
امام جمعه موقت تهران گفت: عزادار سیدالشهدا)ع( و دیندار باید به حق الناس در 
عرصه های فردی، مادی و سیاسی توجه داشته باشد. آبروی مردم هم حق الناس 

است، باید به آن توجه داشت.
آیت ا... سیداحمد خاتمی در خطبه اول این هفته نماز جمعه تهران، اظهار کرد: 
ساالر شهیدان در ساعات پایانی عمر شریفشان این خطبه را خواندند که» برای 

خدا حریم نگه دارید و از فریب دنیا بر حذر باشید«
وی با بیان اینکه دنیا برای هیچ کس حتی خوبان هم ماندگار نیست، گفت: اگر 
دنیا قرار بود بماند شایسته ترین کسانی که جا داشــت بمانند، انبیا بودند. قرآن 
کریم به پیامبر اکرم)ص(  خطاب می کند: »شما می میری و آنان نیز می میرند« 
حتی فرشــتگان و جناب عزرائیل هــم می میرند. حاال که فرصت بــاز داریم و 

می توانیم توشه این راه طوالنی را بر گیریم، با تقوا این توشه را تحصیل کنیم.
خاتمی افزود: در خطبه هــای نماز نبایدها را در ســبک زندگی دینی در عرصه 
اجتماعی می گویم. چه چیزهایی با ســبک زندگی دینی سازگار نیست؟ امروز 
بالغت در ســخن به بنده می گوید سوژه ای جز ســوژه اباعبدا... را نداشته باشم. 
کشور عطر ساالر شهیدان را دارد. حضرت یک سخن در صبح و یک سخن در عصر 
عاشورا در عرصه نبایدهای زندگی اجتماعی دارد. سخن صبح عاشورا این است: 
»کسی که دیون حق الناس بر عهده  اوست حق ندارد اینجا بماند. کسی که مدیون 
بماند و تدبیری هم برای دینش نداشته باشد، جهنمی است« معنایش این است 
که عزادار سیدالشهدا)ع( و دیندار باید به حق الناس در عرصه های فردی، مادی و 

سیاسی توجه داشته باشد. آبروی مردم هم حق الناس است.
امام جمعه موقت تهران گفت: فردی که در فضای مجازی فعال است و هر حرفی 
را بدون تحقیق در این فضا مطرح می کند و آبروی افراد را می برد، باید پاسخگو 
باشد. در عرصه اجتماعی به ویژه در زندگی آپارتمان نشینی ، رعایت حق همسایه، 

حق الناس است.
وی ادامه داد: در عرصه سیاســی، رأی مردم حق الناس است و یک رأی نباید 

جابه جا شود اما خروجی رأی مردم هم حق الناس است. اینکه رأی مردم 
را ببینیم و خروجی 40 میلیونی رأی مردم را به آتش بکشــیم، زیر پا 

گذاشتن حق مردم اســت. حضور 85 درصدی مردم را ندیدن، زیر 
پا گذاشــتن حق الناس اســت. حق الناس، نباید باندی و جناحی 
تفســیر شــود.امام جمعه موقت تهران در ادامه با بیان اینکه طی 

10 روز عزاداری سیدالشــهدا)ع( حتی 
یک جنایت هم در این کشور اتفاق 
نیفتاد، گفت: اجتماعات تاســوعا 
و عاشــورا نشــان داد کــه گویا 
کســی در خانه ها نمانده است. 
از وزارت اطالعــات، ســازمان 
اطالعات ســپاه و ناجــا به دلیل 
ســامان دادن این امنیت تشکر 

می کنم.
وی ادامــه داد: مرثیه ســرایی ها 

و اشــعار محرم فاخــر بود و 
امیدوارم رو به تکامل پیش 

رود. اطعــام عزاداری هر 
ســال بود اما امســال 
این مســئله بی سابقه 
بــود. از شــب اول 
محرم اکثر مجالس 
عــزاداری، اطعــام 
داشــتند. اطعــام 
نماد دیگردوستی 

است. در برخی هیئت ها دیدم نوشته اســت هر هیئت یک جهیزیه، این ابتکار 
ستودنی است.

خاتمی همچنین با تشکر از رفتار هواداران تیم  فوتبال ایران در بازی با کره جنوبی، 
گفت: متدینان قبل از بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در شــب عاشــورا خیلی 
نگران بودند که نگرانی شان هم به حق بود، چون نگران حرمت شکنی بودند، اما 
محبت الحسین کار خودش را کرد. هیچ حرمت شکنی که نشد، بماند ، ورزشگاه 
هم یکپارچه شد عزاخانه.یک روزنامه سعودی نوشت ورزشگاه را به عزاخانه تبدیل 
کردند. آنان پرچم سیاه در دست داشتند و لباس سیاه پوشیده بودند. هواداران 
ایرانی به جای اینکه مثل هواداران فوتبال شــادی کنند، آیین دینی خود را در 

ورزشگاه به جای آوردند. معلوم می شود که خیلی سوختند، بسوزید و بمیرید.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با طرح این درخواست از مسئوالن ورزش کشور 
که از چند سال قبل از برگزاری مسابقات تدبیر کنند تا تقارن ها به وجود نیاید، 
ادامه داد: تدبیر شد، با زحمت هم تدبیر شد و میوه شــیرین هم داد. این دلیل 

نمی شود که دست روی دست گذاشت. این بهانه بار دیگر قابل قبول نیست.
وی همچنین حمله کنندگان به عزاداران حسینی در سوئد، نیجریه و افغانستان را 
از تبار یزیدیان دانست و افزود: به یاری خداوند حمله کنندگان نابود خواهند شد.

خاتمی در ادامه اظهار کرد: رســانه ملی سنگ تمام گذاشــت و با مردم خوب 
همراهی کرد. پخش عزاداری از  شهرســتان های مختلف انجام شد. رسانه ملی 
یعنی همین. رســانه ملی فقط رســانه تهران نیســت.امام جمعه موقت تهران 
همچنین حمله عربســتان به مجلس ختمی در یمن را نکوهش و خاطرنشــان 
کرد: این جنایت بسیار فجیع بود. جنگنده های سعودی چهار بار یک سالن را با 
بمب های 800 کیلویی، کوبیدند و بیش از 400 نفر را به شهادت رساندند. برخی از 
شهدا به حدی سوختند که فقط اسکلت هایشان برجای ماند. در این جنایت دولت 
انگلیس و آمریکا در خط مقدم قراردارند. یک روز قبل از این جنایت عربستان و 
انگلیس در پی قرارداد 50 میلیاردی اســلحه بودند. بعد از جنایت 
هم تلویزیون انگلیــس اعالم کرد فقط 50 نفــر از انصارا...

کشته شدند. آمریکا هم در  کمک رسانی به عربستان 
پل بوده است. 

پهپادهای آنان 24 ســاعته از نیروهای سعودی 
حمایت کردنــد و فرماندهی این جنگ 
با همکاری انگلیسی ها انجام شد.این 
جانیان بدتر از یزید و شــمر، بدانند 
دادگاه عدل الهی در انتظار آنهاست 
و در همین دنیا آه و خون مظلوم 
گریبان آنان را خواهد گرفت. به 
امید روزی که همه رســانه های 
جهان بنویســند »آل ســعود، 
سقوط کرد و آل سعود، آل 

سقوط شد.«

امام جمعه موقت تهران:

آبروی مردم، حق الناس است
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مشارکت ژرمن ها برای احیای ذخایر آب؛

ایران برای احیای زاینده رود 
دست به دامان آلمانی ها شد

15

اصفهان قرآن های به خط بریل را 
به سراسر جهان صادر می کند

11

مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل:

وقت تبدیل حرف ها به عمل 
رسیده است

15

جمالی نژاد  مطرح کرد:

حضور پررنگ شهرداری در برپایی 
باشکوه مراسم سوگواری محرم

7

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

انهدام باند سارقان حرفه ای
در شهرکرد

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

امام جمعه اصفهــان در خطبه های ایــن هفته نماز 
جمعه اصفهان با اشاره به ملزومات توحید اظهار کرد: 
توحید را باید با اســتدالل یاد بگیریم تا کسی نتواند 
ما را از مســیر درســت منحرف کند.  آیت ا... ســید 
یوسف طباطبایی نژاد افزود: توحید ذاتی و صفاتی که 

در هفته های گذشته به آن اشــاره شد دو بخش اول 
توحید و قسم ســوم توحید، بحث توحید در خالقیت 
 و به این معناســت که خالق همه جهان خداســت.  
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: زرتشتیان قائل به این 

هستند که جهان دو خدا دارد که یکی از آنها ...

امام جمعه اصفهان: 

داعش باعث شده کفار
به ریش مسلمانان بخندند

ذوب آهن - سپاهان؛ امروز ساعت 17

داربی تغییرات!

15

14

 مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشــاره به ثبت نام بیش از 
19 هزار اصفهانی برای شــرکت در پیاده روی اربعین حســینی در 
کربالی معلی گفت: صدور ویزای زائران اربعین حســینی از فردا در 

اصفهان آغاز می شود. آقای غالمعلی زاهدی افزود :تا ظهر روز...

رییس پلیس آگاهــی اســتان اصفهان در خصوص سرشــماری 
نفوس ومســکن اظهار کرد: این موضوع به ستاد سرشماری نفوس 
و مســکن و مجموعه متولی آن ارتباط دارد که باید از ســوی آنها 

اقدامات الزم پیگیری شود. جهانگیر کریمی درباره ...

15

صدور روادید زائران اربعین
از فردا در اصفهان

مراقب
ماموران قالبی سرشماری باشید

15
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پیشنهاد سردبیر: 
سازمان ملل در انتظار اصالح با مدیریت جدید 

عکس روزیادداشت

حمید ابوطالبی-
 معاون سیاسی 

دفتر رییس جمهور

حسین جابری انصاری-
معاون عربی و آفریقای 

وزارت امور خارجه

احمد علیرضا بیگی-
عضو کمیسیون شوراها

عربســتان در بحران یمن دو 
راه بیشــتر ندارد؛ یا اعتراف 
به شکســت، توقف حمالت، 
خــروج و پذیــرش نتایــج 
جنایات و یا فرو رفتن بیشتر 
در باتــالق جنایــت جنگی 
و دادگاه بیــن المللــی و اما 
راه عاقالنــه این اســت که 
عربســتان باید قبل از آنکه 
دیر شود به شکست اعتراف 

کرده و تبعات اقدامات خود را بپذیرد و این بار کشــورهای عرب نیز باید 
به کمک عربستان بیایند و او را از باتالقی که در آن فرورفته نجات دهند؛ 

اگر چه آنها هم در تشکیل ائتالف جنایت و قساوت مسئول هستند.

در رویــداد خونین بمباران 
مجلــس عــزا در صنعــا 
پایتخــت یمن، از ســوی 
جنگنــده هــای متجــاوز 
عربســتان، صدهــا یمنی 
بی پنــاه و مظلــوم دیگر، 
قربانی تجــاوز و بی خردی 
عربستان  سیاســتمداران 
عربســتان  انــد.   شــده 
بر خــالف جهــت حرکت 

عقربه هــای زمان و در آرزوی بازگشــت یمن به وضعیت گذشــته، 
یک سال و نیم اســت که خود را گرفتار جنگی مستقیم با مردم یمن 
کرده است.یمن از میانه خون و آتش، ققنوس وار خارج می شود و به 
آینده قدم خواهد گذاشــت؛ هر چند در هنگامــه این زایش و تحول 
تاریخی، بخشــی از حجر و بشر و شــجرش در آتش خشم و جهل و 

کینه میراث خواران بوجهل و بوسفیان خواهد سوخت.

اصولگرایــان بایــد به فکر 
پیدا کردن چهره جدیدی 
باشــند که تمامــا انگیزه 
به خدمت داشــته باشد و 
سابقه مناســبی در زمینه 
خدمــت بی منــت را دارا 
باشــد. از میان چهره های 
اصولگرا افــرادی را داریم 
که در  جریان های انقالبی 
حضور داشته و می توانند به 
عنوان چهره های جدیدی 

برای حضــور در کارزار انتخاباتی معرفی شــوند.اجماع اصولگرایان 
 برای معرفی یــک کاندیــدا باید براســاس معیارهایی باشــد که 
مقام معظم رهبری برای جریان انقالبی کشــور توصیف کرده و در 

نهایت نقطه اتحاد و اتصال ما باید فرمایشات رهبری باشد.

بین الملل

نشریه فلسطینی المنار به نقل از منابع دیپلماتیک فاش 
کرد که از یک هفته پیش نشســت های محرمانه میان 
قطر، عربســتان و امارات برای محاصره مصر و ضربه زدن 
به اقتصاد و امنیت این کشــور برگزار شده و تصمیماتی 
اتخاذ شــده اســت.  المنار نوشــت: منابع دیپلماتیک 
می گویند بیش از یک هفته است که نشست های محرمانه 
میان مقامات امنیتی ، سیاســی و اقتصادی کشورهای 
قطر، عربستان  و امارات در ریاض برگزار می شود که درآن 
این مقامات تحت نام بررسی مواضع جدید مصر، چگونگی 
محاصره و ضربه زدن به اقتصاد این کشــور را بررســی 
می کنند. مصر اخیرا در قبال تحوالت سوریه، عراق، یمن 
و لیبی مواضعی مخالف مواضع سعودی ها، امارات و قطر 
اتخاذ کرده است امری که خشم این کشورها را به شدت 
برانگیخت. در یکی از این جلســات مقام امنیتی ارشــد 
سعودی انتقادات شــدیدی را متوجه طرف اماراتی کرده 
و از این کشور خواسته تا از رقابت با عربستان در تحوالت 
مصر دست بردارد و صرفا به خاطرجلب رضایت رهبران 
مصری به این کشــور کمک نکند. قطــر نیز تصمیمات 
اتخاذ شــده برای تنبیه مصر در این جلسات محرمانه را 
به اطالع آنــکارا و همچنین رهبران اخوان المســلمین 
رسانده اســت.منابع دیپلماتیک فاش کرده اند که اعمال 
فشارهای اقتصادی و افزایش عملیات تروریستی در درون 
شهرهای مصر از طریق حمایت از برخی گروه ها از جمله 
تصمیمات اتخاذ شده در این جلســات بوده است.برپایه 
این گزارش ماشــین تبلیغاتی وهابیون سعودی و قطری 
برخی تصمیمات این جلســات را درز داده اند تا از همین 
ابتدا بخش گردشگری مصر را با موانع و چالش های جدی 
روبه رو کنند.در همین حال شبکه روداو نت به نقل از یک 
مقام دولتی مصر گفته اســت که این کشور قصد دارد در 
پی تحریم نفتی عربســتان، ماهانه 200 هزار بشکه نفت 
دیگر از عراق بخرد تا میــزان واردات نفت مصر از عراق به 
1 میلیون بشکه در ماه برسد. مصری ها این اقدام را برای 
جبران نیازهای بازار و همچنین رفع کمبودهای ناشــی 
از توقف صادرات نفت ســعودی به مصر انجام داده اند.به 
گفته این شبکه قرار داد مذکور که با میانجیگری مصر و 
ایران صورت گرفته از ماه آینده میالدی )نوامبر(می تواند 

اجرایی شود.
 در پی بروز اختالفات در رابطه عربســتان و مصر و موضع 
گیری هــای اخیر قاهره بــر خالف منافع عربســتان در 
منطقه به ویژه سوریه، شرکت آرامکوی عربستان به طرف 
مصری اطالع داده است که فروش ماه اکتبر نفت خود به 

مصر را متوقف کرده است.

نشست سری عربستان، قطر و 
امارات برای محاصره مصر

به گزارش ایســنا، صبــح روز بیســت وچهارم مردادماه 
1۳92، مجلــس بــا 2۳4 رای موافق در برابــر ۳۶ رای 
مخالف و 1۳ رای ممتنع، فرزند ارشد دبیر شورای نگهبان 
را به عنوان یازدهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی راهی 

ساختمان خیابان کمال الملک تهران کرد.
 امــا بیشــتر از شــش ماه از آغــاز بــه کار جنتــی 
در ارشــاد نگذشــته بود کــه او بــرای پاســخ دادن به 
پرســش هایی درباره انتشــار مقاله جنجالــی »روزنامه 
بهار« در خصــوص واقعه غدیر خــم و خوانندگی زنان و 
آنچه »ترویــج اباحه گری« خوانده شــد، به مجلس رفت 
تا توضیحاتــی ارائه دهد؛ توضیحاتی کــه البته درنهایت 
نمایندگان را قانع نکرد و جنتی با کارت زرد بهارستانی ها 
به محل کارش بازگشــت و در ادامه از اوایل سال 9۳ در 
مجلــس زمزمه هایی مبنی بــر طرح اســتیضاح جنتی 
 مطرح شــد اما نهایتا بــا اولویت قرارگرفتن اســتیضاح 
رضــا فرجی دانــا، وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری، 
 نماینــدگان طرح اســتیضاح وزیر ارشــاد را در میانه راه

 رها کردند.
اما اختالف نظرهای برخی مجلس نشــینان با وزیر ارشاد  
ادامه داشــت و در مهرماه 9۳، موضوع صدور مجوز اکران 
برای فیلم »قصه ها«ی رخشــان بنی اعتماد و هفت فیلم 
دیگر، دســتاویزی تازه برای آغاز دور جدید کشمکش ها 
میان مجلس و دولت را فراهم کرد و اما آخرین ســکانس 
رویارویی مجلس نهم با وزیر ارشــاد نیز به جلسه روز 19 

خردادماه 94 بازمی گردد که برخی نمایندگان پرسشــی 
درباره »محدودیت مطبوعات در انتشــار اخبار مربوط به 
کرســنت« را مطرح کردند و این بار هم جنتی نتوانست 
توضیحات قانع کننده ای را به پارلمان نشینان ارائه دهد؛ 
چنان که در نهایت با دریافت کارت زرد دوم، صحن علنی 

مجلس را ترک کرد.
چندی بعد، با اکران فیلم »رســتاخیز« ساخته احمدرضا 
 درویــش در 24 تیرمــاه 94 و توقــف نمایشــش در 
همــان روز، ماجــرای تــازه ای دامنگیر وزارت ارشــاد 
شــد که به نمایش ســیمای ابوالفضل العباس )ع( در آن 
مرتبط بود، به شــکلی که آیت ا...وحید خراسانی و آیت ا... 
مکارم شــیرازی به انتقــاد از رســتاخیز پرداختند تا در 
نهایت علی جنتی که پیش از این رســتاخیز را »منطبق 
با تاریخ صحیح عاشــورا« خوانده بود، در اظهاراتی تازه با 
بیان اینکه »نمی خواستیم جشن هسته ای تحت الشعاع 
این موضوع قــرار بگیرد«، اکران مجدد فیلــم را به گفته 
خودش به »تعویق« اندازد؛ البته هنوز هم ماجرای اکران 
 رســتاخیز و حواشــی اش با وزارت ارشــاد و مسئوالنش 

همراه است.
و امــا لغو کنســرت ها که در ایــن روزهــا چالش اصلی 
وزارت فرهنگ اســت و این لغوهای  پی درپی در تهران و 
شهرســتان ها با دالیل مختلف، از تقارن بــا ایام عزاداری 
گرفته تا تشییع پیکر شــهدا و...، همچنان انجام می شود 
و اخیرا نیز با طــرح دالیلی چون لزوم حفظ »قداســت 

حرم اهل بیت )ع(« ، عمال امکان برگزاری کنســرت را در 
 شهرهای زیارتی چون قم و مشــهد ناممکن کرده است؛

در نهایت به نظر می رســد رویکرد جنتــی در واکنش به 
این نوع انتقادات  موردپســند حســن روحانی نیست، تا 
جایی که روحانی در ســخنانی در جمع پزشکان با تاکید 
بر اینکه »وزیر باید تابع قانون باشــد«، گفت: »ما مجلس 
شورای اسالمی داریم و هرکســی که صبح بیدار می شود 
و یک تریبون پیدا می کنــد، نمی تواند قانون گذاری کند 
 و وزیر هم نباید تبعیت کند، چــرا که وزیر باید تابع قانون 

باشد.«
 اظهاراتی که البته در واکنش به سخنان وزیر ارشاد درباره 
لغو کنسرت ها در مشــهد بیان شد و از همان زمان بود که 
برخی این احتمــال را مطرح کردند کــه جنتی از وزارت 
ارشــاد برکنار خواهد شــد یا از سمتش اســتعفا خواهد 
داد؛ احتمالــی که ایــن روزها قوت بیشــتری هم گرفته 
است، تا جایی که حســام الدین آشنا، مشــاور فرهنگی 
رییس جمهور نیــز در گفت وگویی حاضر بــه رد یا تایید 

شایعه استعفای علی جنتی نشد.
همچنیــن برخــی چهره های نزدیــک به دولــت هم از 
احتمال جایگزین شدن ســیدرضا صالحی امیری، رییس 
فعلی کتابخانه ملــی با جنتی در کابینه ســخن به میان 
می آورنــد و خبرگزاری ها و ســایت های خبری نزدیک 
به اصولگرایان نیز در گمانه زنی هایشــان حســام الدین 
 آشــنا را گزینه محتمل برای تصدی وزارت ارشــاد اعالم 

می کنند.
هرچند شــخص وزیر ارشــاد نیز در روزهــای اخیر و در 
واکنش به شــایعاتی مبنی بر برکناری اش، چنین پاسخ 
داده بود که »همواره صحبت هایی درخصوص برکناری ام 
می شود و شــایعاتی در این باره وجود دارد اما اینها شایعه 
اســت و برکناری ام صحت ندارد« اما به نظر می رسد این 
احتمال هم مطرح باشــد که برکناری علــی جنتی )که 
هم اکنون برای شــرکت در اجالس وزرای مجمع جهانی 
فرهنــگ در بالــی اندونزی به ســر می برد( نــه با حکم 
رییس جمهور بلکه با توجه به همان موانعی که او پیش از 
این از آنها با عنوان »فشارهای غیررسمی« در روند کارش 
یاد کرده بود و با تقدیم اســتعفانامه اش به روحانی انجام 

شود.
 احتمالــی کــه تجربیــات مشــابه پیشــین و اصــوال 
 ســبک و ســیاق سیاســت ورزی در ایران نشــان داده، 
درستی و نادرســتی آن را تنها گذشــت زمان مشخص 
خواهد کرد لذا به نظر می رســد در پاســخ به این سوال 
 که باالخره آیا وزیر ارشــاد می ماند یا می رود باید کمی 

صبر کرد.

