار ام اس در ایران 
کاهش می یابد.  وی همچنین درباره انتشار اخبار بزرگنمایی 
شــده از آمار ام اس در کشور، خاطرنشــان کرد: در این اخبار 
مقداری به مســائلی مانند خشکســالی و آلودگی هوا دامن 
زده شده و حتی ممکن اســت اهدافی مانند فروش داروهای 

وارداتی در پس آن باشد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: اقدامات دیگری نیز 
برای ضربه زدن به نظام سالمت و 
پزشکی اســتان انجام می شود از 
جمله اینکه در ماه های اخیر، باندی 
را در آرامستان باغ رضوان اصفهان 

شناسایی کردیم.
وی توضیح داد: اعضــای این باند 
 که آشنا به مباحث حقوقی بودند، 
عده ای را در باغ رضوان گماشــته 
بودند تا به سراغ خانواده های افراد 
متوفی برونــد و از آنها درباره دلیل 
فوت بستگانشان، پزشک و یا نوع 

عمل جراحی سوال کنند.
وی ادامه داد: ســپس ایــن افراد 
به بســتگان فــرد متوفــی اعالم 
می کردند که اگر از پزشک معالج، 
شــکایتی دارید ما آن را از طریق 

حقوقی پیگیری و در صورت گرفتن خسارت، آن را بین خود 
تقســیم می کنیم. به گفته اصغری این موضــوع به نهادهای 

امنیتی و انتظامی استان اصفهان گزارش شده است.
اجرای برنامه تحول نظام ســالمت از اردیبهشت ۹3 با هدف 
کاهش هزینه های درمانی و افزایش کیفیت ســطح خدمات 

درمانی و بهداشتی آغاز شده است. 
کاهش پرداخت هزینه های درمانی از جیــب مردم، افزایش 
هشت درصدی زایمان طبیعی، اضافه شــدن بیش از یکهزار 
تخت بیمارستانی، زیر پوشش قرار گرفتن سه میلیون و 800 
هزار نفر در شبکه های بهداشــت و تشکیل دو میلیون و 800 
هزار پرونده الکترونیک سالمت از مهم ترین دستاوردهای این 

برنامه در استان اصفهان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان پایتخت ام اس ایران نیست

بزرگنمایی درباره 
خطاهای پزشکی 
باعث از بین رفتن 

اعتماد مردم به نظام 
پزشکی و سلب 
اعتماد به نفس و 
جرئت پزشکان 

برای انجام عمل های 
حساس می شود 

شــهردار اصفهان از حامیــان فعالیت هــای مذهبی و 
فرهنگی اســت و در دهه محرم با حضور در خیمه های 
عزاداری مجموعــه های فرهنگی عالوه بــر اقامه عزا با 
مردم و فعالیــت های این مجموعه ها بیشــتر آشــنا 
می شــود.  مهدی جمالی نژاد در حاشیه حضور خود در 
یکی از مراسم عزاداری مجموعه های فرهنگی با اشاره 
به فعالیت های مثبت مجموعه های شهر اصفهان گفت: 
نسل جدید، خوشــبختانه همانند  نسل قبل به مسائل 
معنوی عالقه مند اســت و از جهاتی نیز نسبت به این 

مسائل اهمیت بیشتری قائل است.
 این نســل در عرصه معنویت و باالخص در عرصه های 
مذهبی و حوزه های دینی شــهر حضور پر رنگی دارد. 
وی افــزود: خوشــبختانه این نســل، خــود جوش تر 
و نوآورانه تــر هم عمل می کند. نکتــه مثبت دیگر آنها 
این است که سعی می کنند به نوعی بدون وابستگی به 
دستگاه های دولتی و عمومی، خودشان این نوع مسائل 
را پیگیری کننــد. اینکه ببینیم مــردم در عرصه های 
مذهبی به صــورت خودجــوش حضور د ارند بســیار 

ارزشمند است.
شــهردار اصفهان با اشــاره به فعالیــت مجموعه های 
فرهنگی افــزود: مجموعه های فعال در شــهر اصفهان 
صرفا با تمرکز بر مســائل مذهبی فعالیت نمی کنند و 
خوشبختانه محصوالت این مجموعه ها بسیار ارزشمند 
و غنی اســت به طوری کــه این مجموعه هــا  در همه 
عرصه هــا  ازجمله علمی، مذهبی، ورزشــی و جهادی 