 برخی چهره های 
نزدیک به دولت 

هم از احتمال 
جایگزین شدن 

سیدرضا صالحی 
امیری، رییس 

فعلی کتابخانه ملی 
با جنتی در کابینه 

سخن به میان 
می آورند

 اخیرا شــایعاتی مبنی بر اســتعفا یا برکناری علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، مطرح شــده و 
سخن از گزینه های جانشین برای او هم به میان آمده است؛ اما استعفا یا برکناری وی چه دالیلی می تواند داشته 

باشد؟

دیدگاه

ســیدمحمدعلی خطیبی طباطبایی مدیرکل ســابق 
امور اوپک و مدیر امور بین المللی پیشــین شرکت ملی 
نفت ایران در دولت دهم در گفت وگو با خبرگزاری برنا 
پیرامون تاثیر نگرفتن اقتصاد  ایران از کاهش چشم گیر 
قیمت نفت در منطقه خاورمیانه گفت: زمانی که قیمت 
جهانی نفت کاهش پیدا کرد،  در تحریم بودیم و میزان 
صادرات نفت ما بــه حدود یک میلیون بشــکه در روز 
رســیده بود. قبل از آن به دلیل تحریم به شرایط سخت 
عادت داشتیم، به همین دلیل کاهش قیمت نفت تاثیر 
بسزایی در اقتصاد ما نداشت. زمانی که منطقه خاورمیانه 
با کاهش ناگهانی نفت، روبه رو شــد ما آمادگی استفاده 
نکردن از درآمد نفتی در بودجه کشــور را داشــتیم. با 
اجرای سیاست های پولی و نفتی توسط دولت یازدهم، 
سهم در آمد نفت در بودجه بســیار کاهش پیدا کرد و 
ما آمادگی بسیار بیشتری نســبت به دیگر کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس پیدا کردیم. در کنار آن هم سهم 
مالیات ها باال رفت و توانســتیم درآمدهای غیر نفتی را 
نیز افزایش دهیم. وی افــزود: مقابله با تحریم ما را برای 
مواجه با شرایط سخت آماده کرد. به طور کلی نفت یک 
ذخیره تمام شدنی است و نباید خیلی روی درآمدهای 
حاصل از آن حســاب کرد. پیش بینی می شــود قیمت 
نفت دوباره بــاال خواهد رفت و پــس از برجام صادرات 

نفتی نیز افزایش خواهد یافت.

عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:پرونده 
هایی که نشانه های تخلف در آن آشکار است کم نیست، 
اما وقتی پای رســیدگی به آنها به میان می آید سرعت 
رســیدگی تطبیقی با حجم تخلفات ندارد.محمدعلی 
پورمختــاردر مــورد پرونده های زمین خــواری افزود: 
موضوع زمین خواری هــا همچنان ادامــه دارد و ما در 
کمیسیون اصل90 به جد پرونده های مربوط به زمین 
خواری را پیگیری کردیم  و ایــن پیگیری ها تبدیل به 
یک مطالبه عمومی شده و دولت نیز به این موضوع ورود 
پیدا کرده و موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مطرح شده اســت.پور مختار اظهار داشت: متاسفانه در 
جریان مبارزه با زمین خواری تنها با خرده پاها برخورد 
شد و این یک واقعیت اســت که برخورد جدی در این 
زمینه صــورت نگرفت. وی در مورد احکام صادر شــده 
گفت: در راستای تخلفات صورت گرفته 8  الی 9 حکم 
بیشتر صادر نشــد که در همین حد هم هیچ حکمی به 
اجرا نرســید و برخی تخلفات توجیه شــد و متاسفانه 
ساخت و ســازهای غیرقانونی بالتکلیف باقی ماند.پور 
مختار در مورد مصادیــق زمین خــواری ، به وضعیت 
نامعلوم هتلی که در بســتر رودخانه ساخته شده اشاره 
کرد و گفت: ضعف در اجرا موجب شد تا در مورد اجرای 
حکم هتلی که در بستر رودخانه ســاخته شده با تعلل 

هایی مواجه باشیم.

مدیرکل سابق امور اوپک :

قیمت جهانی نفت
باال خواهد رفت

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: 

 در موضوع زمین خواری
 تنها با خرده پاها برخورد شد

رییس خانه احزاب ایران: 

احزاب 
تک روی نکنند

محمد جواد حق شناس:

نباید هرکسی به خود اجازه دهد 
اتهام جاسوسی به دیگران بزند

رییس خانه احزاب ایران گفت: در۳1 اســتان کشــور 
شــعب اســتانی راه اندازی می شــود و همچنین میز 
انتخابات را درستاد انتخابات کشور فعال خواهیم کرد. 
قدرتعلی حشمتیان اظهار کرد: به یاری خدای متعال 
بعد از مدت ها که احزاب در مملکت به حاشــیه رانده 
شــدند، امیداریم بتوانیم به جایــگاه حقیقی خودمان 
برگردیم.در حال حاضــر  ۳ جریان در کشــور اعم از 
اصولگرایان، اصالح طلبان، مســتقلین و اعتدالگرایان 
وجود دارند و هیچ کدام نمی تواننــد یکدیگر را حذف 
کنندوهیچ جریانی در کشــور ما حذف شدنی نیست. 
وی افزود: ما معتقدیم اگر احزاب بتوانند فعاالنه به کار 
خود ادامه دهند و نقد منصفانه داشــته باشــند، قطعا 
ازفســادهای اجتماعی، اقتصــادی جلوگیری خواهد 
شد؛ اما اگر تک صدایی باشد قطعا در این میان ضرباتی 
به جامعه وارد می شــود، بنابراین باید چند صدایی در 
احزاب وجود داشته باشد تا ســازندگی صورت بگیرد؛ 
اما این نمی تواند دلیل تک روی احزاب باشد؛ چراکه ما 
تک روی را نمی پذیریم. در حال حاضر شورای مرکزی، 
رییس و اعضا هم انتخاب شــدند و دلیلی ندارد که یک 
حزب تک روی کند. خانه احزاب جزو کمیته راهبردی 
احزاب آســیایی اســت و هر حزبی بخواهد، تحت این 
عنوان فعالیت بین المللی داشــته باشد باید تک روی 

نکند و بیانیه ها نیز زیر نظر این خانه انجام گیرد.

یک فعال سیاســی اصالح  طلب، بــا انتقــاد از اتهام زنی 
برخی تریبون داران علیه مســئوالن کشور گفت: نباید هر 
کســی به خود اجازه دهد که با دخالت در وظایف وزارت 
اطالعات، اتهام جاسوسی به دیگران وارد کند. محمدجواد 
حق شناس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اطالعات درباره 
اتهام زنی به مســئوالن نظام توسط برخی گروه ها تصریح 
کرد: ایــن اتهام زنی ها برای کســانی که آنهــا را بیان می 
کنند مســئولیت حقوقی و قانونی دارد و آنها باید بتوانند 
این اتهامات را در مراجع رسمی و قانونی اثبات کنند.وی 
افزود: این اقدامات و اتهام زنی ها به منافع عمومی کشــور 
آســیب وارد می کند؛ بنابراین باید آنهــا را جدی گرفت. 
متاسفانه بعد از گذشت سی و چند ســال از انقالب هنوز 
نتوانســته ایم فضای سیاست ورزی در کشــور را مدیریت 
کنیــم؛ بنابراین شــاهدیم کــه در این فضــا هزینه های 
غیرقابل جبرانی به کشور، منافع ملی و حیثیت فرهنگی و 
سیاسی ملت ایران وارد می کنیم.وی با بیان اینکه »برخی 
گروه های تندرو به خود اجازه می دهند در عرصه هایی که 
حوزه وظایــف نهادهای تخصصی اســت دخالت  و بدین 
طریق صدمات جبران ناپذیر را به کشور وارد کنند« گفت: 
یک نمونه آن حمله به ســفارت عربســتان به بهانه اعدام 
شــیخ نمر بود، در حالی که وزارت خارجه باید پیگیر این 
مسئله می شــد، اما این تندروها با اقدامی که انجام دادند 

لطمه زیادی به منافع ملی کشور وارد کردند.

کافه سیاست

عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان مطلبی 
را با عنوان »ســازمان ملــل در انتظار اصــالح با مدیریت 
 جدید« در کانال شــخصی خود منتشــر کرد که به شرح

 ذیل است:
یورو نیوز نوشت: آیا سازمان ملل متحد که شارل دو گل آن 
را »چیز« می نامید، در آســتانه 71 سالگی می تواند با دبیر 
کل جدید خود نفســی تازه کند؟ آنتونیو گوترش که 10 
سال در رأس کمیســاریای عالی پناهندگان در اردوگاه ها 
حاضر می شد، به سازمانی ضعیف شــده و نیازمند اعتماد، 

امید تازه ای بخشیده است.
بان کی مون نــه در داخل ســازمان و نه در بیــرون از آن، 
نتوانســت آنگونه که باید جا بیفتد. مناقشــات بزرگ و در 
رأس آن ســوریه بی راه حل ماند و خود سازمان نتوانست 

اصالحاتی را که از مدت ها پیش انتظار آن می رفت در خود 
ایجاد کند.سال 1945 در سان فرانسیسکو، جنگ جهانی 
دوم تازه پایان یافته بود. بمب اتمی سبب مرگ 200 هزار 

نفر در هیروشیما و ناکازاکی شده بود. 
می بایســت برای عوض کردن دنیا تالش می شد و سازمان 
ملــل چنین وظایفــی را به عهــده گرفت: حفــظ صلح و 
امنیت، روابط دوســتانه میان کشورها و ارتقای حقوق بشر 

و دموکراسی.
بعد از جنگ جهانی، دوران جنگ سرد فرا رسید و سازمان 
ملل برای دوره ای طوالنی فلج شــد. سپس ماجرای رواندا، 
نبرد بوســنی و درگیری های خونین آن سبب انتقادهای 
بی سابقه از ســازمان ملل شد که نتوانســته بود از کشتار 
غیرنظامیان جلوگیری و از آنها حمایت کند.این ســازمان 

امروز هم بــه خاطر جنگ ســوریه و نقطــه اوج آن یعنی 
کشتار ساکنان حلب، سرزنش می شود.

با این همه کوفی عنــان، دبیر کل محبوب ســازمان ملل 
در وقت خداحافظی در ســال 2005 گفته بــود: »من از 
کشورهای عضو می خواهم بیشــتر از این به شورای امنیت 
نقــش نمایندگــی جامعه جهانــی را بدهند و پیشــنهاد 
می کنم شــورای امنیت بازسازی شــده طی قطعنامه ای، 
 اصولی را که مطابق آن می توان مجوز توســل به زور را داد 

روشن کند.«
 شورای امنیت، بازوی اجرایی ســازمان ملل از ماه ها پیش

 بر سر مسئله سوریه از هم گسیخته است. 
آیا این تشکیالت اصالح خواهد شد؟در حال حاضر شورای 
امنیت 15 عضو دارد که پنج تا از آنها، یعنی ایاالت متحده 
آمریکا، فرانســه، بریتانیا، چین و روســیه دائمی و دارای 
حق وتو هستند. گروه 4 شــامل هند، برزیل، آلمان و ژاپن، 
پیشــنهاد می کند که تعداد اعضا با احتساب خودشان و دو 

کشور آفریقایی به 25 افزایش یابد.

این اصالح ســبب خواهد شــد شــورای امنیــت از نظر 
پراکندگی جغرافیایی نمایندگان بیشتری در سطح جهان 
داشته باشد. به جز این، طرفداران اصالحات سازمان ملل، 

به ویژه خواهان تغییر در قانون حق وتو هستند. 
بعضی از اعضا شورای امنیت با اســتفاده از این حق، مانع 

عملی شدن کنش ها می شوند.
زید ابن رعد حسین، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل 
می گوید: »هفته پیش شورای امنیت قادر به تصمیم گیری 
در مورد توقف عملیات در شــرق حلب نبود. نام »شورای 
امنیت« این پرســش را در ذهن من ایجاد کــرده بود که 

»امنیت چه کسی؟«
 قطعا منظورشــان امنیت ســاکنان شــرق حلــب نبود.

 اکنــون باید دید آیــا آنتونیــو گوترش با تجربه انســانی 
 و واقعیتــی که در محل شــاهد بــوده، خواهد توانســت

  چهره ســازمان ملل را بــا مدیریت خود بازســازی کند 
و مأموریت اصلی آن یعنی حفظ صلح و امنیت در جهان را 

عملی سازد یا نه.

جنتی، می ماند یا می رود؟!

با مسئوالن

سردار مسعود جزایری-
معاون ستاد کل 
نیروهای مسلح 

عربســتان  اخیر  رزمایش 
یــک راهپیمایــی و یــک 
بود.  معمولــی  رزمایــش 
عربســتان تالش کــرد با 
این  رسانه ای  استفاده های 
رزمایــش را بــزرگ جلوه 
دهد، اما با رصــدی که ما 
داشــتیم این رزمایش در 
سطح پایین بود. عربستان 

به هیچ وجــه توان چنیــن رویارویی با جمهوری اســالمی ایران را 
ندارد و نه تنها عربستان و هم پیمانانش بلکه آمریکا نیز فاقد چنین 
توانی است.خوشبختانه نیروهای مسلح کشــور ما در شرایط امروز 
به گونه ای ایجاد بازدارندگی کرده اند که دشــمنان بزرگ ما اجازه 
چنین برنامه ریزی و تحرکاتی را به خودشان نمی دهند لذا عربستان 
ســعودی عددی نیســت که در حد و اندازه جمهوری اســالمی در 

صحنه های نظامی ورود کند.

یادداشت عباسعلی کدخدایی؛

سازمان ملل در انتظار اصالح با مدیریت جدید

 آخرین شب مراسم عزاداری
درمحضر رهبر انقالب

آخرین شب از مراســم عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 
با حضور رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار شد.
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نگاه روزيادداشت
پیشنهاد سردبیر:

شگرد جديد گرانی مرغ!

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان گفت: بعد از 
تعطیالت ایام محرم از روز شنبه )امروز(، نرخ برخی از انواع 
ســبزیجات و صیفی جات در بازار اصفهان حدود 15درصد 
کاهش می یابد. ناصر اطرج درخصوص افزایش برخی از اقالم 
سبزی و صیفی جات در بازار اصفهان، اظهار داشت: طی دو 
روز گذشته به دلیل افزایش تقاضا، قیمت لوبیاسبز و سبزی 
خورشــتی حدود 15درصد و نرخ هویج حــدود 10درصد 
افزایش یافت. به گفتــه وی، بعــد از دو روز تعطیلی، امروز 
میزان عرضه بــار در میدان میوه و تره بــار کاهش یافته و به 
دنبال آن، خریدار هم کمتر شده بود؛ اما پیش بینی می شود 

از روز شــنبه قیمت این اقــالم به قبل از زمــان تعطیالت 
برگردد. رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: 
امروز در بازار میوه و تره بار اصفهان، نرخ هویج 1200 و لوبیا 
سبز 2300 تومان بود که این محصوالت پیش از تعطیالت 
1100 و 2000 تومان فروخته می شــد. وی تاکید کرد: با 
وجود افزایــش قیمتی که به دلیل تقاضای بیشــتر در بازار 
ایجاد شده بود، ما در این ایام کمبودی از لحاظ تامین سبزی 
و صیفی جات نداشــتیم. اطرج افزود: نرخ سبزیجات از روز 
شنبه و قیمت میوه نیز از روز یکشنبه در بازار اصفهان کاهش 

خواهد یافت.

معاون وزیر نیرو اعــالم کرد: ایران و آلمــان به منظور تامین 
منابع مالی و اجرای پروژه جامع مدیریت یکپارچه منابع آب 

کشور در امتداد زاینده رود به توافق رسیدند.
دور جدید مذاکرات ایران و آلمان در صنایع آب و برق با سفر 
هیئتی از وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان به ریاســت 
»جورج شــوته«، معاون وزیر آمــوزش و تحقیقات آلمان، 
رییس بنیاد تحقیقات آلمان)DFG( و رییس انجمن ماکس 
پالنک آلمان )MPG( در تهران آغاز شد. علی اکبر مهاجری 
در تشــریح جزئیات همکاری هــای جدید ایــران و آلمان 
در صنایع برق و انــرژی، گفت: هم اکنــون زمینه همکاری 

موسســات تحقیقاتی آلمان با پژوهشــگاه نیرو، موسســه 
تحقیقات آب و موسسه علمی- کاربردی وزارت نیرو در حال 

شکل گیری است. 
مهاجری با یــادآوری اینکه آلمان هــا در زمینه آموزش های 
کاربردی موفقیت های خوبی داشــته و کشــوری پیشــرو 
محسوب می شوند و انتظار می رود بتوانند کمک های خوبی در 
این زمینه به ایران داشته باشند، تاکید کرد: از این رو به عنوان 
نمونه پروژه جامــع مدیریت یکپارچه منابــع آب در امتداد 
زاینده رود که به طور مشترک توسط دو کشور تامین اعتبار 

شده، به زودی عملیاتی خواهد شد.

ريیس اتحاديه میادين میوه و تره بار اصفهان در گفت وگو با ايمنا پیش بینی کرد:

نرخ سبزی و صیفی جات از امروز 15 درصد کاهش می يابد
مشارکت ژرمن ها برای احیای ذخاير آب؛

ايران برای احیای زاينده رود دست به دامان آلمانی ها شد

با مسئوالن

قاب اقتصاد

ايران می خواهد به جای عربستان 
نفت به مصر صادر کند

پالک 3۲ میلیارد تومانی را ببینید

پس از لغو صادرات ۷00 هزار تن نفت از عربســتان به مصر، ایران، 
روسیه و ونزوئال پیشنهاد تامین نفت این کشور را داده اند.

به گزارش فارس به نقل از میدل ایســت مانیتور، وزارت نفت مصر 
اعالم کرد: پس از خودداری عربســتان نسبت به تحویل ۷00 هزار 
تن نفت به مصر، ایران، روسیه و ونزوئال به این کشور پیشنهاد دادند 
تا نفت مورد نیاز آن را تامین کنند. این اقدام عربستان نشان دهنده 
تیره شــدن روابط دو کشــور پس از رای مصر به قطعنامه روسیه 
درباره سوریه برخالف انتظار عربســتان است.شرکت نفت دولتی 
آرامکوی عربســتان، اوایل مــاه جاری بدون ارائه دارو به شــرکت 
پتروشیمی مصر اعالم کرده که صادرات نفت به این کشور را به حد 
وسط رسانده است. آرامکو حدود 40 درصد محصوالت نفتی مورد 
نیاز مصر را تامین می کند و هم اکنون روســیه، ونزوئال و ایران، به 

دنبال گرفتن جای این شرکت از بازار مصر هستند.

 D5 در حراجی هفته گذشــته اداره راه و حمل و نقل دبی، پالک ُرند
به بهای نجومی 33 میلیون درهم )معادل 32 میلیارد و 340میلیون 
تومان( توســط بالویندر ســانی که یک بیزینســمن هندی است، 
خریداری شــد. غیر از این پالک که روی یک دســتگاه رولزرویس 
فنتوم نصب شده، سانی سال گذشته نیز پالک شماره 0۹ دبی را به 
بهای 25 میلیون درهم )24 میلیارد و 500 میلیون تومان( خریداری 
کرده بود که آن را روی بوگاتی ویرون خود زده اســت. گفتنی است 
گران قیمت تریــن پالک خودرو بــه حراج رســیده در دبی، پالک 
شماره1 اســت که ســال 2008 به بهای باورنکردنی 52/2میلیون 

درهم )نزدیک به 51 میلیارد تومان( به فروش رسید!

معــاون اداره کل بازرگانی اســتان جیانــگ چین، از 
هماهنگی مقدماتی برای دایر شدن پرواز مستقیم بین 

گوانجو - اصفهان خبر داد.
 »هان ژی« که در صدر نماینــدگان اداره کل بازرگانی 
استان جیانگ به اصفهان سفر کرده اســت، در دیدار با 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان، افــزود: افزایش مراودات 
تجاری چیــن و اصفهــان، زمینه برقــراری پروازهای 
منظم بین شهرهای چین و اصفهان را فراهم می سازد. 
وی گفت: اســتان های اصفهان و جیانگ چین مکمل 
یکدیگر در بخش های مختلف هستند و می توانند زمینه 
تولیدات مشترک صنعتی را فراهم سازند. وی همچنین 
از سفر رییس جمهوری چین در دی سال جاری به ایران 
خبر داد و گفت: در این ســفر همــکاری های اقتصادی 

چین و ایران مستحکم تر خواهد شد. 
»هــان ژی« از آمادگــی همــکاری  در پــروژه قطار 
سریع الســیر اصفهان-تهران نیز خبر داد و گفت: استان 
جیانگ آماده ســرمایه گذاری مشــترک در پروژه های 
حمل و نقل با ایران اســت. معــاون اداره کل بازرگانی 
جیانگ، همچنیــن با اعالم رشــد 13 درصدی تجارت 
خارجی این اســتان نسبت به سال گذشــته گفت: این 
استان آماده گسترش روابط تجاری با اصفهان در زمینه 
صنایع »های تک« و دانش بنیان و ســاخت شــهرک 

صنایع هوایی است. 
وی برقراری سیستم ارتباطی با اتاق بازرگانی اصفهان با 
هدف تبادل هیئت های تجاری و بازدید از شهرک های 
صنعتی دو طرف را نیز خواستار شــد. وی افزود: استان 
جیانــگ در امارات متحــده عربی و ازبکســتان، مرکز 
تجاری احداث کرده است و می تواند در استان اصفهان 

هم مرکز مشترک تجاری و صنعتی برپا کند. 
رییس اتــاق بازرگانی اصفهان نیز در ایــن دیدار گفت: 
ایجاد شهرک اقتصادی مشترک اســتان های اصفهان 
و جیانگ می تواند به توســعه روابط اقتصادی دو کشور 
ایران و چین منجر شود. ســیدعبدالوهاب سهل آبادی 
افزود: راه اندازی این شــهرک، موجب انتقال فناوری به 

ایران و انجام تولیدات مشترک صنعتی خواهد شد. 
وی با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان با داشتن بیش از 
هشت هزار واحد صنعتی در ۷0 شهرک صنعتی، نقش 
موثری در روابط صنعتی ایران با سایر کشورها از جمله 
چین دارد، افزود: اصفهان به عنوان قطب فوالد، نساجی، 
پتروشیمی، سیمان و صنایع دســتی، می تواند شریک 

مناسبی برای استان جیانگ چین محسوب شود.

معاون اداره کل بازرگانی استان جیانگ چین:

مقدمات داير شدن پرواز
گوانجو - اصفهان فراهم شد

خبر

به گزارش ایســنا، زودتر تمام شــدن ســوخت برخی از 
جایگاه ها، موضوعی اســت که مدت ها در جامعه مطرح 
بوده و بعضی شهروندان به طورجدی اعتقاد دارند برخی 
از جایگاه های سوخت، آب و هوا یا هرناخالصی دیگری را 

به بنزین اضافه کرده یا کم فروشی می کنند.
ایــن نارضایتی ها زمانی بیشــتر قدرت گرفــت که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت را نیــز وارد ماجرا کــرد و وی در اوایل 
ســال جاری، جایگاه داران را به کم فروشــی متهم کرد و 
گفت که هر ســال 300 تا 400 نفر از مدیــران جایگاه ها 
به زنــدان می روند که عمــده دالیل آن، عــدم پرداخت 
 بدهی به شــرکت نفــت، ترکیــب گازوئیل بــا بنزین و 

کم فروشی است.
گفته وزیر چندان به مذاق جایگاهداران سوخت و کانون 
کارفرمایان خوش نیامد و آنها طی جوابیه ای، به طور کلی 
امکان کم فروشی در جایگاه های ســوخت را رد کردند و 
گفته وزیر را غیرکارشناسی دانستند. در این جوابیه آمده 
بود که با توجه به نظارت واحد مهندســی شرکت و پلمب 

بودن کلیه تجهیزات تلمبه که شــامل 14 عدد پلمب در 
هر تلمبه اســت، با وجود کنترل ســازمان های مربوطه 
ازجمله سازمان اســتاندارد و واحد کنترل کیفی شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی ایران، امکان کم فروشــی 
در جایگاه ها وجود ندارد. این اظهارات در حالی اســت که 
سال گذشــته هم رییس انجمن جایگاه داران سوخت در 
رابطه با کم فروشــی بنزین در جایگاه های سوخت گفته 
بود که چیزی به اسم کم فروشــی و اضافه کردن گاز و آب 
در بنزین نداریم؛ زیرا در طول 24 ســاعت، واحد کنترل 
کیفیت شــرکت ملی نفت ایران، در جایگاه های سراســر 

کشور حضور دارند.
البتــه دفاعیات کانــون کارفرمایــی و رییــس انجمن 
جایگاه داران ســوخت در حالی مطرح شــد که به گفته 
ســجادی پناه، معاون فناوری و طرح و برنامه ســازمان 
تعزیرات حکومتی در سال 13۹3 تعداد 32۶ فقره پرونده 
یعنی معادل حدود 10 درصد از جایگاه داران ســوخت در 
کشــور به تعزیرات حکومتی واصل شده است که مواردی 

همچون گران فروشــی، کم فروشــی و فروش غیرقانونی 
مکمل های سوخت، بیشترین فراوانی تخلف جایگاه های 

پمپ بنزین را به خود اختصاص داده اند.
باوجود گذشت چندماه از اعتراضات شــهروندان، انتقاد 
وزیر نفــت و جوابیه کانــون کارفرمایی جایــگاه داران، 
همچنان اعتراض ها بــه عملکرد برخــی جایگاه ها ادامه 
داشــت تا اینکه ایســنا گفت و گویی با رییــس اتحادیه 
جایگاه داران ســوخت انجام داد که وی در این گفت و گو 
تاکید داشــت که »اهمال کارگران و بی دقتی مشــتری 
در فرآیند ســوخت رســانی، باعث بدنامی جایگاه داران 

می شود.«
به گفته وی، در شــبانه روز بیش از 30 نفر  از ســازمان 
اســتاندارد و ســازمان های دیگر به صورت رســمی یا 
غیررسمی از بنزین نمونه گیری می کنند و جایگاه داران 
توانایی دست بردن در کیفیت بنزین را نداشته و مسئول 
پاســخگویی به میزان کیفیت بنزین نیســتند. از طرف 
دیگر چنانچه کیفیت بنزین مشــکلی هم داشــته باشد، 
گزارش می شــود و جایگاه قادر به ادامه فعالیت نخواهد 
بود. همچنین همه تجهیزات از جملــه تلمبه ها، مخزن 
و... پلمب اســت و باز هــم جایگاه داران نمــی توانند در 
تجهیزات دست ببرند. جایگاه جوابگوی خوب یا بد بودن 

کیفیت بنزین نیست؛ زیرا فقط یک واسطه است.
البته رییس اتحادیــه جایگاه داران ســوخت اعتقاد دارد 
جایگاه هایی که سوختشــان زودتر از موعــد مقرر تمام 
می شــود، فقط مربوط به شــرکت ملی پخش بوده و به 
صورت اســتیجاری یا اجاره مدیریت واگذار شــده اند که 
این تخلف ممکن است از جانب آنها روی دهد. گفته های 
متناقض رییس اتحادیه جایگاه داران ســوخت، این سوال 
را به ذهن متبادر می کند که اگر تجهیزات پلمب شــده 
است و جای هیچ گونه تقلبی نیست، پس چطور تجهیزات 
جایگاه های شرکت ملی نفت پلمب نشده و اگر می گوید 
کیفیت بنزین یکسان است، پس چطور ادعا دارد سوخت 
جایگاه هایی که مربوط به شــرکت ملی پخش هســتند، 

ممکن است زودتر تمام شود.
رییس اتحادیــه جایگاه داران ســوخت، این مشــکالت 
را در نهایــت ناشــی از اهمــال کارگــران و بــی دقتی 
مصرف کنندگان دانست و تاکید کرد »هزینه دقت نکردن 
مشــتری را ما با بدنامی می دهیم. ای کاش مشتری دقت 
کند و اگر تخلفی صــورت می گیرد، اعتــراض کند تا با 

کارگر متخلف برخورد شود.«
با وجود این مباحث، پایگاه خبرگزاری ایسنا نوشت که به 
پیگیری خود ادامه داد و قول تهیه گزارش از جایگاه هایی 
را که زیر نظر اتحادیه جایگاه داران سوخت است، از رییس 
این اتحادیــه گرفت؛ قولی که پس از یــک هفته پیگیری 
مداوم خبرنگار ایســنا تحقــق نیافت و رییــس اتحادیه 
جایگاه داران ســوخت، در روز موعد حتی حاضر نشد به 

تلفن همراه خود پاسخ دهد.

سوالی که بی پاسخ ماند؛

ابهامدربارهکیفیتسوختجایگاهها

ريیس اتحاديه 
جايگاه داران 

سوخت اعتقاد دارد 
جايگاه هايی که 

سوختشان زودتر 
از موعد مقرر تمام 

می شود، فقط مربوط 
به شرکت ملی پخش 

بوده و به صورت 
استیجاری يا اجاره 

مديريت واگذار 
شده اند

»ســوختی که از اين جايگاه دريافت می کنم، زودتر از زمان معمول تمام می شود«؛ جمله اعتراض آمیزی است که از 
سوی بسیاری از شهروندان شنیده می شود و حاکی از نارضايتی آنها از عملکرد برخی از جايگاه های سوخت است.

ســازمان خصوصی ســازی، با انتشــار اطالعیه ای اعالم 
کرد مرجــع اصلی انتشــار خبرهــای مرتبط بــا موضوع 
سهام عدالت، تنها ســایت رسمی این ســازمان به نشانی 
www.ipo.ir اســت. در پی انتشــار مطلبــی در فضای 
مجازی مبنی بــر اینکه دارندگان ســهام عدالت نســبت 
 به ثبت مشــخصات خود باید فورا در ســایتی به نشــانی

www.sahamedalat.com اقــدام کنند، ســازمان 
خصوصی ســازی با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد مرجع 
اصلی انتشــار خبرهــای مرتبط با موضوع ســهام عدالت، 
www.ipo.ir تنها سایت رسمی این سازمان به نشــانی 

است و سایر سایت ها و پایگاه های اطالع رسانی هیچ گونه 
وجاهت قانونی ندارند. در این اطالعیه تاکید شــده که هر 
گونه اطالع رسانی درخصوص ســهام عدالت، تنها از طریق 
رییس کل سازمان خصوصی ســازی در گفت وگو با رادیو 
و تلویزیــون و نیز روزنامــه و جراید و همچنیــن از طریق 
 پایگاه اطالع رســانی سازمان خصوصی ســازی به نشانی

www.ipo.ir انجام خواهد شد. در ادامه این مطلب آمده 
که سازمان خصوصی ســازی این حق را برای خود مفروض 
می دارد که هر گونه اقدام غیرقانونی با اهداف ســودجویانه 

تحت عنوان سهام عدالت را از مراجع قانونی پیگیری کند.

براســاس آمار گمرک در شــش ماهه نخست سال 
۹5، بیش از ۷40 تن عســل به کشــورهای مختلف 
صادر شــده اســت. این میزان صادرات 2 میلیون و 
۹81 هزار و ۶0۷ دالر برای کشــور ارزآوری داشــته 
و ارزش ریالــی آن بیش از ۹ میلیــارد تومان در آمار 
گمرک به ثبت رسیده است. براســاس این گزارش، 
عســل ایرانی به کشــورهای آذربایجان، افغانستان، 
امارات متحده عربی، بحرین، چین، سوییس، عراق، 
عمان، قطر، کنیا، کویت، گرجستان، لبنان، مالزی و 
هنگ کنگ صادر شده اســت. در همین رابطه عفت 
رییســی، رییس اتحادیه پرورش دهنــدگان زنبور 
عســل، درخصوص وضعیت صادرات عسل گفت: در 
حال حاضر صادرات عسل تا حد زیادی کاهش یافته 
که این مسئله، به دلیل تغییر استاندارد عسل ایرانی 
از اجباری به استاندارد تشــویقی بوده است. رییس 
اتحادیه پرورش دهنــدگان زنبور عســل، در ادامه 
قیمت هرکیلو عســل طبیعی را بین 25 تا 3۷ هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: با در نظر گرفتن هزینه های 
بسته بندی، حمل و نقل و واســطه ها، هرکیلو عسل 

طبیعی بین ۶0 تا ۷0 هزار تومان به فروش می رسد.

اطالعیه درباره
 سهام عدالت

 هر کیلو عسل طبیعی
در بازار چند؟

بازارخودورواکنش

با 10 میلیون تومان
صاحب خودرو شويد

شگرد جديد
گرانی مرغ!

رییس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهــی، از افزایش 
1000 تومانــی قیمت مرغ در چهــار روز اخیــر خبر داد 
و این بار بــه صراحت از تفــاوت قیمتی بیــن دو مدل مرغ 
مجلســی و مصرفی که تا ۷00 تومان هم می رسد، سخن 
گفت. مهدی یوســف خانی، رییس اتحادیه فروشــندگان 
پرنده و ماهی، با اعالم گزارشــی از وضعیت موجود عرضه و 
قیمت گوشــت مرغ در بازار توضیح داد: با توجه به افزایش 
تقاضا برای تامین مرغ هیئت های عزاداری از روز پنج شنبه 
هفته گذشــته با تغییراتی که در قیمت ها رخ داده، اکنون 
 هر کیلوگرم مــرغ در بازار بیــن ۷100 تــا ۷400 تومان 

عرضه می شود. 
وی با اشــاره به اختــالف حداقــل 300 تومانــی بین دو 
نوع مرغ قابل عرضــه در بازار، این را هــم گفت که در حال 
حاضر قیمت هــر کیلوگرم مرغ مجلســی و وزن پایین که 
در هیئت ها مصرف بیشــتری دارد، حدود ۷400 تومان و 
مرغ های درشت و معمولی که به مصرف خانوارها می رسند، 
۷100تومان است. این در حالی است که با توجه به تقاضای 
کمتر این روزهای مرغ های خانگی، حتی در مواقعی قیمت 

فروش در این نوع کاهش بیشتری یافته  است.
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حجت االسالم قرائتی؛ ريیس ستاد اقامه 

نماز کشور

بخشی زاده؛ مديرکل امور مالی صندوق 
بازنشستگی

کشوری

طبــق احادیث اگر کســی 
پــول حقــی را پرداخــت 
نکند، مجبور خواهد شد دو 
برابر آن را در مســیر باطل 
خــرج کند. امام جــواد)ع( 
کســی  اگر  می فرماینــد: 
خمس مال خود را پرداخت 
کند، ضمانت می کنم که از 
مالش چیزی کاسته نشود. 
خمس  پرداخــت  موضوع 
مسئله مهمی است؛ منتها 
درآمدی  نمی کنــم  فکــر 
داشته باشــید که مشمول 

پرداخت خمس شوید؛ چراکه 
وضعیت اقتصادی جامعه و مردم در رکود قرار دارد.

پرداخــت حقــوق یــک 
بازنشســته  میلیــون 
کشوری، از طریق سیستم 
متمرکز پرداخت مستمری 
و در یــک زمــان انجــام 
ایــن درحالی  می گیــرد؛ 
اســت که پرداخت حقوق 
بازنشســتگان کشوری  به 
در گذشــته بــه صــورت 
انجــام می  غیرمســتقیم 
شــد. حقوق بازنشستگان 

تا پیش از این به دستگاه ها 
نیز پس از تاخیر چندروزه، به حسابشان واریز می شد. خوشبختانه با 
اهتمام مدیرعامل صندوق بازنشســتگی، پرداخت مستقیم حقوق به 

بازنشستگان کشوری دردستور کار صندوق قرار گرفت.

شــرکت کرمان موتور در جدیدترین بخشــنامه فروش 
خود، قیمت لیفــان X50 را برای فــروش نیمه دوم مهر 
ماه ۹5 به ترتیب برای مــدل دنــده ای 48۹ میلیون و 
برای مدل اتوماتیک 55۹ میلیون ریال اعالم کرد. بر این 
اســاس خریداران مدل دنده ای در مرحله اول پرداخت، 
تنها 100 میلیون ریال نیاز دارند و مابقی هزینه در هنگام 
صدور دعوتنامه دریافت خواهد شد. طبق تصمیم کرمان 
موتور، این خریداران می توانند از تسهیالت 280میلیون 
ریالی نیز استفاده کرده و این مبلغ را در مدت یک سال و 
به صورت چک های 3 ماهه و به مبلــغ ۷0 میلیون ریال 
بازگردانند. خودرو در آذر ماه ۹5 تحویل داده می شــود 
و سود مشــارکت و انصراف ایشــان نیز به ترتیب 22 و 
15درصد تعیین شده است. اما اگر شما خواهان سواری 
با یک خودروی دنده اتوماتیک هستید، تنها کافی است 
مبلغ 55۹ میلیون ریال پول داشته باشید یا برای شروع 
ثبت نام 1۹5، 223 یا 250 میلیون ریال به عنوان پیش 
پرداخت به حســاب کرمان موتور ریخته و مابقی هزینه 
خودروی خــود را در اقســاط 12، 24 و 3۶ ماهه واریز 
نمایید. خودرو در  آبان ماه سال جاری آماده تحویل است.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

فشار خون باال، ريسک زوال عقل را افزايش می دهد

 محققان دانشــگاه بوســتون در مطالعات اخیر خود، پرده از روش 
درمانی جدیدی علیه پرخوری برداشــته اند که می تواند راه گشای 

بسیاری از بیماری های مرتبط با چاقی باشد.
مطالعات محققان بوستون نشان می دهد با فعال کردن گیرنده ای 
با  نام   )1TAAR(که در سال ۲۰۰۱ میالدی کشف شد، می توان به 

کنترل و درمان پرخوری پرداخت.
بیش از ۱۵ میلیون آمریکایی، از پرخوری، اشتهای زیاد و چاقی بیش 
از حد رنج می برنــد. این افراد حجم زیادی از غــذا را در مدت زمان 
کوتاهی مصرف کرده و کنترلی بر اشتهایشــان نداشــته و خود را 
به خاطر اشــتهای زیاد مورد مالمــت قرار می دهنــد. این مطالعه 

می تواند پنجره جدیدی رو به درمان چنین افرادی باز کند.
محققان آزمایشــات خود را روی افرادی انجام دادند که به اختالل 
پرخوری مبتال بوده و عــادت به خوردن خوراکی های شــیرین و 
شکالت داشــتند. نتایج آزمایشــات نشــان داد ترکیبی از گیرنده 
TAAR۱ و agonist RO۵۲۵۶۳۹۰ عــادات پرخوری را کنترل 

می کنند.
آنتونیو فرگواد، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: »تحقیقات 
ما نشان می دهد که RO۵۲۵۶۳۹۰ قادر به محدود کردن اشتهای 

شخص نسبت به خوراکی های شیرین، فست فودها و... است.«
آدام هاول در ادامه می گوید: »با اســتفاده از این گیرنده و کشــف 
چنین عملکردی، قادر به درمان افــرادی خواهیم بود که به چنین 

اختالالتی مبتال هستند.«

 مطالعات اخیر محققان دانشــگاه پوردوی آمریکا، از وجود رابطه بین 
زایمان به روش سزارین و چاقی در کودکان حمایت می کند.

محققان دانشــگاه پوردو ایندیانای آمریکا، با تحقیق روی مردم بومی 
منطقه مایا در مکزیــک دریافتند ســایز بدن مادر و شــیوه زایمان 

می تواند الگوی رشد کودک را تا سن ۵ سالگی پیش بینی کند.
آماندا ویل، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: »مادرانی که دارای 
شاخص توده بدنی باال هســتند و زایمان به روش سزارین داشته اند، 

دارای چاق ترین کودکان در این روستا بودند.«
ویل در این مطالعه، ۵۷ مادر و ۱۰۸ کودک آنها را که بین ســال های 
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به دنیا آمــده بودند، مورد مطالعه قرار داد و تا ســن 
۵سالگی رشد ماهیانه کودکان را زیرنظر داشت. حدود ۲۰درصد این 

کودکان به شیوه سزارین به دنیا آمده بودند.
ویل در مطالعاتش دریافــت تفاوت های موجود بین ســایز کودکان 
نشان می دهد که شــیوه تولد آنها در نحوه رشــد این کودکان نقش 

مهمی دارد.
وی متوجه شد کودکان ۵ ســاله که به هنگام تولد وزن باالیی داشته 
و از مادرانی با شــاخص توده بدنی باال زاده شــده بودند، وزنشــان به 
طور میانگین در صورت زایمان بــه روش طبیعی۱۵/۵کیلوگرم بود؛ 
اما اگر به روش ســزارین متولدشــده بودند، وزن کودک در ۵ سالگی 

۱۷کیلوگرم، یعنی حدود ۱۰درصد بیشتر بود.
ویل به این دلیل مطالعاتش را در بین روستاییان مایا در مکزیک انجام 
داد که بسیاری از فاکتورهای دیگر مرتبط با چاقی، نظیر رژیم غذایی 
پرچرب و پرقند یا سبک زندگی بی تحرک، در بین این مردم متداول 

نبود؛ تا به این روش، نتایج مطالعات را تحت الشعاع قرار دهد.

 محققان با مطالعه روی بیش از ۱۲هزار نفــر دریافتند در افرادی 
که همزمان با عصبانیت، ورزش هم می کنند، ریســک بروز سکته 

قلبی سه برابر افزایش می یابد.
به گفته محققان، هیجانات یا فعالیت شــدید و ســنگین، موجب 
افزایش فشارخون و ضربان قلب می شود و در نتیجه عروق خونی 
منقبض و تنگ می شــوند. در مقابل، این وضعیت ممکن اســت 
موجب ایجاد لختگی خون و توقف جریان خون به سوی قلب شده 

و حمله قلبی اتفاق بیفتد.
در این مطالعه، محققان از بیماران دچار حمله قلبی پرسیدند که 
آیا یک ســاعت قبل از بروز حمله قلبی، عصبانی یا ناراحت بودند؟ 
درمورد فعالیت ســنگین ورزشــی شــان در این مدت نیز سوال 

کردند.
تیم تحقیق از دانشــگاه مک مســتر کانادا، دریافت کــه به طور 
میانگین افراد بعد از انجام فعالیت فیزیکی یا هیجانات احساســی 

شدید، دو برابر بیشتر از افراد عادی دچار حمله قلبی می شوند.
در مجموع ۱۴درصد از شرکت کنندگان عنوان کرده بودند که یک 
ساعت قبل از بروز عالئم حمله قلبی، ورزش سنگین انجام داده اند. 
همین تعداد مشابه نیز اعالم کرده بودند که در آن حالت، عصبانی 

یا خشمگین بوده اند.

 به گفته محققان، آنچه که شما می خورید، بر باکتری های درون 
روده و در مقابل بر سالمت کل سیستم بدن شما تاثیر دارد.