حرفی برای گفتند دارند. 
وی افزود: بســیاری از کســانی که در دانشــگاه های 
مطــرح کشــور در حال تحصیــل هســتند بچه های 
همیــن مجموعه ها بــوده انــد و این خود گویاســت 
که ایــن حرکت همــه جانبه اســت؛ یعنی دوســتان 
مســئول در این مجموعه ها باید تالش کنند تا بســتر 
رشــد اعضای این مجموعــه را به صــورت همه جانبه 
فراهم کنند. شــهردار اصفهــان در پایان بــه جوانان 
مجموعه های فرهنگی توصیــه کرد: تحصیل و تذهیب 
دو رکــن اصلی پیشــرفت جوانان اســت. ضمن اینکه 
جوانان باید ارتباطشــان را با مســائل مذهبی ، معنوی 
باالخص با مجالــس مذهبی امام حســین)ع( تقویت 
 کنند، کــه این نه تنهــا باعث عزت نفس ایــن عزیزان 
می شــود بلکه ارتقای روحــی ، معنــوی و علمی این 

عزیزان را هم به همراه خواهد داشت.

شهردار اصفهان:

 جوانان ارتباطشان  را با مجالس
 امام حسین)ع( تقویت کنند

خبر

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: امکان خطا در حوزه پزشکی به دلیل دخیل بودن عامل انسانی 
همواره وجود داشته اما موضوع مهم این اســت که عده ای با انگیزه های سیاسی و غیر حرفه ای و با هدف 

تخریب کردن عملکردهای دولت به آنها دامن می زنند.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

سوپ یکی از بهترین گزینه ها برای یک شام 
سبک پاییزی است. این بار با کرفس و هویج 
یک سوپ سبک پاییزی درست کنید. مواد 
به کار رفته در این ســوپ، بسیار کم کالری 
بوده و به همین دلیل یک شــام کم کالری 

است.
مواد الزم :

روغن  دو قاشــق غذاخوری،کــدو حلوایی  
نصف کدو به صورت مکعبی شده، هویج یک 

عدد تکه تکه شده،کرفس  دو شاخه خرد شــده،پیاز  یک عدد خرد شده،سیب زمینی  
یک عدد خرد شده،سیر  4 حبه کامال ریز شــده،آب سبزیجات  4 پیمانه،نمک و فلفل 

سیاه  به مقدار الزم،پیازچه  دو قاشق غذاخوری خرد شده
طرز تهیه :

روغن را در قابلمه بریزید. کدوهای مکعبی شــکل، هویج، کرفس، سیب زمینی و پیاز 
را در روغن حدود 4 دقیقه تفت دهید تا نرم و طالیی رنگ شود.ســیر خرد شــده را به 
مخلوط اضافه کنید و 2 دقیقه دیگــر تفت دهید،آب ســبزیجات را روی آنها بریزید.

قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید و بگذارید تا مواد درون آن جوش بیاید.سپس 
حرارت را کم کنید و بگذارید 30 دقیقه آرام بجوشد تا سبزیجات نرم شود.نمک و فلفل 
را به محتوای قابلمه اضافه کنید.در صورت دلخواه با اســتفاده از یک همزن، مخلوط 
را به صورت پوره درآورید و آن را در ظرف مخصوص ســوپ که قبــال آماده کرده اید، 

بریزید. روی آن را با کرفس و پیازچه های خرد شده تزیین کنید.

کتــاب دو چشــم ناتمام نوشــته محبوبه 
 زارع  را انتشــارات بوســتان کتاب منتشر 

کرده است.
عبدا... و قاســم فرزندان امام حســن )ع( 
هستند . عبدا... فرزند کوچک امام، در پی 
یافتن پاسخی برای سواالت خود در مورد 
علت صلح پــدر و عدم مبــارزه اش با ظلم 

روانه کربال شد .
 او که دلی پر ســوال داشــت ابتدا از مادر 
جویای علت صلح پدر می شــود مادر توان 
ســخن گفتن را در خود نمی بیند اشــک 
بر چشــمانش حلقه می زند که من به این 

کودک چه بگویــم تا بفهمــد که پدرش 
چقدر غریب بود .