ســالمت روده با رفتار، خلق و خو و ســالمت روان مرتبط است؛ 
از این رو خوردن درســت می تواند به ســالمت باکتری های روده 
کمک کند. در ادامه به برخی غذاهای خوب اشــاره می شــود که 

حس خوبی نیز به همراه دارند:
پنیر: طبق اظهــارات اخیر محققان، پنیرهــای از نوع پنیر 
کلبه )پنیر تهیه شده از شیر چرخ شــده( و پنیر تخمیرشده نرم، 

می تواند منبع غنی پروبیوتیک ها باشد.
ماســت: ماســت حاوی پروبیوتیک هایی اســت که برای 
باکتری های روده خوب اســت و با ایجاد یک محیط اســیدی تر، 
موجب کاهش باکتری های مضر می شــود. بــا محصوالت لبنی، 

طوالنی تر عمر کنید.
دمنوش ها: محققان دریافته اند که استرس می تواند تاثیر 
منفی بر باکتری های روده داشته باشد؛ از این رو برخی چای های 
گیاهی نظیر چای های حاوی بابونه، نعناع و بادرنجبویه می تواند 

موجب تسهیل ایجاد آرامش شود.
ذرت پف کرده:

فیبر بســیار برای ســالمت باکتری های روده مهم است؛ از این رو 
خوردن مواد خوراکی غنی از فیبر، گزینه خوبی اســت. بهتر است 
در کنار خوردن میوه، ســبزیجات و مغزیجات آجیلی، چند مشت 
هم پاپ کــورن بخورید. طبــق اندازه گیری ها، ســه فنجان پاپ 

کورن حاوی حدود 3/6گرم فیبر است.
قهوه: آغاز روز با نوشیدن یک فنجان قهوه، به افزایش تنوع 

باکتری های روده کمک می کند.

روش درمانی جديد علیه پرخوری

دانشمندان اثبات کردند؛

رابطه بین سزارين و چاقی کودکان

ورزش کردن افراد عصبانی، مرگبار است

متخصصان می گويند:

غذاهای تقويت کننده باکتری های 
سالم روده را بشناسید

سرطان سینه
ا هرچه زودترســرطان پستان ر تشــخیص دهید، شانستان برای 
درمان نیز افزایش پیدا می کند. در سرطان پستان کوچک، احتمال 
پخش شدن به غدد لنفاوی و ارگان های حیاتی مانند ریه ها و مغز 

کمتر است.
اگر در دهه بیســتم یا سی ام زندگی خود به ســر می برید، توصیه 
می شود آزمایش سرطان پستان را به صورت مرتب یک تا سه سال 
یک بار انجام دهید و اگر عوامل تشدید کننده خطر برای شما زیاد 

است، توصیه می شود مدت زمان بین آزمایش ها را کمتر کنید.
آزمايش با ماموگرافی

ماموگراف دستگاهی است با دوز پایین اشعه X که معموال می تواند 
یک توده را قبل از اینکه حتی حس کنید، تشــخیص دهد؛ با این 
حال نتایج معمول نمی تواند کامال سرطان را تشخیص دهد. بعد از 
رسیدن به ۴۰ سالگی، هر سال باید ماموگرافی را انجام دهید. با این 
حال اگر درگیر فاکتورهای خطر زیادی هستید، پزشکتان می تواند 

تعداد آزمایش ها را در طول سال افزایش دهد.

سرطان دهانه رحم
با آزمایش مرتب پاپ اسمیر می توان به سادگی سرطان دهانه رحم 
را پیشــگیری کرد. دهانه رحم یک گذرگاه باریک است بین رحم 
)جایی که بچه رشــد می کند( و واژن )کانال تولد(. آزمایش پاپ 
اسمیر سلول های غیر طبیعی را که می توان قبل از سرطانی شدن 
حذف کرد، در دهانه رحم شناسایی می کند. دلیل اصلی سرطان 

دهانه رحم، ویروس پاپیلومای انسان است.
آزمايش برای سرطان دهانه رحم

در طول آزمایش پاپ اســمیر، پزشــک مقداری از ســلول های 
دهانه رحم را بر می دارد و برای بررســی به آزمایشگاه می فرستد. 
اولین آزمایش پاپ اســمیر خود را باید در ۲۱ ســالگی انجام داده 
و هر 3سال یک بار تکرار کنید. اگر 3۰ ســال یا بیشتر سن دارید، 
می توانید آن را هر پنج ســال یک بار به همراه تســت HPV انجام 

دهید.
واکسن برای سرطان دهانه رحم

دو واکسن گارداسیل و سرواریکس می تواند خانم های زیر ۲6سال 

را از بسیاری مشکالت ویروس پاپیلومای انسانی در امان نگه دارند. 
این واکســن ها نمی توانند یک خانم را از تمام ویروس پاپیلومای 
انســانی ســرطان زا حفظ کنند و با وجود آنها، همچنان آزمایش 
پاپ اسمیر مهم است. تمام سرطان های دهانه رحم نیز با ویروس 

پاپیلومای انسانی شروع نمی شوند.
پوکی استخوان و شکستگی استخوان

پوکی استخوان نوعی بیماری اســت که در آن استخوان های یک 
فرد ضعیف و شکننده می شــوند. آقایان نیز دچار پوکی استخوان 
می شوند؛ اما بعد از یائســگی خانم ها توده استخوانی بیشتری از 
دست می دهند. اولین نشانه های پوکی استخوان، شکستگی های 
دردآور پــس از کوچک تریــن زمیــن خــوردن، برخوردهــا و 
پیچ خوردگی هاســت. پوکی اســتخوان در میان خانم ها بیش از 
مردان قربانی می گیرد. می توانید از پوکی اســتخوان پیشگیری 

یا آن را درمان کنید.
آزمايش تشخیص پوکی استخوان

یک نوع خاص از اشــعه X که به آن ســنجش تراکم اســتخوان 
می گویند، می تواند قدرت استخوان را اندازه گیری و قبل از ایجاد 
شکستگی، پوکی را شناســایی کند. این آزمایش حتی می تواند 
شکســتگی های آینده را نیز پیش بینی کند؛ بنابراین برای تمام 
خانم های 6۵ سال به باال توصیه می شود. اگر شاخص های خطر 
پوکی استخوان تهدیدتان می کند، باید آزمایش ها را زودتر شروع 

کنید.
سرطان پوست

چندین نوع سرطان پوســت وجود دارد که درمان زودهنگام آنها 
می تواند در درمانشان تاثیرگذار باشد. خطرناک ترین نوع سرطان 
پوست، مالنوم است که روی ســلول هایی اثر می گذارد که رنگ 
پوست فرد را تولید می کنند. گاهی افراد به صورت ارثی در معرض 
خطر این نوع سرطان هستند؛ ســرطانی که با قرار گرفتن بیش از 
حد در معرض نور خورشید نیز  شدت پیدا می کند. سلول »بازال« 

و »سنگفرشی«، از سرطان های پوست غیر مالنوم شایع هستند.
آزمايش برای سرطان پوست

مواظب هرگونه تغییر در عالئم روی پوست خود از جمله خال ها و 
لکه ها و تغییر در شکل، رنگ و سایز آنها باشید. توجه داشته باشید 
که پوستتان باید توســط متخصص پوست یا دیگر متخصصان در 

دوره های زمانی مشخص چک شود.
فشار خون باال

با افزایش سن، بیشــتر در خطر فشــار خون باال قرار می گیرید؛ 
مخصوصا اگر اضافه وزن داشته یا دچار عادات بد مشخصی باشید. 
فشار خون باال می تواند بدون هیچ هشداری، باعث حمالت قلبی و 
سکته های مغزی کشنده شود؛ بنابراین کنترل آن به کمک پزشک 
می تواند جانتان را نجات دهد. کاهشآن، همچنین به پیشگیری از 

مشکالت بلند مدت قلبی و نارسایی کلیه کمک می کند.

همیشه به خاطر داشته باشید که ذره ای پیشگیری می تواند موجی از محافظت درمقابل بیماری ها را برايتان به 
همراه داشته باشد. اگر مرتب وضعیت خود را کنترل کنید، می توانید از بروز بیماری هايی نظیر سرطان، ديابت و 
پوکی استخوان در همان مراحل ابتدايی جلوگیری کنید.آزمايش ها می توانند بیماری را حتی قبل از بروز عالئم 
آن تشخیص دهند. نیاز به نوع آزمايش، به سن، سابقه خانوادگی، سابقه سالمت فردی و ديگر فاکتور های خطر 

بستگی دارد.

زيبايی

ریزش روزانه بیش از ۱۰۰ تار موی سر دراثر شست  و شو یا 
شانه زدن غیرطبیعی است که با مصرف میوه، سبزیجات 
 و مواد غذایــی حــاوی پروتئیــن، آهــن، روی، امگا3،

ویتامینC و بیوتین، تا حدودی می تــوان مانع ریزش آن 
شــد. مواد غذایی که انســان مصرف می کند، به تقویت 
فولیکول مــو نیز کمک می کنــد. مواد مغــذی که برای 
جلوگیری از ریــزش مو یا به حداقل رســاندن آن در این 

مبحث آمده، به شرح زیر است: 
تقويت و درمان ريزش مو با آهن   

 آهن یک ماده معدنی ضروری اســت که در منابع غذایی 
حیوانی و گیاهی وجود دارد. جگر، گوشت گوساله، ماهی، 
سبزیجات، غالت غنی شــده، لوبیا و تخم کدو حلوایی، از 
منابع خوب آهن در رژیم غذایی هســتند. زنان گیاهخوار 

ممکن است بیش از سایرین، به فقر آهن مبتال باشند.
تقويت و درمان ريزش مو با پروتئین 

 مصرف پروتئین کافی می تواند آمینو اســیدهای الزم را 
برای تقویت مو تامین کند؛ بنابرایــن گنجاندن پروتئین 
در رژیــم غذایی برای داشــتن موهای قوی الزم اســت. 
کمبود پروتئین می تواند ســبب ریزش مو شود و غذاهای 
دریایی، گوشت مرغ، شــیر، پنیر، ماست، تخم مرغ، لوبیا، 
سویا و گوشــت گاو بدون چربی، از منابع خوب پروتئین 
هســتند. گیاهخواران می تواننــد پروتئیــن را از منابع 
غیرحیوانی مانند تمپه و توفو )از فرآورده های سویا(، نان 
گندم ســبوس دار، کره بادام زمینی، برنج قهوه ای، عدس، 
کوینوال )نوعی غالت(، آجیل، کلم بروکلی، سیب زمینی و 

غیره دریافت کنند.
 C تقويت و درمان ريزش مو با ويتامین  

 خوراکی های حاوی ویتامین C موجب جذب خوب آهن 
می شوند. ســعی کنید منابع آهن را همزمان با یک منبع 
ویتامین C مصرف کنید. منابع خوب این ویتامین، شامل 
مرکبات، سبزیجات برگ سبز، ساالد، سیب زمینی پخته 

و گوجه فرنگی است.
تقويت و درمان ريزش مو با اســیدهای چرب 

امگا۳ 
این چربی در حفظ ســالمت، پیشگیری از ریزش، خشک 
شــدن و شــکنندگی مو موثر اســت. منابع خوب امگا3، 
شــامل ماهی تن، ســالمون، ماهی خال مخالــی و گردو 

می شود.
تقويت و درمان ريزش مو با بیوتین   

 بیوتین یکی از ویتامین های گروه B بوده که برای تقویت 
مو حائز اهمیت است.منابع خوب بیوتین عبارتند از مخمر 

آبجو، بلغور گندم، عدس، دانه آفتابگردان، سویا و گردو.

برای درمان ريزش مو، غذاهای 
اصلی موهای خود را بشناسید

يک نوع خاص از اشعه 
X که به آن سنجش 

تراکم استخوان 
می گويند،  می تواند 
قدرت استخوان را 
اندازه گیری و قبل 

از ايجاد شکستگی، 
پوکی را شناسايی 

کند

خانم ها حتما این آزمایش ها را انجام دهند!

 دمانس یــا زوال عقل، بر حدود 3۰ تــا ۴۰ میلیون نفر از 
مردم جهان تاثیر می گذارد. به گفته محققان، افراد مبتال 
به فشارخون باال، بیشتر در معرض ابتال به زوال عقل قرار 

دارند.
دکتر کوســتانتینو ایدکوال، از کالج پزشــکی ویل کرنل 
نیویورک ســیتی، در این باره می گویــد: »هنوز به لحاظ 
علمی ثابت نشده است که کنترل فشار خون باال می تواند 

احتمال ابتال به زوال عقل را کاهش دهد.«
وی در ادامه عنوان می کند: »فشــار خون بــاال، بدترین 
عامل احتمالی برای مغز است: اول اینکه، به عروق خونی 
داخل مغز آسیب رسانده و منجر به سفت شدن شریان ها 
می شود؛ دوم اینکه، بر عروق نازک خون و توانایی مغز در 
کنترل جریان خون )که برای حفــظ عملکرد عادی مغز 

ضروری است(، تاثیر می گذارد.«

یک متخصص طب ســنتی گفــت: مصــرف روزانه عناب 
موجب بهبود مشکالت سنگ کیســه صفرا می شود. وحید 
اسماعیلی، متخصص طب ســنتی، درباره علت بروز سنگ 
کیســه صفرا گفت: معموال رژیم غذایی نامناســب موجب 
اختــالل در روند کار کبد شــده و باعث می شــود به جای 
صفرای رقیــق، صفرای غلیظ تولید  شــود که ایــن امر به 
مرور زمان منجر به تولید سنگ کیســه صفرا می شود. وی 
تصریح کرد: از مهم ترین دالیل ایجاد ســنگ صفرا می توان 
به مشکالت ژنتیکی و وراثتی، اســتعمال دخانیات، مصرف 
الکل، عفونت های مزمن، چاقی یا کاهش وزن ســریع اشاره 
کرد. این متخصص طب سنتی گفت: مصرف روزانه سه عدد 
عناب خیس خورده قبل از هر وعده غذایی و ترکیب شربت 
عسل و لیموی تازه به صورت روزانه، به بهبود بیماری سنگ 

کیسه صفرا کمک شایانی خواهد کرد.

شیرین بیان گیاهی اســت که برخالف نامش تلخ است؛ 
اما خواص فوق العاده ای دارد. حتما شــنیده اید که این 
گیاه در درمان سرفه موثر است و هم اکنون نیز در ترکیب 
شربت های ضد سرفه، از آن اســتفاده می شود. این گیاه 
برای دســتگاه گوارش و همچنین تقویت دستگاه ایمنی 
بدن موثر عمل می کند؛ چون حــاوی ویتامین ها و مواد 
معدنی متعدد مــورد نیاز بدن اســت. در ایــن مطلب، 
گوشــه ای از خواص درمانی این گیــاه را مرور می کنیم؛ 

لطفا با ما همراه باشید.
شیرين بیان؛ ريشه ای با خواص درمانی

در یونان باســتان از شــیرین بیان برای تسکین سرفه و 
درمان سوءهاضمه استفاده می کردند. امروزه دانشمندان 
در پژوهش های خود، نه تنها این خواص درمانی این گیاه 
را تایید کرده اند، که به خواص دیگری نیز دست یافته اند. 
ترکیبات فعال موجود در این گیاه، در ریشه آن قرار دارد 
و گلیســیریزین، غنی ترین و مهم ترین ترکیب آن است. 
شــیرین بیان، همچنین ترکیبات دیگــری با اثرات مهم 
مانند فالوونوئیدها و فیتواستروژن ها را داراست و از آن، 
به صورت خشک شده، پاستیل و تنتور استفاده می شود. 

در ادامه به اثر مفید این گیاه اشاره می کنیم:
خواص درمانی شــیرين بیان بــرای مجاری 

تنفسی

گلیســیریزین کــه یکــی از ترکیبات مهــم موجود در 
شیرین بیان اســت، به کاهش التهاب در مجاری تنفسی 

کمک زیادی می کند. 
این ترکیب مفید، مانع رشــد و اثرات بیمــاری زای اکثر 
ویروس ها می شود. امروزه این ماده در ترکیب داروهای 
مربوط به بیماری های تنفسی به کار می رود و در تسکین 
ســرفه و گلودرد موثر عمل می کند. این گیاه همچنین 
باعث روان شــدن خلط شــده و مجاری تنفســی را باز 
می کند. شــیرین بیان در واقع باعث نابودی ویروس های 

تهدید کننده مجاری هوایی می شود.

طعم و مزه لذیذ و پر از طراوت جعفری باعث شــده است که این 
سبزی به عنوان یکی از ســبزی های محبوب مردم شمرده شود. 
اما با اینکه این سبزی، بســیار مغذی است و برای سالمتی بسیار 
مفید است، خیلی از مردم آن گونه که باید، درخصوص خواص آن 
آگاهی ندارند و از آن بیشتر برای تزئین غذاهای مختلف استفاده 

می کنند.
از بین برنده بوی بد دهان  

اگر بعد از خوردن بعضی مواد غذایی مانند ســیر یا پیاز، متوجه 
بوی بد دهان تان شدید، جویدن مقداری جعفری تازه، به خوشبو 
شدن آن کمک فوق العاده ای خواهد کرد. روش دیگری که بدین 
منظور می توانید به کار برید، جوشــاندن آرام یک مشــت برگ 

جعفری به همراه چند عدد میخک در یک لیوان آب است.
درمان کم خونی

از آنجایی که جعفری، آهن و ویتامیــن C فراوانی دارد، می تواند 
به درمان کم خونی ناشــی از فقر آهن کمک زیــادی نماید؛ زیرا 

ویتامین C ، موجب افزایش جذب آهن نیز می شود.
جعفری و اگزاالت ها

جعفری دارای اگزاالت است. زمانی که مقدار اگزاالت ها در بدن 
باال برود، مشــکالتی را برای بدن ایجاد می کند؛ به همین دلیل 
ممکن اســت افراد مبتال به بیماری های کلیوی و کیسه صفرا، از 
خوردن این ســبزی خودداری کنند. در مطالعات آزمایشگاهی 
دیده شــده اســت که اگزاالت می تواند با جذب کلسیم در بدن 

تداخل ایجاد کند.
با این حال در خیلی از تحقیقات مشــابه دیگر، دیده شــده که 
توانایی مواد غذایی دارای اگزاالت برای کاهش جذب کلســیم، 
بسیار کم اســت و به طور قطع آن مقدار کلســیمی که از طریق 
این مواد غذایی به بدن ما می رسد، بســیار بیشتر از تاثیر منفی 

اگزاالت ها بر جذب آن است.
اگر شما دستگاه گوارشی سالمی دارید و شرایط شما به گونه ای 
است که می توانید به راحتی و با آرامش غذا خورده و از غذایی که 
می خورید، لذت ببرید، خوردن غذاهای گیاهی غنی از کلســیم 

که دارای اگزاالت نیز هستند، برای شما مفید خواهد بود.

جعفری)۳( خواص درمانی شیرين بیان)1(

برای درمان سنگ کیسه صفرا 
عناب بخوريد

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

چرا تغییر 
فصل، احتمال 
سرماخوردگی را 
افزايش می دهد؟

همه ما می دانیم وقتی هوا سردتر می شود، کم کم شرایط سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا را هم با خود به همراه می آورد. در تحقیقات اخیر، پزشــکان 
علت نهفته پشت این مسئله را بررســی کردند تا دریابند چرا وقتی هوا 
عوض می شود، سرما می خوریم. آنها دریافتند که دو عامل اصلی در اغلب 
موارد منجر به سرماخوردگی می شــود: رینوویروس و کورنوآویروس که 
در هوا ســرد راحت تر همانندســازی می کنند، نه در هوای خیلی سرد. 
محققان می گویند بســیاری از ویروس هایی که منجر به سرماخوردگی 
می شــود، اغلب از اوایل تا اواخر بهــار و اوایل تا اواخر پاییز شــیوع پیدا 

می کنند. هوای ســرد به خودی خود شــما را مریض نمی کند، بلکه این 
ویروس اســت که باعث مریضی می شود. ســاختار آنفلوآنزا به ویروس 
این امکان را می دهد تا همانندســازی کرده و در هوای ســرد و خشک، 
به بهترین شکل منتشر شــود. البته تحقیقات زیادی در این زمینه انجام 
شده اســت، اما هنوز شواهد کافی در دسترس نیســت تا نشان دهد که 

هوای سرد به خودی خود باعث مریضی می شود. 
آلرژی های فصلی هم در جریان تغییر فصول بســیار شــایع هســتند؛ 
خصوصا در بهار و پاییز. اگــر این نوع آلرژی ها را تجربــه کرده اید، پس 

حتما می دانیــد که عالئم آن می تواند مشــابه عالئم ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا باشــد. بنابراین بهتریــن کاری که می توان برای پیشــگیری 
از بروز سرماخوردگی و آلرژی در آستانه فصل ســرد انجام داد، شستن 
دست هاست. از طرفی داشتن یک سبک زندگی سالم هم می تواند خطر 
مریض شــدن را کاهش دهد. اگر در حد متعــادل ورزش کنید و الگوی 
خواب مناسبی داشــته باشــید )در واقع خوب و به حد کافی بخوابید( 
و زیاد تحت فشــارهای فیزیکی و احساســی نباشــید، احتمــال بروز 

سرماخوردگی در شما کمتر خواهد بود.

فشارخون باال، ريسک زوال 
عقل را افزايش می دهد
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پس از فراز و فرودهای بسیار و مخاطراتی 
که تلفن همراه مدل »گلکســی نوت ۷« 
برای دارندگان این نوع گوشی ایجاد کرد، 
مسئوالن شــرکت کره ای تولید کننده از 

توقف تولید آن خبر دادند.
شرکت سامسونگ کره جنوبی در بیانیه ای 
با تاییــد این موضوع اعالم کــرد که اخبار 
متعددی درباره مخاطــرات این نوع تلفن 
همراه توســط رسانه ها منتشــر شده که 

نگران کننده است.
رسوایی این گوشی ها از زمانی شروع شد 
که آمریکا اعالم کرد، تعدادی از تلفن های 
خریداری شده در این کشور در حین شارژ 
آتش گرفته اند.همچنین گزارش هایی از 
زخمی شدن دارندگان چنین گوشی هایی 
منتشر شد و اینکه تعدادی از گوشی های 
یاد شده در داخل هواپیما آتش گرفته اند.