عبدا... به خودش قول مــی دهد که حتما 
از عمویش پرس و جو کند. شبی که دیگر 
توان صبر نداشــت دســت ابا عبدا...)ع( را 
می گیرد و او را به پشــت خیــام می برد تا 
دیگر کسی مزاحم پرســش او نباشد؛عمو 
چرا بابا نجنگید و صلح کــرد؟ اصال تا قبل 
از آن بابای من به میدان نبرد رفته اســت؟ 
اباعبدا...)ع( پاسخ می دهد بله پدر شما در 
میدان جنگ مبارزه کرده است اما در مورد 
علت صلح ، پدرت غریب بود به طوری که 

خود با اشاره به گله گوسفندانی که از جایی 
کوچ داده می شــدند فرمود اگــر تنها این 
مقدار یار داشــتم جهاد می کردم . عبدا...

گفت چرا بابا غریب بود؟
قصه غربت داستان بی انتهای علی و اوالد 
اوســت و تنها محدود به جریان عاشــورا 
نیست. نوجوان امام حسن)ع( از عمو اذن 
میدان می خواهد اما ابا عبدا... الحسین)ع( 
نمی پذیرد. قاســم پس از اصــرار فراوان 
عاقبت به یــاد گفته پدر مــی افتد که اگر 
روزی دلت خیلی به درد آمد به ســراغ این 

نامه برو...

ویژگي هاي یك رژیم اصولي)1(سوپ کرفس و هویج

دو چشم ناتمام

خانه تکانی:  قدیم نه ماشین  لباس شــویی بود، نــه جارو ندا شاه نوری
برقی و نه بخار شوی، حتی شامپو فرش هم نبود. 
یعنی حداقل خیلی ها نداشتند و ما هم قاطی آن 

خیلی ها بودیم. 
در عوض یک خانه اجاره ای درندشــت داشــتیم 
که صاحبخانــه مان باالی ملک خودش ســاخته 
بــود بــرای دامــادی کاکل زری اش کــه البته 
مــن خــودم آبگوشــت عقیقــه اش را خــورده 
بودم و حاال حاالها مانــده بود تــا آن روز و بعید 
 هم می دانســتم کســی بــه این ایکبیــری، زن 

بدهد. 
خانه،گازکشــی هم نبود و نفت هم خاصیتی مثل 
کرم مرطوب کننده داشــت یعنی روی همه چیز 
یک الیه نازک چربی، دوده و بو باقی می گذاشت 
که بعضی وقت ها تحمل ناپذیر می شد. مثل وقتی 
که یک نفر با دست کرم مالی شده نارنگی پوست 
بکند و آدم را مجبور کنــد یک پرک از این نارنگی 
تبرکی را که طعم روغن و خیار و آلوئه ورا می داد 

بخورد. 
هرســال اوایل بهمــن، مامان بعــد از اینکه چند 
روزی ســاکت مــی شــد و از بــاالی عینکــش 
یا به ســقف زل می زد یا به پنجره هــا و الکی در 
کابینت ها را باز و بسته می کرد و دست روی قالی 
می کشــید، بی مقدمه می گفت: باید این مطبخ 
را گشــاد کنیم! من صــدای بابا را از دوردســت 
می شــنیدم کــه یــک چیزهایی مــی گفت که 
 گویا چندان هم مهــم نبود، خانــه انصافا بزرگ 

بود.
 صدا تویش می پیچید، اگر کســی تــه پذیرایی 
زمین می خورد با چشم غیر مســلح از توی هال 
پیدا نبود. ما که آن موقع با استناد به »کنوانسیون 
بدترین اشــکال کار کودکان« دســت به سیاه و 

سفید نمی زدیم. 
فقط چندبار رفتیم توی حمام و روی پتوهایی که 
توی آب و کف خیسانده بودند باال و پایین پریدیم 

که اشتباهی دوش باز شد.
 یا روی فرش مــی خوابیدیم تــا آن را دور ما لوله 

کنند و قل بخوریم.
 با پرده ها بــرای خودمان دامن عروس درســت 
می کردیم و یک بار هم رفتــه بودیم توی کابینت، 
خانه کــرده بودیــم و از آنجا بیــرون نمی آمدیم 
چــون از ظواهر امر پیدا بود که پترس انگشــتش 
را از سوراخ  سد در آورده که سیل آمده و آب کف 

آشپزخانه را برداشته است. 
از همه بهتر وقتی بود کــه خرده ریزه های کمد را 
بیرون می ریختند و ما وســط آنها می نشستیم و 

هر چند ثانیه یک بار می گفتیم: » اَ  اینو!«

لبخندک

وقتی حرف از کم فروشــی به میان می آید 
معمــوال ذهن ها به ســمت بازار مــی رود، زاینده رود

درحالی که ایــن بیماری بســیاری از ما را 
مبتال کرده است: تدریس بی مطالعه، پیچاندن کار اداره، ویزیت 