بســیاری از خطوط هواپیمایــی جهان به 
دنبال همین حوادث که مکررا رخ می داد 
همراه آوردن این تلفن های هوشــمند به 

داخل هواپیما را متوقف کردند.
سامســونگ پس از آنکه فراخــوان داد و 
اعالم کرد 2 میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه 
از این تلفن را از سراســر جهان جمع آوری 
می کند، اقدام بــه تولید نــوع جدید این 
تلفن ها کــرد که به گفته این شــرکت در 
 آنها دیگر مشــکل شــارژ باتــری و خطر 
آتش گرفتن وجود نداشــته اســت.با این 

وصف هنوز مــدت زمان زیــادی از ورود 
تلفن های مدل اصالح شــده »گلکســی 
نــوت ۷« به بازار نگذشــته که بــار دیگر 
گزارش هایی درباره آتــش گرفتن آنها در 

زمان شارژ باتری منتشر شد.
به همین سبب خبرگزاری یونهاپ از قول 
بیانیه سامســونگ گزارش کــرد که این 
شــرکت موقتا تولید این تلفــن را ممنوع 

کرده است.
سامســونگ به دلیل رســوایی تلفن های 
هوشــمند مذکــور، بیانیه هــای متعدد 
عذرخواهی منتشــر کرده و از کشورهای 
مختلف در این باره پوزش خواســته است 
و مســئوالنش نیز این موضوع را تاسف بار 

توصیف کرده اند.
سامســونگ در بیانیه خود افــزوده که با 
شرکای خود در کشورهای چین و آمریکا 
نیز در این بــاره رایزنی های الزم را صورت 
داده و به خاطر امنیت مشــترکان تولید را 
متوقف کرده اســت. یونهاپ می نویســد: 
تلفن هایی که اخیرا و به جای مدل قبلی به 
مشترکان در تایوان و آمریکا فروخته شده 

بود دوباره آتش گرفته است.
شرکت سامسونگ اشکال را در باتری های 
لیتیوم این نوع از گوشــی های هوشمند 
خود مــی داند کــه منجر به گرم شــدن 
 بیــش از اندازه دســتگاه و آتــش گرفتن

 آن می شود.

از امروز باید نام سامســونگ را نیز در کنار 
برندهایی همچــون اپل، اچ پــی و ام اس 
آی که در طی چند ســال اخیر رایانه های 
رومیزی شــیک و با طراحی اســتوانه ای 
شکل را برای کاربران تولید کرده اند، اضافه 
کرد.این برند محبوب کــره ای، امروز و به 
صورت کامال بی ســر و صدا از کامپیوتری 
با شــکل و شــمایلی متفاوت تحت عنوان 
ArtPC Plus رونمایــی و پیش فروش آن 
را نیز آغاز کرد. محصولی که شباهت زیادی 
به نســل کنونی مک پرو اپل دارد اما با این 
تفاوت که دســتاورد مهندسان سامسونگ 
بیشــتر برای کاربران خانگی تولید شــده 
و حــال آنکه مک پــرو برای اســتفاده در 
محیط های کسب و کار است. همان طور که 
در تصویر می بینید، سامسونگ در قسمت 
باالیی این دســکتاپ پی ســی از اسپیکر 
Harman Kardon بــا قابلیت چرخش 
36۰ درجه ای اســتفاده کــرده و به گفته 
سامسونگ، می توان این محصول را در هر 
جایی که دلتان می خواهد قــرار داده و از 
آن استفاده کنید.در خصوص مشخصه های 
سخت افزاری این دستگاه نیز باید گفت که 
تنها نقطه مشــترک آن با مک پرو اپل در 
درایو 2۵6 گیگابایتی آن نهفته است. و اما 
در رابطه با ســایر ویژگی های آن می توان 
 core i5 به مواردی همچــون پردازنــده
با ســرعت کالک 2/۷گیگاهرتــزی، رم 8 

 Radeon گیگابایتــی و کارت گرافیــک
RX 46۰ اشــاره کرد. اگرچــه نمی توان 
 با ایــن مشــخصات، دســتورالعمل های 
نرم افزاری ســنگینی همچون رندر گرفتن 
از مدل های ســه بعــدی را اجــرا کرد اما 
می تــوان از آن برای تماشــای ویدیوهای 
4K و اجرای بازی های ســبک اســتفاده 
 کرد.به  آن دســته از کاربرانی که به فضای 
ذخیره ســازی بیشــتری نیاز دارند، باید 
گفت که می توانند از یک ماژول 1 ترابایتی 

برای این منظور استفاده کنند.
سامســونگ قیمت 12۰۰ دالر را برای این 
محصــول در نظر گرفته که در مقایســه با 
قیمت تعیین شده برای مک پرو، به نسبت 
ارزان تر است. گفته می شود که عرضه این 

دستگاه از 28 اکتبر آغاز خواهد شد.

کامپیوتر جدید سامسونگ رونمایی شد سامسونگ تولید گوشی» گلکسی نوت ۷« را متوقف کرد

پیشنهاد سردبیر: 
ضرورت توسعه روابط استراتژیک ایران و آلمان در حوزه فناوری

توسط دانشگاه تهران و ستاد نانو؛

شرکت های فعال در حوزه نانو 
حمایت می شوند

منحصر به فردترین گوشی دنیا 
در راه بازار

اخبار
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، بومی ســازی سیستم های انتقال نوری 
پرظرفیت و سیستم های دسترسی مخابرات نوری را در دستور کار قرار 

داد و از شرکت های دانش بنیان برای مشارکت در پروژه دعوت کرد.
پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطالعات )مرکز تحقیقــات مخابرات 
ایران( درســال اقتصاد مقاومتی، فعالیت خود را در مورد بومی ســازی 
سیستم های انتقال نوری آغاز کرد.  این پژوهشگاه هم اکنون قصد دارد با 
مشارکت شرکت های داخلی نسبت به بومی سازی »سیستم های انتقال 
نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ 1۰۰ گیگا بیت« که سیســتم 

انتقال مخابرات نوری پرظرفیت محسوب می شود، اقدام کند.
گروه ارتباطات نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات این پژوهشگاه با اعالم 
فراخوانی از شــرکت های مخابراتی تولیدی و دانش بنیان که تمایل به 
همکاری در قالب مشــارکت و ســرمایه گذاری حداقل ۵۰ درصدی در 
زمینه بومی ســازی سیســتم های انتقال نوری پرظرفیت دارند دعوت 
کرده در این پروژه همکاری کنند. همکاری بین المللی با مراکز تحقیقاتی 
معتبر دنیا برای تسریع در دست یابی به نتایج مورد انتظار از جمله اهداف 
این پروژه عنوان شــده اســت. در همین حال مرکز تحقیقات مخابرات 
 PON ایران برای مشارکت در بومی سازی سیستم های دسترسی نوری
 نیز فراخوان جداگانه ای در راستای مشــارکت با شرکت های تولیدی و 

دانش بنیان در قالب همکاری و سرمایه گذاری اعالم کرده است.
عالقه مندان برای مشــارکت در این فعالیت باید برنامــه، فناوری مورد 
نظر، طرح تجاری و توجیهی خود را به گروه ارتباطات نوری پژوهشکده 

فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران تحویل دهند.

 بر اساس تفاهم نامه ســتاد توسعه فناوری نانو و صندوق 
پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران، شــرکت های فعال 
در حوزه نانو مــورد حمایــت هایی همچــون لیزینگ 
محصوالت حوزه نانو و صدور ضمانت نامه قرار می گیرند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 

تهران تفاهم نامه ای منعقد کردند.
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بنا دارد با ارائه 
خدمات در حوزه تامین مالی و اعتباری، شرایط مناسبی 
برای تجاری ســازی دستاوردهای پژوهشــی و فناوری 
شــرکت های فعال دانــش بنیان در حوزه فنــاوری نانو 
فراهم کند. ضروری است این شــرکت های دانش بنیان 

مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو باشند.
از جمله خدماتی که قرار است صندوق پژوهش و فناوری 
دانشــگاه تهران به این شــرکت ها ارائه کند می توان به 
پرداخت هزینــه قرض الحســنه، پرداخت تســهیالت 
سرمایه در گردش با نرخ  های توجیهی ۹ درصد، لیزینگ 
 محصوالت حوزه نانــو، خرید دین، صــدور ضمانت  نامه 

)با تخفیف در نیمی از مبلغ ودیعه متقاضی( اشاره کرد.
با توجــه به منابــع در گــردش ســتاد نانــو و اولویت 
بندی ها، شرکت های تایید شــده مورد حمایت از سوی 
 صندوق پژوهــش و فناوری پارک علــم و فناوری تهران 

قرار می گیرند.
تمامی شــرکت های مورد تایید ســتاد نانو که قرارداد 
داشــته باشــند می توانند از ضمانت نامــه این صندوق 

پژوهش و فناوری استفاده کنند.

شرکت کوآلکوم به زودی گوشی هوشمندی را عرضه 
می کند که اولین گوشی مجهز به اسکنر اثر انگشت 

مافوق صوت و شش گیگا بایت رم است.
به گزارش کلیک، شرکت چینی شیائومی قصد دارد 
 Mi خود به نام به Mi 5s مدلی به روز شده از گوشــی
5  را عرضه کند که نسبت به محصوالت رقبا امکانات 

منحصربه فردی دارد.
این گوشی اولین گوشی هوشمند مجهز به اسکنر اثر 
انگشت مافوق صوت اســت که می تواند ویژگی های 
بیومتریک و شخصی کاربران را از طریق نمایشگر آن 

شناسایی کند.
این گوشی مجهز به نمایشگر ۵/۵1۵ اینچی با دقت 
1۰8۰ در 1۹2۰ اســت و تراشه چهار هسته ای821 
Snapdragon  با ســرعت 2/4 گیــگا هرتز دارد. 
530Ad�  پردازنده گرافیکی این گوشــی هم از نوع

reno  است.
 LPDDR 4این گوشــی با ســه گیگا بایت رم از نوع
و 64 گیگا بایــت حافظه داخلــی از قدرتمند ترین 

محصوالت از نظر سخت افزاری است.
 عالوه بر این مدل، کاربران عالقه مند می توانند مدل 
پیشرفته تری را نیز خریداری کنند که 4 گیگا بایت 
رم 4LPDDR و 128 گیگا بایت حافظه داخلی دارد.

البته شــنیده هایــی در مورد احتمــال عرضه مدل 
 LPDDR 4سومی از این گوشــی با 6 گیگا بایت رم
و 2۵6 گیگا بایت حافظه داخلی نیــز وجود دارد که 

هنوز به طور قطعی تایید نشده است.
 دوربین این گوشــی 16 مگا پیکســلی است و توان 
فوکوس بســیار ســریعی دارد. باتری 34۹۰ میلی 
  3.0Quick Chargeآمپری و اســتفاده از فناوری
برای شارژ سریع گوشــی از توانمندی های دیگر این 

گوشی است.

فاز چهارم اعطای تسهیالت به طرح های فناورانه حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در راستای حمایت از طرح های تحقیقاتی و اشتغال زایی آغاز 
شد و متقاضیان تا اول آبان ماه امکان ثبت نام دارند. اعطای تسهیالت به 
طرح های فناورانه حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، از محل وام وجوه 
اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات صورت می گیرد و آخرین 

مهلت ثبت نام برای دریافت این تسهیالت، اول آبان ماه امسال است.
این طرح با هدف ارتقا و توســعه کاربــرد و افزایــش توانمندی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( کشور و تولید برنامه های نرم افزاری 
و نیز ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندســی در بخش ارتباطات و 
فناوری اطالعات تعریف شده اســت.  در این طرح وجوهی از محل منابع 
داخلی شرکت ها و ســازمان های وابســته به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، به صورت تســهیالت ارزان قیمت برای حمایت از تحقیقات، 
طرح  های توسعه  ای، اشتغال آفرینی و یا صادرات کاال و خدمات به فعاالن 
این حوزه اختصاص  می یابد. بر مبنای دستور العمل مصوب کارگروه وام 
وجوه اداره شده، اعطای تسهیالت در چهار گروه شامل »تولید و توسعه 
تجهیزات در زمینه ارتباطــات و فناوری اطالعــات )ICT( «، »تولید و 
توسعه نرم  افزار«،  »تولید و توســعه محتوا و خدمات« و »تولید و توسعه 
در زمینه امنیت اطالعات« انجام می شــود. این برای چهارمین بار است 
که وزارت ارتباطات فراخوان اعطای تسهیالت به طرح های فناورانه را از 

محل وام وجوه اداره شده، اعالم می کند.

با اینکه مسواک زدن نقش مهمی در حفظ ســالمت دندان دارد، گاهی 
فشــار زیاد وارده از ســوی آن برای دنــدان و لثه ضــرر دارد. همچنین 
مسواک های معمولی نمی توانند پالک های تشــکیل شده را به خوبی از 
بین ببرند. شــرکت فیلیپس به تازگی مسواک هوشمندی طراحی کرده 

که راه حلی جالب برای حل این دو مشکل دارد.
این مسواک به حسگر فشار مجهز اســت و در صورتی که فشار زیادی از 

سوی مسواک به دندان و لثه وارد شود، به کاربر هشدار می دهد.
همچنین دوربین ویژه ای در این مســواک گنجانده شده که با شناسایی 
دقیق محل تجمع پالک ها، کاربر را به تمیز کردن بیشتر آن محل تشویق 
می کند. اپلیکیشن ویژه این مسواک می تواند تصویری سه بعدی از درون 
دهان را به کاربر نشــان داده و همچنین اطالعات دقیقی را درباره سابقه 

مسواک زدن او جمع آوری کند. قیمت این مسواک 21۹ دالر است.

روسیه یک سالح جدید رادیوالکترونیک یا توپ مایکروویو را با موفقیت 
آزمایش کرد که هواپیماها، پهپادها و کالهک های جنگی موشک ها را با 
استفاده از شلیک فرکانسی بدون اســتفاده از پرتاب مواد منفجره از کار 
 )UIMC( می اندازد. این سالح را شرکت دولتی سازنده تجهیزات نظامی
وابسته به شرکت صنایع دفاعی روس تک )شرکت فناوری های پیشرفته 
روسیه(، ساخته است. یک مقام شرکت دولتی سازنده تجهیزات نظامی 
به خبرگزاری روسیا ســگودنیا در باره ســالح رادیوالکترونی گفت: این 
جنگ افزار با توان تولید فرکانس بســیار باال، در نمایشگاه نظامی سال 

گذشته وزارت دفاع روسیه به صورت خصوصی رونمایی شد. 
بنا به مشخصات اعالم شــده، نوع آزمایش شده ســالح رادیو الکترونی 
می تواند تا شــعاع 1۰ کیلومتری، حریم هوایی امن با زاویه 36۰ درجه 
در اطراف خود ایجاد کند و تجهیزات الکترونیکی دقیق هر هواپیما، پهپاد 
و موشک های هدایت شــونده ای را که در مســیر رادار آن قرار گیرد، از 
کار بیندازد.  عملکرد این ســالح پیچیده پرتو افکن به گونه ای است که 
در تیررس فرکانس های تجهیزات الکترونیک نصب شــده روی اهداف 
خود در ارتفاع کم و همچنین کالهک های تسلیحات بسیار دقیق، قرار 
نمی گیرد. به گزارش رسانه ها، این سالح به شکلی طراحی شده است که 
می توان آن را بر روی ساختارهای ســامانه پدافند هوایی بوک نیز نصب 
کرد.  همچنین این سالح به لحاظ عملکرد در جهان بی نظیر و بی رقیب 
است و هنگامی که روی سکوی ویژه ای نصب شــود، اطراف خود دیوار 

دفاعی ایجاد می کند.

لوازم خانگی هوشمند در مرحله خوبی به سر می برند و کارآیی مناسبی 
دارند امــا عمدتا هیچ یک از این وســایل را نمی تــوان درون دکور یا به 
اصطالح متخصصان طراحی، توی کار جای داد. با این حال، سامسونگ 
قصد دارد تغییری در این رویه ایجاد کرده و اولین وسیله های هوشمند 
خانگی توی کار را معرفی کند. همه این وســایل از اتصال وای فای بهره 
برده و با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. البته، قیمت تعیین شــده برای 
آنها بسیار باالست. هوشمندی برای این محصوالت تعاریف متنوعی دارد. 
برای مثال می توانید آنچه را که درون فر قــرار داده اید و یا هود  و  اجاق 
گاز را  از طریق موبایل خود کامال تحت کنترل داشــته باشید تا نیازی به 

تنظیم دستی نباشد.

بومی سازی سیستم های مخابرات 
نوری پرظرفیت کلید خورد

فاز چهارم اعطای تسهیالت
 به طرح های فناورانه آغاز شد

مسواک هوشمند 
که پالکت ها را پیدا می کند

روسیه سالح رادیوالکترونیک 
جدید آزمایش کرد

لوازم خانگی هوشمند 
جدید سامسونگ 

دنیای فناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

ســه ســال پیش وقتی که کوک و چانگ تصمیم به راه اندازی 
سایت Giphy گرفتند، شــاید جایگاه امروزشــان را در خواب 
و رویا هم نمی دیدند. Giphy که شــروع کارش با مجموعه ای 
کوچک از تصاویر گیف همراه بود، حاال به جایگاهی رســیده که 
شرکت های بزرگ برای همکاری و اســتفاده از محتوایش سر و 
دست می شکنند. Giphy کوچک و بی اهمیت دیروز، این روزها 
به یک موتور جست وجوی مهم برای یافتن تصاویر گیف تبدیل 
شــده و به عقیده برخی تحلیل گران تنها صفحــه اول آن 3۰۰ 
میلیون دالر ارزش دارد. عالوه بر این، مدتی نگذشــت که فضای 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هم مملو از تصاویر متحرک 
Giphy  شد. فیســبوک، توییتر و تلگرام تعامل مستقیم با این 
موتور جســت وجو را به پلتفورم خود اضافه کردند. همه اینها را 
گفتیم تا به معرفی Giphy Cam برسیم؛ یکی از دو اپلیکیشن 
تیم Giphy برای ســاخت تصاویر گیف کــه مدت ها در انحصار 
کاربران iOS قرار داشت ولی خوشبختانه پس از انتظاری طوالنی  
باالخره اندرویدی ها هم می توانند از لذت ساخت تصاویر گیف با 

Giphy Cam بهره مند شوند.
Giphy Cam برای ســاخت تصاویر گیف دو راه ســاده دارد. یا 
همان لحظه فیلمــی گرفتــه و از آن تصویر متحرک بســازید 
و یا آنکه تصاویر گالــری را در نرم افزار بارگــذاری کنید و از آنها 
تصویر متحرک بســازید. این امکان متاســفانه هنوز در اولین 
نســخه اندرویدی Giphy Cam گنجانده نشــده اســت. در 
هر صورت فایــل ورودی چــه در همــان لحظه ضبط شــده 
و چه از گالری آمده باشــد، با انواع فیلتر، اســتیکر، فریم و متن 
 می تواند شخصی سازی شــود. یکی از محبوب  ترین ویژگی های

 Giphy Cam امــکان تنظیــم نحــوه پخش گیف هاســت. 
خروجی های این نرم افزار می تواند دارای دور بی پایان )لوپ( بوده 
و دائما تکرار شــوند. دو حالت دیگر هم وجــود دارد که گیف ها 
را با نرخ فریــم باال ســاخته و مثل یک ویدیــوی عادی پخش 
می کنند. جالب اینکه فیلم های گرفته شده با Giphy Cam را 
هم می توانید بر عکس کنید. با این ویژگی می توانید به ســبک 
ReverX  گیف هــای باورنکردنــی مانند لیوان شکســته ای را 
به تصویر بکشــید که تکه هایش دوباره کنار هم جمع و پر از آب 
 goo.gl/bnAO5D می شود. شــما می توانید این نرم افزار را از

دریافت کنید.

معمای 1980
یک عدد ۵ رقمی داریــم که یک بار عــدد یک را در 
ابتدا و یک بار در انتهای آن قــرار می دهیم. از دو عدد 
6 رقمی حاصل، یکی سه برابر دیگری است. عدد اول 

چند است؟
جواب معمای 19۷9

جای عالمت سوال عدد 6 قرار می گیرد. رابطه ساده ای 
در هر خط بین اعداد وجــود دارد. برای مثال در خط 
اول از ســمت چپ دو عدد اول را با هــم جمع کنید و 
حاصل آن را در عدد 2 ضرب کنیــد. حاصل نهایی را 
عدد به عدد بایــد در دو جایگاه ســمت چپ بگذارید 
بنابراین در خط آخر ۹ را با ۹ جمــع کرده و حاصل را 
که 18 است در 2 ضرب کرده تا 36 به دست آید. عدد 
3 که در جایگاه خود وجود دارد پس، عالمت ســوال 

برابر عدد 6 می شود.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام و 

شهر محل زندگی خود به نشانی
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

از یک وب سایت کوچک به نرم افزاری موفق؛

از گیفی به گیف

معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، گفت: نیاز 
امروز ایران و آلمان، توسعه روابط استراتژیک حوزه علم و 
فناوری اســت و نباید این همکاری ها تنها به حوزه تبادل 

دانشجو محدود شود.
 به گزارش مهــر به نقــل از معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، سورنا ستاری، در جلسه ای مشترک با 
هیئت بلند پایه علمی از کشور آلمان، گفت: روابط ایران و 
آلمان تاکنون تنها به تبادل دانشجو محدود بود که از این 
پس دیگر به این حد از روابط بســنده نخواهیم کرد و باید 
این همکاری ها به توســعه روابط استراتژیک حوزه علم و 

فناوری برسد.
وی افزود: تبادل دانشــجو بین کشــورها همیشه وجود 
داشــته و علی رغم قطع رابطه  ایران بــا آمریکا، 11 هزار 
دانشــجوی ایرانی در این کشــور مشــغول به تحصیل 
هســتند و این ارتبــاط بین ایــران و آلمان نیــز وجود 
 دارد و دانشــجویان ایرانی زیــادی در آلمــان تحصیل 
 می کننــد و ایران خواهان توســعه روابط دو کشــور در 

حوزه های علمی و فناوری است.
به گفتــه ســتاری، ایــران آمــاده همــکاری در زمینه 

اســتارتاپ ها و تحقیقات کاربردی با آلمان است و در این 
زمینه هیچ محدودیتی ندارد.

وی تصریح کــرد: در دولت تدبیر و امیــد، اتفاقات جدی 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان رخ داده اســت و قصد داریم 
اقتصاد ســنتی خود را تغییــر داده و اقتصــاد جدیدی 
 را بــه کار بریم که نیــروی انســانی و فکر آنهــا پایه آن 

باشد.
وی افــزود: در دولت جدید اقتصاد دانــش بنیان در واقع 
پایه اقتصاد آینده کشور را مدنظر قرار داده به همین دلیل 
است که در حوزه استارتاپ ها اتفاقات خوبی در کشور رخ 

داده است.  
ســتاری در خصوص برگزاری اســتارتاپ های تخصصی 
در کشــور، گفت: در حال حاضر در ایران استارتاپ های 
تخصصی و خوبی در زمینــه ICT و بیوتکنولوژی برگزار 
می شــود و بزرگ ترین  آن، روزانه ۵ میلیون دالر فروش 

دارد که این کار در منطقه بی نظیر است.
وی تصریح کــرد: ایران در حــوزه بیوتکنولــوژی هم به 
پیشــرفت های قابل توجهی رســیده اســت و در حال 
 حاضر ۹8 درصد داروهــای مورد نیاز داخلی در کشــور

 تولید می شود. رییس هیئت امنای صندوق پژوهشگران 
و فناوران کشــور بیان کرد: برخالف تصور موجود، ایران 
تنها در حوزه انرژی هســته ای پیشــرفت نکــرده بلکه 
در حــوزه های مختلــف علمــی ماننــد نانوتکنولوژی، 
بیوتکنولــوژی، هــوا و فضــا و انــرژی های نــو نیز به 

پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.
وی افزود: ایران در حوزه تحقیقات پایه و تجاری ســازی 
فناوری با آلمان همکاری هایی داشته است و قصد داریم 
از این پس، ســطح روابط ایران با آلمان را توســعه داده و 
در حوزه اســتارتاپ ها و تحقیقات پایه ای با این کشــور 

همکاری کنیم.
ستاری با اشاره به حضور نمایندگان عالی رتبه موسسات 
علمی و تحقیقاتی معتبر آلمان در جلســه، گفت: حضور 
این افراد را مغتنم شــمرده و معاونت علمی برای اجرای 
پروژه های مشــترک با موسســات علمی کشــور آلمان 
آمادگی دارد و می توانیم در پروژه های بزرگ بین المللی 

با این موسسات همکاری کنیم.
وی اظهار کرد: دوســت داریم کشــور آلمان، ایران را به 
چشم یک شریک و همکار ببیند و در زمینه های مختلف 

با ایران همکاری های علمی داشته باشد.
معاون علمی و فناوری خاطرنشــان کــرد: از این پس در 
جلسات کمیســیون مشــترک ایران و آلمان بحث علم و 
فناوری به صورت جدی پیگیری می شــود اتفاقی که در 

یک سال اخیر رخ نداده است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قرارداد موجود بین دو 
کشــور، گفت: قراردادی که بین ایران و آلمان وجود دارد 
مربوط به سال 1۹۷۵ است که نیاز به اصالحات اساسی و 
جدی دارد تا بر پایه این تفاهم نامه همکاری های مشترک 

بین دو کشور توسعه یابد.
ستاری تصریح کرد: معاونت علمی به عنوان دولت وظیفه 
دارد زیرساخت مشترک ایجاد کند تا شرکت ها، اساتید، 
مراکز علمی و دانشگاه های دو کشور به راحتی یکدیگر را 

پیدا کرده و با هم همکاری کنند.
 رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توافق صورت گرفته 
با وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری ایــران و هیئت آلمانی 
حاضر در جلســه مبنی بر تعیین روزی به عنوان روز علم 
ایران و آلمان،گفت: معاونــت علمی از این حرکت خوب و 

تصمیم بجا حمایت می کند.
به گفتــه وی ایران بزرگ تریــن بازار منطقــه در زمینه 
تجاری ســازی محصوالت، اســتارتاپ ها و انتقال انرژی 
است به گونه ای که بازار اســتارتاپ ICT سال آینده در 
ایران به 8۰ میلیــارد دالر خواهد رســید و در این زمینه 

پتانسیل خوبی در ایران وجود دارد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد:

ضرورت توسعه روابط استراتژیک ایران و آلمان در حوزه فناوری

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
عزاداری وسیله است، نه محصول

خطاطی روی خودرو، کاری برگرفته از ذهن هنری نیســت و 
صرفا جنبه نمادین و ظاهرگونه دارد.

علی اصغــر ایمان زاده، مــدرس و هنرمند خوشــنویس، طی 
گفت وگو با خبرنگار حوزه تجســمی گروه فرهنگی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درخصوص خطاطی و خوشنویسی بعضی از 
هنرمندان روی شیشه ماشین ها در ایام و مناسبت های خاص 
مانند محرم گفت: ابتدا باید ببینیم این را کاری هنری می دانیم 
یا نه؟ این کار از نظر بنده کاری برگرفته از ذهن هنری نیست و 
صرفا جنبه نمادین و ظاهرگونــه دارد؛ به این دلیل که عالوه بر 
قانون شــکن بودن آن، اصول و قاعده درستی هم برای این کار 
تعریف نشده اســت و به لحاظ فرهنگی، بزرگ ترین ضربه را به 

عاشورا می زند. 
با این نوع هنرنمایی روی ماشــین ها، باید به نگرشی حسینی 
برسیم. متاسفانه آن چیزی که ما با این کار نشان می دهیم، نه 

تنها هیچ ارزش و تاثیری ندارد، بلکه شــأن این هنر را نیز زیر 
سوال می برد. 

 وی در ادامه، درخصوص نفع یا ضرر ایــن کار بر هنر خطاطی 
گفت: اینگونه خطاطی بر روند رشــد و پیشرفت این هنر هیچ 
تاثیری نــدارد. خودم بــرای این کار اصــال ارزش هنری قائل 
نیستم؛ چون به لحاظ هنری، کاری نازل است. ما باید به دنبال 
حرکتی نو در هنر باشــیم تا ماندگار بمانــد؛ نه اینکه بی ارزش 

بودن آن را تکرار کنیم.
خطاطی روی ماشین راهش این نیســت و باید راه خود را پیدا 
کند. شــاید از نگاه بعضی ها انجام این کار مردمی باشــد؛ ولی 

مردم ما دید هنری دارند.
حتی اگر هم این دید را نداشته باشــند، ما باید این دید و نگاه 
هنری را به آنهــا منتقل کنیم که متاســفانه هنرمندان از این 

موضوع دور شده اند.

در عرصه عاشوراپژوهی شاهد رشدی تدریجی و کند هستیم و 
به جهش های علمی نرسیده ایم.

محمد اسفندیاری، درخصوص کتاب های کم تاثیر عاشورایی 
گفت: تاثیر کتاب های عاشــورایی در فرهنــگ عمومی قابل 
انکار نیســت. به هر حال این تعداد کتاب درباره عاشورا نوشته 
و منتشر می شود، دیر یا زود و کم یا زیاد، در تکوین شخصیت 
و عقاید خواننــدگان تاثیر می گذارد. برخــی کتاب ها ضعیف 
نیســتند؛ اما چیزی جز تکرار مکررات ندارند و در آنها نوآوری 
و دســتاوردهای جدید علمی مالحظه نمی شود. نتیجه اینکه 
ما در عرصه عاشــوراپژوهی، شــاهد رشــدی تدریجی و کند 
هســتیم و به جهش های علمی نرســیده ایم. از طرفی جامعه 
ما به ویژه در حوزه عاشورا، بر فرهنگ شفاهی بیشتر تکیه دارد 
تا فرهنگ کتبی. اســفندیاری تصریح کرد: معلومات بسیاری 
از مردم بر پایه شنیده هایشان اســت تا خوانده هایشان. آنچه 

مردم درباره نهضت عاشــورا می دانند، متکی بر کتاب و منابع 
معتبر نیســت؛ بلکه بر اساس شــنیده های در مجالس است. 
کتاب های عاشــورایی کما بیش خریده می شــود؛ ولی کمتر 

خوانده می شود. 
وی کتاب هایی را در این خصوص به این شــکل پیشنهاد کرد: 
»پس از پنجاه ســال« از دکتر سید جعفر شهیدی، »شهادت« 
از دکتر علی شریعتی، »حماسه حسینی« از مرتضی مطهری، 
»نگاهی به حماسه حسینی« و »شهید جاوید« از آثار نعمت اله 
صالحی نجف آبادی، از جمله کتاب هایی اســت که در ارتباط 
با موضوع عاشــورا پیشــنهاد می کنم. در کنــار این کتاب ها، 
کتابی که اخیرا با عنوان »فرهنگ ســوگ شــیعی« به اهتمام 
دکتر محسن صباغ مظاهری منتشر شــده است، برای طالبان 
تحقیق پیشینه و چگونگی عزاداری در ســده های گذشته تا 

عصر حاضر، بسیار کارآمد و سودمند است.

در عرصه عاشوراپژوهی شاهد رشدی تدریجی هستیمنمادین بودن خطاطی و هنری نبودن آن روی خودروها

اخبار

نمایش »چرخه ســودایی« با نگاهی تازه به هملت شکسپیر، از 
1 تا 11 آبان ماه در مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان به روی 

صحنه می رود.
محمد جواد صرامی، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان نمایش 
»چرخه ســودایی«، از تعیین تاریخ قطعی اجــرای این نمایش 
خبر داد و گفت: چرخه سودایی از 1 الی 11 آبان ماه 95 )به جز 

پنجم(، در سالن اصلی فرشچیان روی صحنه می رود.
صرامــی ضمن بیان ایــن خبر که چنــد کمپانی بیــن المللی 
درخواســت اجرای این نمایش را در کشــور خود داشــته اند، 
اعالم کرد که زمستان امســال، چرخه ســودایی در تهران نیز 
اجرا می شــود و عالقه مندان به هنر نمایش در شــهر اصفهان، 
می توانند پیش از سایرین شاهد این نمایش در شهر خود باشند.

وی درخصوص موضــوع این نمایشــنامه اظهار داشــت: این 
نمایشنامه با نگاهی به هملت شکسپیر پرداخت شده و به عشق 
نا فرجام کاراکتر اوفلیا اشاره دارد، در سیر اجرا چرخه ناهمگونی 
به نمایش گذاشته می شود که در آن، این عشــق از ابتدایی به 

انتهایی می رسد که همان آغاز است...
صرامی تصریح کرد: تمرینات این نمایش از خرداد ماه آغاز شده 
و تا پایان مهرماه  ادامه دارد. در این نمایش، شــهره موســوی، 
ایمان فالحتی، محمد رادمهر، کاوه کریمیان، ســارا اشتیاقی، 
سهیل حبیبیان، مهدیس قابضی، فراز شیرانی، کوثر خوش نظر، 
ســمانه ابراهیمی و محمد قربانی ایفای نقــش می کنند و زهرا 
کمالی به عنوان دســتیار کارگردان، بنده را همراهی می کند. 
جواد رضایی نیز آهنگســازی این اثر و فائــزه کاظمی طراحی 
صحنه و لباس را بر عهده دارند؛ همچنین مدیریت ساخت دکور 

توسط محمد رادمهر انجام گرفته است.
کارگــردان نمایش چرخه ســودایی با اشــاره به آغــاز فروش 
اینترنتی بلیت ها از طریق سایت navayemehr.ir  اعالم کرد: 
کسانی که از طریق  سامانه اینترنتی اقدام به خرید بلیت کنند، 
از 15درصد تخفیف و عزیزانی که از طریق پیش فروش و فروش 
حضوری )به نشــانی: ابتــدای خیابان خاقانی، پاســاژ ارکیده، 
طبقه منفی 3، کافه بونو( اقدام به تهیــه بلیت نمایش کنند، از 

25درصد تخفیف در پرداخت برخوردار خواهند بود.
عالقه مندان برای تماشــای این نمایش )که گفته می شود یکی 
از متفاوت ترین کارهای نمایشــی دهه اخیر اصفهان اســت(، 
می توانند از 1 تا 11 آبان ماه، رأس ســاعت 19 به  سالن اصلی 

مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

نمایشگاه آثار عکاســی خلق شده، توسط احســان تحویلیان با 
عنوان »وضعیت« در گالری آپادانا برپا می شود. 

احسان تحویلیان در ســال 1359 در اصفهان متولد و در رشته 
کامپیوتر دانش آموخته شده اســت. تحویلیان تاکنون چندین 
نمایشــگاه انفرادی و جمعی با موضوع عکاســی و هنر دیجیتال 

برگزار نموده است.
نمایشگاه عکس »وضعیت« دیروز ســاعت 17 گشایش یافت و 
عالقه مندان می توانند همه روزه تا 28 مهرماه، از ساعت 16تا20 
برای بازدید از این نمایشــگاه، به گالری آپادانــا واقع در خیابان 

آپادانا دوم، کوی الله، پالک 25 مراجعه نمایند.

فیلمبرداری »نفس های آرام« به کارگردانی میثم هاشــمی طبا 
به پایان رسید.

فیلمبــرداری این فیلــم بــه نویســندگی و کارگردانی میثم 
هاشــمی طبا، پس از 30 روز به پایان رسید. این فیلم هم اکنون 
مراحل تدوین را توســط محمود غالمی پشت سر می گذارد. در 
خالصه داســتان این فیلم چنین آمده است: »محیا و رضا، زوج 
جوانی در آستانه ازدواج هســتند. رضا، مهندس معمار است و 
محیا، شاگرد و نامزد اوست. حادثه ای برای محیا اتفاق می افتد 

که مسیر زندگی هر دوی آنها را تغییر می دهد.«
کوروش تهامــی، محمود پاک نیــت، همایون ارشــادی، لیال 
بلوکات، آوا دارویت، با هنرمندی جعفر دهقان و شهرام عبدلی، 

از جمله بازیگران این فیلم هستند.
از دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده، کارگردان و طراح 
صحنه و لباس: میثم هاشــمی طبا، مدیر فیلمبرداری و مجری 
طرح: حافظ احمدی، مدیر تولید: علیرضا بیات، صدابردار: جعفر 
علیان، دســتیار اول کارگردان و برنامه ریز: مریم پدمه، دستیار 
دوم کارگردان: ابوالفضل حمیدی، عکاس: طناز هاشــمی طبا، 
طراح گریــم: علیرضا خورشــید، اجرای صحنه: امیرحســین 

مدرس، گروه تدارکات: مراد خانه زاد و محمد مهری.

نمایشگاهی از آثار نقاشــی داوود قنبری در گالری سایان برگزار 
می شود.

داوود قنبــری متولد 1330 در تهران، ابتــدا کار خود را در ایران 
با نقشه کشــی و فعالیت در امور عمرانی آغاز کرد؛ اما از آنجا که 
پیوسته نگرش خاصی نســبت به طبیعت داشت، نیرویی درونی 
او را وادار می کرد تا برداشــت و تفسیر خود را از آنچه در اطرافش 
می گذرد، با نقاشــی به تصویر کشــد. این نقاشــی ها، دورترین 
خاطرات و رویاهــای وی از دوران کودکی تــا واکنش هایش به 

دنیای امروز را در بر می گیرد.
قنبری در ســال 1355 بــرای تحصیــل آکادمیک نقاشــی به 
فرانســه رفت و پس از دریافت دیپلم عالی از مدرســه هنر های 
زیبای پاریس، تحصیالت خود را در رشــته هنرهای تجسمی در 
دانشگاه ســوربن به پایان رســاند. وی یکی از پرکارترین نقاشان 
عصر حاضر به شــمار می رود و منش و شــخصیت ویژه و عشق 
سرشــارش به ایران را می توان در تک تک آثارش مشاهده کرد. 
وی پس از تحصیل در »بوزار«، دکترای هنرهای تجسمی اش را از 
»پانتئون سوربن« کسب کرده است. او همچنین سابقه مدیریت 
و همکاری با مراکــز بزرگ هنری مانند مــوزه ژرژ پمپیدو، موزه 
ملی لوکزامبــورگ و تدریس هم زمان با برگــزاری بیش از پنجاه 

نمایشگاه گروهی و انفرادی را در کارنامه هنری اش دارد.
این نمایشگاه دیروز ســاعت 17 گشــایش یافت و عالقه مندان 
می توانند همه روزه تا 5 آبان ماه ســاعت 17 تا 21 برای بازدید از 
این نمایشگاه به گالری سایان واقع در خیابان ابوذر، بن بست 32 

مراجعه نمایند.
1 الی 11 آبان ماه؛

 »چرخه سودایی« در فرشچیان
به روی صحنه می رود

نمایشگاه عکس »وضعیت«
در گالری آپادانا

»نفس های آرام« به پایان رسید

نمایشگاه آثار نقاشی
در گالری سایان

دیدگاه

نگاه روز

فاطمه راکعــی می گوید: برخی مداحان، مراســم عزاداری 
امام حســین)ع( را با کنســرت اشــتباه می گیرند که این 

مسئله، خطرناک و توهین آمیز است.
این شاعر، درباره شــعرهایی که در برخی مداحی ها به کار 
می رود، اظهار کرد: سابق بر این، نوحه هایی که به زبان های 
مختلف می شــنیدیم، عموما نوحه هایی  بود که ساختار و 
بافت خوبی داشــت؛ نوحه هایی که عموما در شأن بزرگان 
عاشــورا و نام مقدس آنها بــود. این نوحه هــا روایت توام با 
احســاس و عواطف شــاعر از صحنه های مختلف عاشورا و 
کربال بود که عموما بازخوانی آنهــا از واقعه صحرای کربال، 

اشک بر چشمان مردم جاری می کرد.
او در ادامه متذکر شد: طی ســال های اخیر ما شاهد شعر، 
ریتم و آهنگ هایی در نوحه های عزاداری امام حســین)ع( 
هســتیم که با ضوابط فرهنگی و شــئونات اســالمی مان 
مغایرت دارد که البته این روند، از  طرف شــاعران و برخی 
از علمای برجسته، نقد و توصیه شــده که در متن نوحه ها 
و ریتم ها تجدیدنظر کنند؛ اما متاســفانه نه تنها این کار را 
نمی کنند، بلکه  تعمدا می خواهند این  شکل برخورد با واقعه 
کربال و عاشورا را ترویج  دهند. راکعی با اشاره به نمونه هایی 
از شــعرهای موجود در نوحه ها گفت: شعرهایی چون »من 
سگ درگاه حســینم« و »مست مستم مشــت مشتم« به 
گونه ای خوانده می شــوند کــه انگار حالت مســتی به آنها 
دست داده ویا با این شــعرها ریتم می گیرند و می رقصند. 
این افراد، عزاداری امام حسین)ع( را با کنسرت رپ اشتباه 
گرفته اند که این موضوع بســیار خطرناک و توهین آمیز و 

بی احترامی به فرهنگ عزاداری شیعیان است.
او با بیان اینکه در برخی از شــعرها، القاب مناســبی برای 

بزرگان دین استفاده نمی شــود، اظهار کرد: این افراد عشق 
و محبت عرفانی را با عشــق زمینی  اشتباه  می گیرند و فرق 
آنها را با هم نمی دانند. کسانی هستند که با همه وجود امام 
حسین)ع(  و علی اکبر)ع( را دوســت دارند؛ اما در نوحه ها 

این عشق را به عشق زمینی تقلیل می دهند.
این شاعر در ادامه با تاکید بر اینکه عشق به امام حسین)ع( 
را نمی توان با هر کلمه ای بیان کرد، گفت: عشــق و محبت 
عظیم در افکار و عواطف ناب انسانی و مشترکات الهی ریشه 
دارد. راکعی با بیان اینکه در تاریخ ادبیات ما آثار ارزشــمند 
ادبی و هنری، به حماسه ســازان کربال تقدیم شــده است، 
گفت: امروزه شــاعران انقالبی شــعرهای گران قدری برای 
بزرگواران سروده اند؛ شــعرهایی که اگر آهنگ های خوبی 
برای آنها ســاخته شــود، تاثیر بســیار و همچنین قابلیت 
استفاده  برای عزاداری و سوگواری امام حسین)ع( را دارند.

مدیرعامل انجمن شاعران، با اشاره به رفتارهایی که برخی 
مداحان در پیــش گرفته اند، بیان کرد: به نظر می رســد با 
این کار می خواهند هنجارشــکنی کرده و با ارائه کار جدید 
جوانان را جــذب کننــد؛ در صورتی که ایــن کارها اصال 
جالب نیست؛ زیرا زمانی هنجارشــکنی نتیجه می دهد که 
اثر هنــری جدیدی ابداع شــود، نه اینکه هــر واژه مبتذل 
و غلطی را روی یــک آهنگ جلف قرار دهنــد و فکر کنند 
 نوآوری کرده اند. این به غیر از ابتذال در شــعر، چیز دیگری

نمی تواند باشد.
او در ادامه گفت: دو حالت برای مداحانی که هنجارشــکنی 

می کنند، متصورم: در حالت اول برخی به دنبال نوآوری 
هســتند؛ اما روش آن را نمی داننــد و حالت دوم به 

کسانی اطالق می شود که از روی عمد، به ادبیات 

عاشــورا اهانت  کرده و دنبال حرمت شکنی هستند تا مردم 
را از عزاداری امام حسین)ع( دلزده کنند.