دو دقیقه ای بیمار و ...
دوســتی تعریف می کرد که یک روز صبح به اتفاق یک گردشگر 
ژاپنی در شــهر بوده. آن ژاپنی ایران ندیده از آن همه شلوغی و 
تکاپوی صبحگاهی به وجد آمده و از دوســت ما سوال می کند 
که این همه هیاهو برای چیســت؟ و دوست ما هم در جواب می 
گوید همه دارند برای رسیدن به محل کار عجله می کنند! ژاپنی 
مذکور در حالی که چشم های بادامی اش از تعجب به اندازه گردو 
شده بود می گوید من فکر می کردم فقط ملت ژاپن برای رسیدن 
به محل کار و شروع فعالیت های روزانه مشتاق و پریشانند. البته 
این دوست محترم، ادامه ماجرای پرهیاهوی صبحگاهی را برای 
گردشگر ژاپنی تعریف نمی کند و نمی گوید که همه این هیاهو 
و شور و اشــتیاق فقط تا دم در اداره و رسیدن به تایمکس است 
و بعد از اینکه ســاعت ورود به اداره ثبت شد سرعت ناگهان الک 
پشتی می شــود و انگار دکمه slow motion فیلمی را فشرده 
باشی همه با حرکاتی کشدار وارد اتاق کار شده و بساط صبحانه 
را می گســترانند! و آن همه هیاهــو تبدیل به هیچ می شــود. 
جالب تر آن اســت که پای صحبت خودمان که بنشــینیم همه 
از وجدان کاری خارجی ها مثال همان ژاپنــی ها می گوییم و از 
اینکه هیچ کس در این مملکت کارش را درست انجام نمی دهد 

واسفا سر می دهیم!

هیاهو برای هیچ

رژیم هایي که هیچ پایه و اساس علمي خاصي ندارند، عوارض کوتاه و درازمدت فراواني را 
براي گروه هدف خود به همراه مي آورند. کم کردن وزن به هر زحمتي، مي تواند به قیمت 

از دست رفتن سالمت جسماني و رواني ما تمام شود.
 رژیم سخت چیست؟

معموال رژیم هاي غذایــي معمولي براي افراد عادي، ســالم و با اندامي متناســب حاوي 
1800 تا 2200 کیلوکالري هســتند. فرد بــا دریافت این میزان کالــري مي تواند انرژي 
مورد نیاز روزانه اش را تامین کند، ضمن اینکــه این مقدار کالری از مواد غذایي مختلف به 
دســت می آید و این مواد غذایي مي توانند حاوي امالح، ویتامین ها و آنتي اکسیدان هاي 
مختلفي باشند و ســالمت تک تک ســلول هاي بدن را هم تامین کنند.  در بیشتر موارد، 
رژیم هاي غذایي کاهش وزن حــدود 1500یا بین 1500تــا 1800کیلوکالري انرژي به 
بدن مي رســانند. البته ناگفته نماند که میزان انرژي دریافتي در رژیم هاي غذایي اصولي 
هم بســته به میزان اضافه وزن و شــرایط افراد فرق مي کند، این در حالي است که بدن با 
رژیم هاي غذایي سخت، زیر 1200 و حتي در مواردي زیر 800 کیلوکالري انرژي دریافت 

مي کند و به این ترتیب، زمینه کاهش غیر اصولي و خطرناک وزن فراهم مي شود.
 عوارض عمومي رژیم هاي سخت چیست؟

بهتر است طرفداران رژیم هاي سخت بدانند که این گونه کاهش وزن ها، با تحلیل عضالت 
و کاهش آب و چربي مورد نیاز بدن باعث پایین آمدن وزن مي شــوند. به همین خاطر هم 
نخستین و بارزترین عارضه عمومي رژیم هاي سخت و غیراصولي، تحلیل عضالت،  شل و 
افتاده شدن پوست در اثر تحلیل عضالني، خشکي پوست به خاطر کاهش آب و چربي هاي 
بدن و کاهش قدرت تمرکز یا حتي پرخاشــگري به دلیل از دســت رفتــن منابع مطلوب 

سوخت مغز است.

نوستالژیکاتور 

نوروز

یادداشت های 
گلبول آبی

30
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26
3

امام حسین )علیه السالم(: 
خداوند کسی را که چشمانش در مصيبت هاى ما قطره اى اشك بريزد، 

در بهشت جاى می دهد. 
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