راکعی با تاکیــد بر اینکــه از قصد و نیت مداحــان، آگاه و 
مطمئن نیست، گفت: کســانی که متولی این امر هستند، 
مانند وزارت ارشــاد یا نهادهای دیگر، بایــد این مداحان را 
بازخواســت کند کــه چرا به مقدســات مذهبــی توهین 
می کنید. متولیان امر باید به این حماســه مذهبی حساس 
باشــند و نگذارند این قبیل امور در معــرض نمایش عموم 
قرار بگیرد. این شــاعر در ادامه افزود: کســانی هستند که 
به وظایف خود به خوبی عمل می کننــد؛ مانند هیئت های 
باسابقه. انجمن شــاعران ایران هم طی پنج شب، برنامه ای 
به نام »شــب های شــیدایی« برگزار می کند کــه در آن، 
هنرمنــدان و شــاعران در رثای امــام حســین)ع( از آثار 

کالسیک و نوین شعرخوانی می کنند.
فاطمه راکعی در انتهــا با ارائه 

نهادهای  گفت:  پیشنهادی 
مربوط هرچه سریع تر باید 
هیئت ها و تکیه هایی را 
به ترویج شعرهای  که 
اهانت آمیز یا حرکات 
می پردازند،  ناهنجار 
جمــع و بــا آنهــا 

برخــورد قضایی 
کنند.

فاطمه راکعی:

عملکرد برخی مداحان توهین آمیز است

هالیوود

تلویزیون

کمپانی دیزنی اعالم کرد قصد دارد »دون کیشــوت« را 
بســازد و انتظار می رود این فیلم با حال و هوای »دزدان 

دریایی کاراییب« جلوی دوربین برود.
به گزارش مهر به نقــل از هالیوود ریپورتــر، با انتخاب 
فیلمنامه نویس برای این پروژه، دیزنی رسما تولید فیلم 

»دون کیشوت« را  کلید زده است.
این کمپانی اعالم کرد بیلی ری، نویســنده »بازی های 
گرسنگی« و »کاپیتان فیلیپس«، برای نوشتن فیلمنامه 
نســخه جدید »دون کیشــوت« انتخاب شــده است. 
این رمان کالســیک اســپانیایی که درباره مردی است 
که تصور می کند شوالیه است، توســط گوردن گری و 
بیلی ری در مقام تهیه کننده ساخته خواهد شد. »دون 
کیشوت«  نوشته میگل ســروانتس، نخستین بار سال 
1605 منتشر شد و داستان آریستوکراتی از طبقه پایین 
به نام آلفونسو کیشانو را روایت می کند که پس از خواندن 
رمان های متعدد درباره سلحشوری، دچار توهم می شود 
و باور می کند شوالیه ها و اژدهاها وجود دارند. او با تغییر 
نامش به دون کیشــوت، بــا آرزوی ماجراهای جدید به 
جاده می زند و صاحب مسافرخانه را لرد و آسیاب بادی را 
اژدها تصور می کند و دختران خدمتکار را بانوانی در نظر 
می گیرد که در انتظار رسیدن شوالیه ای چون او هستند.

یک مقام آگاه گفت نسخه جدید این فیلم بیشتر حال و 
هوایی شبیه به »دزدان دریایی کاراییب« خواهد داشت و 
با شخصیت های دیوانه و طبیعتی فانتزی ساخته می شود. 
در واقع این فیلم قصد دارد شــبیه تم پارک های دیزنی، 
فضایی ماوراء الطبیعی داشته باشد که بتواند ادامه هایی 

میلیارد دالری را تولید کند.
گری از ســابقه کار طوالنی با دیزنی برخوردار است و نام 
او در تولیــد درام هایــی از »راکی« محصــول 2002 تا 
»شکســت ناپذیر« محصول 2006  و فیلم اخیر »مک 
فارلند آمریکا« و »ارتش میلیون دالری« در همکاری با 
دیزنی به چشم می خورد. ری نیز برای نوشتن »کاپیتان 
فیلیپ« نامزد اسکار شد و فیلم هایی چون »نقشه پرواز« با 

بازی جودی فاستر را در کارنامه دارد.

پخش فصل هشــتم مجموعه خارجی گروه تجسس
RIS /season 8-Delliti Imperfetti بــا عنوان 
بازگشت گرگ، از فردا 25 مهر ماه از شبکه سه سیما 
پخش می شود. این ســریال محصول 2012 ایتالیا 
در ژانر جنایی است. فصل هشــتم این سریال دارای 
20 قسمت 45 دقیقه ای است که شروین قطعه ای، 
مدیریت دوبالژ آن را برعهده داشته است. کارگردان 
این مجموعه فرانچسکو میچیکه اســت و بازیگرانی 
چون ماسســیمو مارتال، باربارا پترونیــو و لئوناردو 

والنتی در آن نقش آفرینی کرده اند.
در خالصه داســتان این ســریال آمده است: »گروه 
تبهکاری که با شــیوه هایی خاص و با نقاب حیوانات 
باعث آزار و نا امنی مردم شــده بودند، در پایان فصل 
هفتم دســتگیر شــده و به زندان می افتند.« یکی از 
آنها موســوم به گرگ، از بیمارستان فرار کرده و یکی 
از همدســتانش را نیزدر راه انتقال بــه زندان فراری 
می دهد. دو نفــر دیگر از این گروه نیــز در راه انتقال 
به زنــدان دادگاه از چنگ پلیس گریختــه و دوباره 
گروه جنایتکار لوپو، دور هم جمع می شوند. این خبر 
آرامش همه اعضای گروه تجســس را برهم می زند 
و آنها همه توانشــان را روی پرونده این گروه تبهکار 
متمرکز می کنند. این مینی ســریال از فردا25 مهر 
هر روز به جز پنجشــنبه و جمعه ها ســاعت 18:00 
از شبکه سه ســیما پخش می شــود و باز پخش این 
مجموعه، روز بعد ســاعت 1:30 بامداد و 9:30 صبح 

خواهد بود.

 دیزنی، دون کیشوت را
به دنیای فانتزی می برد

فصل هشتم »گروه تجسس« 
از شبکه سه پخش می شود

ایام عزای امام حســین )ع( اندوهناک ترین روز در بین ایام 
سال اســت که حقیقتا دل ها را محزون و اشک ها را جاری 
می کند. در این بین، آن کســی که از روی معرفت برای امام 
حسین )ع( اشک بریزد، با آن کس که از روی محبت اشک 
می ریزد، تفاوت چشمگیری دارد؛ زیرا از آنجا که دنیا میدان 
مسابقه اســت، خداوند متعال ثمرات متفاوتی برای هردو 

قائل شده است. 
هرچند که محصول هر دو بســیار گرانقدر است و خداوند 
متعال ثواب زیادی درقبال هــر دو عطا می کند. در احادیث 
 زیادی به برخی از ثمرات اشــک بر امام حســین)ع( اشاره 

شده است.
اشک و عزاداری ابزار است، نه محصول

اما باید دانست که اشــک، محصول نیست، بلکه ابزار است؛ 
ابزاری که خداوند متعال به واســطه آن شیعیان را تزکیه و 
زمینه سرعت بخشــیدن در میدان مســابقه دنیا را فراهم 
می کند؛ زیرا از آنجا که ماجرای شــهادت امام حسین)ع( با 
عظمت است، محصول عزاداری آن باید در خور امام عالم و 
آدم باشد و اشک صرفا نمی تواند محصول باشد؛ مگر اینکه 
بگوییم ابزاری برای دســت یافتن به محصولی بزرگ است. 
بنابراین مومنی که حس می کند در جبهه دنیاست و دنیا را 
از وجهی جبهه تقابل حق و باطل می داند، ماجرای شهادت 
امام حســین)ع( و عزای بر ایشــان را فرصتی برای رشد و 
ارتقای بیشــتر در جبهه حق می داند تا بتواند با ثمراتی که 
خداوند در عزای اباعبدا... الحســین)ع( قرار داده است، در 
مقابل دشمنان اسالم که در اوج آنها شــیاطین قرار دارند، 

ایستادگی کند. 
حال از این منظر، بررســی احادیثی کــه ثمراتی در قبال 
 عزا و اشک بر امام حســین)ع( قائل شده است، بسیار جای 

تامل دارد.
پس این سوال مطرح است که محصول عزاداری و اشک بر 
امام حسین)ع( چگونه مســئله ای باید باشد که درخور امام 
و مربی عالم و آدم باشد؟ ســوال دیگر اینکه جامعه شیعه تا 
چه حد نسبت به این موضوع تفکر کرده و فرهنگش تا چه 
حد از این محصول دور مانده است؟ می توان گفت محصول 
عزاداری و اشــک بر امام حســین)ع( باید حرکت و قیام به 

ســوی حق یا به عبارتی حرکت و قیام بــرای برپایی ظهور 
امام زمان)عج( باشد که یکی از مقدمات آن، نابودی بدان و 

بدی ها و انتقام گیری از دشمنان خداوند متعال است. 
جامعه ای که این تفکر در آن ریشــه بدوانــد، خودبه خود 
خیلی از معضالت فرهنگی و اجتماعی آن برطرف می شود و 
برعکس اگر نتیجه عزاداری ها، نشستن و عدم تحرک  و قیام 
به حق و حس انتقام گیری از قاتالن امام حســین)ع( باشد، 
فایده ای مقطعی دارد و ثمــره اش در حدی نخواهد بود که 

جامعه را به سمت جلو حرکت دهد. 
اگر اکنون می بینیــم برخی هیئت هــای مذهبی و برخی 
مداحان به مسائل انحرافی دچار می شوند، علتش این است 
که اوج محصول عزاداری را اشک می بینند؛ بنابراین هرآنچه 
که به آنها در این مسیر کمک کند، به کار می گیرند و از سوی 
دیگر درمقابل هر آنچه که باعث خلل در عزاداری و اشــک 

آنها بر عزای امام حسین)ع( شود، جبهه گیری می کنند. 
اما اگر اشــک را محصول عزاداری ندانند، بلکه ابزاری برای 
رسیدن به محصولی در خور شخصیت امام حسین)ع( یعنی 
برپایی ظهور دانسته شود، نوع رفتار در این محافل مذهبی 
متفاوت خواهد بود و هیئت ها، موکبی برای نیروســازی و 
کادرسازی برای زمینه سازی ظهور امام زمان)عج( می شوند. 
بنابراین بر مسئولین امر الزم است که نسبت به برنامه ریزی 

برای رسیدن به این منظور، اقدامات الزم را انجام دهند.
حس قیام و حرکت، در زیارت عاشورا نهفته است

ما این حقیقت را در دو فراز از زیارت عاشورا می بینیم؛ اما با 
وجود اینکه این زیارت پربرکت را بسیار می خوانیم، به درس 
نهفته در آن توجه نمی کنیم. در یکی از فرازها خطاب به امام 
حســین)ع( می خوانیم: »از خداوندی که مقامت را گرامی 
داشت و مرا به واســطه تو مکرم شمرد، درخواست می کنم 
خونخواهی تو را همراه با امام نصرت شده از اهل بیت پیامبر 

اکرم)ص( روزی ام کند«. 
بنابراین نکته  قابل توجه در این فــراز، حس قیام و حرکت 
در عبارت »طلب ثارک« برای انتقام از دشــمنان عترت)ع( 

و قاتالن امام حســین)ع( 
همراه با امــام زمان)عج( 
اســت، نه حس قعــود و 

نشستن.
عزاداری و اشــک باید 
و  انتقام گیری  با  همراه 

قیام به حق باشد
همچنین در دیگر فراز این 
»از  می خوانیم:  زیارت نامه 
خداوند درخواست می کنم 
که مرا بــه مقامی محمود 
برای شــما نــزد خداوند 
متعــال برســاند و اینکه 
خون خواهی ام را به همراه 
امــام هدایت گر آشــکار و 
گویای به حــق از خاندان 
شما روزی کند« . بنابراین 
در فرازهــای مربــوط به 

زیارت عاشورا مالحظه می کنیم که خداوند مدام می خواهد 
حس قیام و حرکت به سوی حق را در کنار اشک و عزاداری 
القا کند. در واقع حس ما ازسویی باید مانند کسی باشد که 
دشمن یکی از اعضای خانواده او را شهید کرده و آن شخص 
ضمن اینکه اشک می ریزد، مدام درپی انتقام گیری از قاتالن 

آن عضو خانواده است. 
در مسئله مربوط به امام حسین)ع( همچنان که بر مصیبت 
حضرت اشک می ریزیم، باید حس انتقام گیری از دشمنان 
امام حسین)ع( در ما پررنگ باشد و در همین راستا زمینه را 
برای رفتن به سوی حق فراهم کنیم که همان حکومت اهل 

بیت عصمت و طهارت)ع( در آخرالزمان است.

محصول عزاداری، قیام برای برپایی ظهور امام زمان)عج( است؛

عزاداری وسیله است نه محصول

 اگر نتیجه عزاداری ها، 
نشستن و عدم تحرک  

و قیام به حق و حس 
انتقام گیری از قاتالن 

امام حسین)ع( باشد، 
فایده ای مقطعی دارد 

و ثمره اش در حدی 
نخواهد بود که جامعه 

را به سمت جلو حرکت 
دهد

محصول عزاداری و اشک ریختن برای امام حسین)ع(، 
باید حرکت و قیام برای برپایی ظهور امام زمان)عج( 
باشــد که یکی از مقدمات آن، نابودی بدان و بدی ها و 

انتقام گیری از دشمنان اهل بیت)ع( است.
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اخباريادداشت

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: با تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی، اعضای باند ســارقان حرفه ای خودرو در 
شهرکرد دستگیر و 14 خودروی مسروقه به ارزش 2 میلیارد و 800 

میلیون ریال نیز کشف شد.
غالمعباس غالمزاده افزود: در پی دریافت اخباری مبنی بر ســرقت 
خودرو در سطح شهرســتان شــهرکرد، موضوع به صورت جدی و 
مستمر در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و 
آنان با تالش شبانه روزی و اقدامات فنی پلیسی موفق به شناسایی 

اعضای این باند شدند.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: ماموران 
پس از هماهنگی با مقام قضایی، 5 نفــر از اعضای این باند را در چند 
عملیات جداگانه در مخفی گاهشان دســتگیر کردند. در بازرسی از 
مخفی گاه اعضای این باند مقادیر زیادی اموال سرقتی یافت شد که 

در بازجویی های فنی پلیس14 خودروی مسروقه نیز کشف شد.
جلوگیــری ازتوزيع 4/5 تــن ماهی تلف شــده در 

شهرستان کیار
علی رازانی، فرمانده انتظامی شهرســتان کیار خاطرنشــان کرد: با 
هوشــیاری ماموران انتظامی این شهرســتان از توزیع 4 تن و 500 
کیلو ماهی تلف شــده در بازار جلوگیری شــد. رازانی تصریح کرد: 
در پی وصول خبری مبنی بر تلف شــدن مقادیر زیــادی ماهی در 
یکی از حوضچه های پــرورش ماهی این شهرســتان به علت قطع 
برق و کمبود اکســیژن و اقدام مالک آن برای توزیع ماهی ها در بازار 
بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران کالنتری مرکزی شهرستان 

قرار گرفت.
 وی افزود: پس از بررســی دقیق و احراز صحت گــزارش، با حضور 
ماموران در محل مشــاهده شد دو دســتگاه کامیون یخچال دار در 
حال بارگیری ماهی های تلف شده برای  انتقال و توزیع آنها در بازار 
هســتند که با هماهنگی مقام قضایی کامیون ها توقیف شــدند و از 

ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه پیش بینی برای اجرای شبکه توزیع آب در سال جاری 
160 کیلومتر بوده اســت، اظهار کرد: تاکنون 100 کیلومتر شــبکه 

توزیع آب روستایی در این استان اجرا شده است.
تورج احمدپــور، از قطع 250 انشــعاب غیرمجاز آب روســتایی در 
چهارمحال و بختیاری در ســال جاری  توســط این شرکت خبرداد  
و بیان داشــت: پیش بینی شــده بود در ســال جاری 40 کیلومتر از 
شبکه های فرسوده در این اســتان تعویض شــود که از مجموع این 
میزان تاکنون 22 کیلومتر تعویض شــده است. احمدپور عنوان کرد: 
در راستای آبرسانی به روستاییان، اجرای خطوط انتقال آب در استان  
انجام می شــود و در ســال جاری 50 کیلومتر خطوط انتقال آب در 
چهار محال و بختیاری اجرا شده که با برنامه ریزی                های صورت گرفته 
پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال 95 به 100 کیلومتر برسد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

انهدام باند سارقان حرفه ای
در شهرکرد

مديرعامل شرکت آبفار خبر داد:

اجرای 100 کیلومتر شبکه توزيع آب 

پیشنهاد سردبیر: 
طبیعت بکر پايیزی در کنار زاينده رود

نماینده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری اظهار کرد: 
 ایمان، خداترســی و معرفت از عوامل موثر در دوری از اعتیاد 

خواهد بود.
حجت االســالم محمدعلی نکونام با اشاره به اینکه کشورهای 
قدرتمند از مواد مخدر بــه عنوان یک ابزار قدرت اســتفاده 
می کننــد، افزود: مــردم بایــد آگاه باشــند و عواقب فردی 
و اجتماعی اســتفاده از این مــواد را بداننــد و از مصرف آن 

خودداری کنند.
نماینــده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری عنــوان کرد: 
کشورهایی که به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند به ویژه اروپا و 
آمریکا، اشاعه دهندگان اصلی این مواد در کشورهای مختلف 
بخصوص کشور ما بوده و در حال حاضر مواد مخدر انواع بسیار 
زیادی پیدا کرده که جوانان باید هشــیار باشــند و با عناوین 

مختلف فریب نخورده و  گرفتار این  بالی  خانمان سوز نشوند.
نکونام اضافه کرد: دســتگاه های مختلــف اجرایی و انتظامی 
نیز باید همکاری الزم را داشــته باشند اما فرهنگ سازی برای 
مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان باید صورت گیرد و جوانان 
باید بدانند کســی که وارد عرصه مصرف مواد مخدر شود به 

رستگاری نخواهد رسید.

رییس اداره تبلیغات اسالمي شهرستان بروجن گفت: 
پنج هزار مراسم ســخنرانی و عزاداری با همکاری 252 
هیئت مذهبی و 135 مبلغ اعزامــی در دهه اول محرم 
در شهرستان بروجن برگزار شد.  حجت االسالم مجید 
الهیان اظهار کرد: در مــاه محرم تمامی هیئات مذهبی 
شهرســتان بروجن اقدام به برگزاری مراسم سخنرانی 
و ســوگواری کردند که در این میان بعضــی از هیئات 

شاخص تر و محوری تر بودند.
 وی گفت: در شهرســتان بروجن در دهه اول پنج هزار 
مراسم ســخنرانی و عزاداری با همکاری دویست و 52 
هیئت مذهبی و 135 مبلغ و مبلغه برگزار شد.  الهیان 
تصریح کرد: 80 هیئت مذهبی زنجیر زنی، 120 هیئت 
ســینه زنی و 52 هیئت مذهبی به صــورت هفتگی و 
ماهانه در شهرستان بروجن مشغول به فعالیت هستند. 
وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های به 
عمل آمده در دهه دوم محرم امسال 15 هیئت مذهبی 

مشغول به فعالیت هستند.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ايمان و خداترسی از عوامل 
موثر در دوری از اعتیاد

برگزاری پنج هزار 
مراسم عزاداری در بروجن

اخبار کوتاه

 پاییز پدیدآورنــده رنگ های زیبایی اســت کــه به طبیعت 
مناظــر  شــدن  رنگــی  و  دیگرمی بخشــد  ای  جلــوه  
طبیعــی از ویژگی هــای اصلــی در ایــن فصل اســت.این 
 روزهــا، ســرخ و زرد و نارنجــی شــدن درختــان در کنار

 بــرگ ریــزان و وزش نســیم خنــک پاییــزی در مناطق 
 مختلف اســتان چهارمحــال و بختیاری مناظــر خاصی را 

به وجود آورده است.
اســتان چهارمحال و بختیاری در فصل پاییــز دارای زیبایی 
خاصی می شود، اگرچه ورود مســافران و گردشگران در این 
فصل بســیار کاهش می یابد اما یکــی از زیباترین فصل های 

گردشگری این استان فصل پاییز است.
هم اکنون یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان در فصل 
پاییز حاشــیه رودخانه زاینده رود اســت. زرد شدن درختان 
حاشیه رودخانه زاینده رود در اســتان چهارمحال و بختیاری 
جلوه بسیار زیبایی ایجاد کرده است که چشم هر بیننده ای را 

به خود خیره می کند. گذر آب خروشان رودخانه زاینده رود از 
کنار باغ های زردرنگ منطقه زیباترین جلوه گردشگری را در 

این استان رقم زده است.
مشاهده پل های تاریخی منطقه ازجمله زمان خان و هوره در 
دامان زردرنگ طبیعت و گذر آب خروشــان از زیر این پل ها 
هیجان انگیزترین تصاویری اســت در کمتر مناطقی از کشور 

می توان مشاهده کرد.
یکی از گردشــگران منطقه در خصوص زیبایــی فصل پاییز 
حاشیه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری گفت: این منطقه 
یکی از زیباترین مناطق کشور اســت که زیبایی پاییزی اش 

مثال زدنی است.
 علی حمیــدی ادامــه داد: ترکیــب رنگ هــای زرد و قرمز 
برگ های درختان در کنار رنگ آبی زاینــده رود تصویری  را 

خلق  کرده است که چشم هر گردشگری را می نوازد.
وی بیان کرد: باید از این ظرفیت برای افزایش ورود گردشگر 

به منطقه استفاده و زمینه توسعه بیشتر منطقه را فراهم کرد.
وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های گردشگری 
بسیاری دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استان 
استفاده کرد تا به یکی قطب های گردشــگری کشور تبدیل 

شود.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: 
شهرستان ســامان، یکی از شــلوغ ترین مناطق گردشگری 

استان است.
بهمن عسگری عنوان کرد: بیشترین مسافران این منطقه در 

فصل تابستان و بهار به این نقطه سفر می کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ورود مسافران در فصل پاییز 
و زمستان بسیار کاهش پیدا می کند و کمتر از فصل های بهار 

و تابستان است.
وی ادامه داد: هم اکنون حاشــیه رودخانه زاینده رود در فصل 
پاییز با ترکیــب رنگ های مختلف، در حال تبدیل شــدن به 

یکی از زیباترین مناطق کشور است.
وی ادامــه داد: امکانات خوبی در شهرســتان ســامان برای 
مسافران ازجمله واحدهای اســتیجاری، ویال، مراکز اقامتی 
مناسب و... وجود دارد که مســافران می توانند از این امکانات 

در سفر به این منطقه استفاده کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیــاری، ادامــه داد: روســتاهای تاریخی و 
پل های زیبا و تاریخی بر روی رودخانــه زاینده رود مانند پل 

زمان خان و پل هوره از دیگر جاذبه های این منطقه است.
رشــد ۲5 درصدی ورود مســافر به شهرستان 

سامان برای مشاهده زاينده رود
فرماندار شهرستان ســامان اظهار داشت: امســال مسافران 
بسیاری از مناطق مختلف کشور وارد شهرستان سامان شده  

که از مناطق مختلف این شهرستان بازدید کرده اند.
ســعید صالحی ادامه داد: افزایش ورود مســافر به شهرستان 
 ســامان نســبت به ســال های گذشــته 25 درصد رشــد 

داشته است.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت جاذبه های گردشــگری منطقه 

برای رونق بیشتر آن استفاده کرد.
وی بیان کرد: همچنین الزم اســت از ظرفیت سرمایه گذاران 
برای ســرمایه گذاری در این منطقه اســتفاده کرد و خدمات 

رفاهی منطقه را افزایش داد.

ترکیب رنگ های 
زرد و قرمز برگ های 

درختان در کنار 
رنگ آبی زاينده رود 

تصويری را خلق  
کرده است که چشم 

هر گردشگری را 
می نوازد

استان چهارمحال و بختیاری يکی از استان های گردشگری کشور است که در تمام فصل های سال زيبايی خاصی 
دارد.  در حال حاضر پايیز فرارســیده و رنگ زرد خود را در طبیعت گسترانیده است. طبیعت بکر چهارمحال و 

بختیاری در مناطق مختلف، پذيرای رنگ های مختلف پايیزی است.

زيبايی پايیزی سامان کم از بهار ندارد

طبیعت بکر پاییزی در کنار زاینده رود

 مدیرکل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری با 
اشــاره به اینکه همایش ملی فرش دســتباف در چهارمحال 
وبختیاری در ماه اســفند برگزار می شــود، اظهار داشت: این 
همایش با هــدف معرفی فرش دســتباف این اســتان برگزار 

می شــود.مهرداد قطره تاکیــد کرد:تولید و صــادرات فرش 
دســتباف، آینده پژوهی فرش دســتباف، فناوری و مواد اولیه 
فرش دســتباف، اقتصاد و بازاریابی فرش دســتباف، خالقیت 
مدیریتی و طراحی فرش از جمله محورهای اولیه این همایش 

است.وی عنوان کرد: پژوهشگران می توانند مقاله های علمی 
خود را در راستای توسعه فرش دستباف استان به دبیرخانه این 

همایش ارسال کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: فرش دستباف این استان، یکی از مهم ترین انواع فرش های 
دستباف در سطح کشور اســت که باید زمینه فروش بیشتر آن 

را فراهم کرد.

مديرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

همايش ملی فرش دستباف برگزار می شود

ابالغ رای
7/357 کالسه پرونده: 950369 شــماره دادنامه:1216-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین رفیعایی 
به نشانی اصفهان خ زاهد اصفهانی بن ناصر پ 23، خوانده: فرهاد عیسوند 
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ ســی و هفت میلیون و 
ششصد و پنجاه هزار ریال وجه دو فقره چک بانضمام خسارات،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حســین رفیعائی به طرفیت آقای 
فرهاد عیسوند به خواسته مطالبه مبلغ ســی و هفت میلیون و ششصد و 
پنجاه هزار ریال  وجه چک به شــماره هــای 235835/15-94/12/10 و 
235838/24-95/1/10 به عهــده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 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 خواهــان علیه خوانده ثابت به نظر 
مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال 
بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و هفتصد و 
پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )سررسید 
چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:21488 
شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )336 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7/358 کالســه پرونده: 86/95 شــماره دادنامه: 731-95/7/11 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی اکبر 
کریمی فرزند امراله به نشــانی اصفهان هشت بهشــت غربی ساختمان 
گویا طبقه چهار، خوانده: علــی نیکبخت فرزند محمد به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/800/000 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 002974-84/2/20 بانک ملی ایران، 
گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواســت آقای علی اکبر کریمی به طرفیت علی نیکبخت به خواســته 
مطالبه مبلغ چهل و شش میلیون و هشتصد هزار ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 002974-84/2/20 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقــت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهــان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن 
دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 

315، 310، 309، 307، 249 قانــون تجــارت حکم بــه محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل و شــش میلیون و هشــتصد هزار ریــال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ ششــصد و نود و دو هزار ریال  به عنوان 
خسارت دادرسی و هزینه نشــر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریــخ سررســید )94/2/20(  لغایت زمان وصــول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه 
 و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان 
می باشد.   م الف:21498 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان) 322 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/359 کالسه پرونده: 950273 شــماره دادنامه:1164-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرشته کریمی 
به نشانی بزرگمهر خیابان مبارزان نبش کوچه 70 دفتر وکالت خانم فرشته 
کریمی، خوانده: محمد حسین برومند به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای خانم فرشته کریمی 
به طرفیت آقای محمد حســین برومند به خواســته مطالبه مبلغ بیست و 
هفت میلیون ریال  وجه چک به شــماره 236544 به عهده پســت بانک به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پانصد و بیســت و پنج هزار ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/4/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:21492 شــعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/360 کالســه پرونده: 250/95 شــماره دادنامــه:304-95/6/2 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمد موحدیان فرزند عبدالغفار به نشــانی اصفهان میدان الله فروشگاه 
رفاه، خوانده: ابراهیم پیران فرزند علی اصغر به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال ) یکصد میلیون ریال( بابت یک 
فقره چک به انضمام مطلق خســارات قانونی و تاخیر تادیه و قرار تامین 
خواسته.  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوی آقای محمد موحدیان فرزنــد عبدالغفار به طرفیت آقای 

ابراهیم پیران فرزند علی اصغر به خواســته مطالبه 100/000/000 ریال 
)یکصد میلیون ریال( وجه چک به شماره 644548 )1109( به عهده بانک 
 ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی بدین شــرح کــه خواهان اظهار 
می دارد چک توســط پدر خوانده آقای علی اصغر پیران صادر و خوانده 
دعوا با امضا و ظهر چک پرداخت آن را ضمانت نموده لذا شــورا با توجه 
به محتویــات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و صدرو 
گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
صادر کننده چک و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و همچنین 
با مالحظه دو امضا  در ظهــر چک دعوای خواهان علیــه خوانده را ثابت 
دانسته و مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریــال )یکصد میلیون ریال( بابت اصل خواســته و 
209/500 تومان بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/29 تا تاریخ 
اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم مینمایــد رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 
 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:21415 شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان )328 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

7/361 کالسه 736/94 مرجع رسیدگی: شــعبه 16 شورای حل اختالف 
 اصفهان، خواهان: محمد تقی رضایی حســین آبادی به نشــانی اصفهان 
خ کشاورز ک شهید طاهری پ 166،  خوانده: محمد کاظم رضایی به نشانی 
اصفهان خ کشاورز ک شهید طاهری پ 166 و امید کمالی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: تقاضای اصالح رای، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص درخواست آقای 
محمد تقی رضایی خواهان پرونده کالسه 736/94 مبنی بر اینکه در متن 
دادنامه شماره 1063-94/12/25 شماره انتظامی خودرو به جای شماره 
ایران 53-146 ل 66 اشتباهًا در آن شماره انتظامی 58-416ب 16 قید شده 
بنابراین تقاضای اصالح دادنامه موصوف را نموده است. شورا با توجه 
به دقت نظر در متن دادنامه فوق الذکر، ضمن پذیرش درخواست مشارالبه 
در سطر سوم و دهم دادنامه 1063-94/12/25 مستنداً به ماده 309 قانون 
آیین دادرسی مدنی از شماره انتظامی 58-416 ب 16 به شماره انتظامی 
ایران 53- 146 ل 66 تغییر و اصالح می نماید. تسلیم رونوشت رای اصلی 
بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است رای اصالحی با توجه به قابل 
واخواهی و تجدید نظر بودن رای اصلی، قابل دادخواهی در همین شعبه و 
قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:21414 شعبه 

16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/355 کالسه 350/95 شــماره دادنامه: 667-95/6/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مسعود آهنگرزاده 
به نشــانی اصفهان خ امیــر کبیر مجتمــع صنعتی نوین پــالک 7 کارگاه 
آهنگرزاده، خوانــدگان: 1- آقای فرید دورقی به نشــانی مجهول المکان 
2- آقای غالمرضا عزیزی به نشانی اصفهان خ امیرکبیر مجتمع صنعتی 
نوین، خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی 
سواری پراید به شــماره انتظامی 236 ق 11 ایران 34 به انضمام مطالبه 

مطلق خسارات قانونی علی الحساب مقوم 50/000/000 ریال، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در 
خصــوص دعوی آقای مســعود آهنگــرزاده فرزند محمــود به طرفیت 
خواندگان 1- آقــای فرید دورقی فرزند عبدالحســین 2- آقای غالمرضا 
عزیزی فرزند رضا قلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه 
خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 236 ق 11 ایران 34 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به مبایعه نامه خودرو مورخ 92/12/20 
ارائه شده توسط خواهان که امضا خوانده ردیف دوم نیز در ذیل آن وجود 
دارد و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی و شرح دادخواست مبنی بر 
اینکه طی مبایعه نامه ابرازی یک دستگاه خودروی سواری پراید 132 به 
شماره انتظامی 236 ق 11 ایران 34  را از خوانده ردیف دوم خریداری و 
ثمن آن را نیز پرداخت نموده و با تنفیذ معامله توسط خوانده ردیف اول و 
سند وکالت کاری وسیله نقلیه به شماره 8747 مورخ 93/2/14 ثبت شده 
در دفتر اسناد رسمی شماره 223 خرمشهر اقدام به تعویض پالک به نام 
خود به شــماره 561  ص 51 ایران 53 نمودم ولیکــن تاکنون نامبردگان 
نسبت به انتقال سند رســمی اقدامی ننموده اند و اظهارات خوانده ردیف 
دوم در جلسه رسیدگی مبنی بر تایید فروش خودرو به خواهان و پاسخ 
استعالم انجام شــده از معاونت راهور طی نامه شماره 1413/6/51561 
مورخ 95/4/21 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف اول دارد و اینکه خوانده 
ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و 
الیحه ای نیز ارائه ننموده لذا شــورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده و 
با اســتناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و تنظیم انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پراید 
132 به شماره انتظامی 236 ق 11 ایران 34 به نام خواهان صادر  و اعالم 
می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با استناد به ماده 331 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت هزینــه نقل و انتقال خودرو 
740/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر می گردد. رای صادره در خصــوص خوانده ردیف دوم 
حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابــل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص خوانده ردیف 
اول غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
می باشد.   م الف:21481 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )518 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 2006 فرعی از 36/275 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانــون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام اکبر جعفری فرزند رجبعلی مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/08/17 ســاعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م 

الف: 21969 رییس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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اخبار

معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: عالوه بر موضوع 
سالمندان تنها، ۱۰ هزار ســالمند مجهول الهویه هم داریم که از سوی 

خانواده  طرد شده  اند.
حسین نحوی نژاد گفت: در کشور مرز ســالمندی 6۰ سالگی است در 

حالی که در میانگین جهانی حدود 65 سال است.
وی ادامه داد: می توان ســن ســالمندی را به تاخیر انداخت که این امر 
با داشتن ســبک زندگی سالم میسر اســت و افراد می توانند با داشتن 
یک زندگی ســالم و صحیح دیرتر به سالمندی برســند. نحوی نژاد با 
بیان اینکه می توان سبک زندگی ســالم را الگویی برای توانمندسازی 
ســالمندان در نظر گرفت گفت: در حال حاضر تنهــا 8 و نیم درصد از 
افراد جامعه سالمند است و اینکه گفته می شود باید به این ارقام توجه 
شود به دلیل این است که تا سال 2۰5۰ این رقم به 25 درصد می رسد.

وی گفت: عالوه بر موضوع سالمندان تنها، ســالمندان مجهول الهویه 
 هم داریم  به طوری کــه حدود ۱۰ هزار ســالمند امروزه شناســایی 
شده است که از ســوی خانواده  طرد شده  و مســئولیت نگهداری آنها 
بر عهده نهادهای حاکمیتی است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: در حال حاضر حدود یک میلیــون و 3۰۰ هزار معلول و 
سالمند نیازمند، تحت حمایت بهزیستی است که حدود ۱۱۰ هزار نفر 
از آنها در مراکز نگهداری و تحت پوشش و مراقبت های ویژه قرار دارند.

مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت گفت: عده ای سودجو و کالهبردار 
تحت عنوان شرکت و یا دفتر زیارتی با دادن وعده های خیالی به متقاضیان 
اعزام به اربعین حســینی به دنبال فریب دادن مــردم برای منافع خویش 

هستند.
محســن نظافتی افزود: افراد کالهبردار، عموما با دادن وعده مبنی بر اخذ 
ویزای ارزان قیمت و انجام بیمه با باالترین تعهــدات مالی و اخذ کمترین 
مبلغ برای بیمه شدن زائران به دنبال وسوســه کردن مشتریان خود برای 

جلب رضایت آنان هستند در حالی که هیچ گونه جایگاه قانونی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه امســال اجازه تردد به خاک عراق تنها به زائرانی داده 
خواهد شد که در سامانه سماح ثبت نام و مراحل قانونی را طی کرده باشند، 
گفت: روند نام نویســی، صدور روادید و حتی اعزام ها به گونه ای طراحی و 

برنامه ریزی شده است تا شاهد ازدحام در روزهای پایانی نباشیم.
نظافتی همچنین در خصوص تعهدات بیمه زائران نیز گفت: ســقف تعهد 

بیمه زائران اربعین برای امسال ۱92 میلیون تومان است.
مدیر کل عتبات با بیان چشمگیر بودن اســتقبال متقاضیان آیین اربعین 
امسال تصریح کرد: متقاضیان سفر اربعین به هیچ عنوان نمی توانند بدون 

ویزا، بیمه و ثبت نام در سامانه سماح به عتبات عالیات عزیمت کنند.
نظافتی در مورد لغو روادید برای حضــور در اربعین نیز اظهار کرد: موضوع 
لغو روادید)ویزا( اربعین هرگز برای امســال عملیاتی نخواهد شد و به طور 
حتم کنترل های خروجی و ورودی در مرزهای عراق نســبت به سال های 
گذشته افزایش خواهد یافت. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان 
اینکه اجازه سفر اربعین به کسانی که در ســامانه سماح ثبت نام نکرده اند 
داده نمی شــود، گفت: تمام کنترل ها، مشخص شدن دفاتر قانونی، صدور 
روادید، گروه بندی ها، تاریخ اعزام و بازگشــت، راهنمایی خروج از مرزها، 

بیمه زائران و خدمات پزشکی از طریق نام نویسی انجام می گیرد.
نظافتی افزود: امســال نرخ صدور روادید اربعین 4۰ دالر و بیمه زائران به 
همراه خدمات پزشــکی به زائران اربعین 25 هزار تومــان خواهد بود که 

تمامی ثبت نام کنندگان باید این مراحل را طی کنند.

برای ترویج فرهنگ مطالعه و آشــنایی بیشــترکودکان بــا ماه محرم، 
مســابقه کتاب متری به مناســبت ایام محرم در منطقه ۱3 شهرداری 
اصفهان اجرا شــد. معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری منطقه ۱3 
در مورد برنامه مسابقه نقاشــی متری کودکان در ایام محرم گفت: در 
پوشش برنامه های کلی در ایام ماه محرم، مسابقه نقاشی کتاب متری 

با محور برنامه محرم برای کودکان در نظر گرفته شد.
محمد تقی رفیعــی تصریح کــرد: در دو کتابخانــه تخصصی کودک 
برگه های این مســابقه توزیع و این مسابقه بســیار ویژه برای اولین بار 
برای کودکان برگزار شــد. وی گفت: برای مسابقه کتاب متری در ابعاد 

یک متر برگه های نقاشی بین بچه ها  توزیع شد.
نقاشی کودکان در 5 قاب 

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱3 اذعان داشت: مسابقه 
کتاب متری شــامل پنج قاب اســت و کودکان می توانستند در این 5 
قاب نقاشــی کرده و هر داســتانی از روضه ها و برنامه های عزاداری را 
که در ذهنشــان حک شده اســت در قالب پنج قاب طراحی و نقاشی و 
در زیر نقاشی ها هم داســتان کوتاه با یک یا دو جمله یادداشت کنند. 
به گفته محمد تقی رفیعی، مســابقه کتاب متری کــودکان در منطقه 
سیزده مســابقه ای اســت که نویســنده کتاب، تصویرگر و نقاش آن 
کودکان هســتند. این مســابقه و برنامه فرهنگی ویژه برای ایام محرم 
به طور همزمان در روضه ها و مراســمی که در منطقه ســیزده وجود 

داشت، انجام شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور هشدار داد:

شناسایی ۱۰ هزار سالمند 
مجهول الهویه در کشور

مدیرکل عتبات سازمان حج:

زائران اربعین حسینی مراقب 
کالهبرداران باشند

مسابقه نقاشی متری کودکان
 در ایام محرم

پیشنهاد  سردبیر:
نابینایان، بیداردالنی هستند که خدای بزرگ را از درون می یابند

به گزارش مهر، سال هاســت که ســبک زندگی ایرانی ها 
تغییر کرده است. مادران چون گذشــته نیستند و  کمتر 
در خانه می ماننــد و برای نگهــداری از فرزندانشــان از 
مهدهای کودک و یا والدینشــان کمک می گیرند. در این 
میان بســیاری از خانواده ها در برزخی میــان نگهداری 
کودکانشان توســط والدین خود و آموزش و نگهداری در 

مهدهای کودک مانده اند.
به گفته کارشناســان، بهترین ســن کودکان برای رفتن 
به مهدکــودک بین 2 تا 6 ســالگی اســت. در این ســن 
کودکان نیازمند و آماده آمــوزش و مهارت های اجتماعی 
هســتند. اما بردن آنها  به مهد کودک با امکانات متفاوت 
و گاهی غیرقابــل اطمینان و یا مانــدن در کنار پدربزرگ 
و مادربزرگ ها تبدیل به دغدغــه ای برای پدران و مادران 

جوان و شاغل شده است.
برخــی امنیت و اطمینان خاطر، دســتیابی به احســاس 
هویت خانوادگی، افزایش اعتماد به نفس به خاطر مهربانی 
بی دریغ پدر و مادر و شور و نشــاط  کودکان را مهم ترین 
مزایای پدربزرگ و مادربزرگ ها در نگهداری نوه هایشان 

می دانند و برخی هم لوس شدن نوه ها، اختالف در شیوه 
تربیت، اذیت شدن پدربزرگ و مادربزرگ ها، عادی شدن 
غیبت پدر و مادر و نبود همساالن در خانه پدربزرگ ها را 

از معایب این روش برمی شمارند.
در این میان کارشناسان و روانشناسان معتقدند که بزرگ 
شدن کودکان در کنار پدران و مادرانشان از اهمیت باالیی 
برخوردار است زیرا با رشد تکنولوژی و تغییر سبک زندگی 
افراد، آنها گرایــش زیادی به زندگی های فــردی دارند و 
بودن نوه ها در کنار پدربزرگ و مادربزرگ هایشان، سبب 

عمیق تر شدن روابط عاطفی میان خانواده ها می شود.
 دکتر ریحانه امینی جامعه شــناس و اســتاد دانشگاه در

 این باره می گوید: بهتر اســت والدین فرزندانشــان را به 
دست کسانی بســپارند که مورد عالقه و توجه واقع شوند. 
همین عالقه فراوان، باعث ایجاد اطمینان خاطر در والدین 

می شود.
مادربزرگ ها خأل  توســط  فرزندان  نگهداری 

روابط خانواده ها را جبران می کند
به گفته این جامعه شــناس، این روزها بیشتر خانواده ها 

جمعیت کمی دارند، به همین خاطر بودن کودک در کنار 
پدربــزرگ و مادربزرگ، خود می تواند تــا حدودی باعث 
شــکل گیری عمیق تر مفهوم خانــواده در ذهن کودک 
بشود و تجربه داشتن خانواده ای بزرگ و مهربان را برای او 

به وجود بیاورد.
امینی به احساس امنیت و اعتماد به نفس فرزندان در کنار 
والدین پدر و مادرشان اشاره می کند و می گوید: پدربزرگ 
و مادربزرگ جزو کسانی هســتند که بچه ها را همان طور 
که هســتند دوست دارند و از شــیطنت های آنان چندان 
عصبانی و ناراحت نمی شــوند، این موضوع باعث افزایش 

اعتماد به نفس در بچه ها می شود.
معایب نگهداری فرزندان توسط پدربزرگ ها و 

مادربزرگ ها
این جامعه شــناس به معایب نگهداری کودکان توســط 
پدربزرگ و مادربزرگ ها اشاره می کند و می گوید: کامال 
مشخص است که پدربزرگ و مادربزرگ، نوه هایشان را از 
صمیم قلب دوســت دارند. همین دوست داشتن می تواند 
باعث شــود تا بچه ها لوس بار بیایند، چرا که پدربزرگ و 
مادربزرگ نمی توانند آن طور کــه پدر و مادر انتظار دارند 
با بچه ها قاطع باشــند و یا مثال در جایی که الزم است آنها 

را تنبیه کنند.
تفاوت سلیقه ها و رویکردها 
با توجه به گذار ســریع بین 
نسلی، شــاید در این زمینه 
آســیب زا باشــد. امینی با 
این موضوع می گوید:  تایید 
بــه خاطــر تفاوت نســلی، 
بین مــا و پــدر و مادرمان 
اختالفات زیادی وجود دارد. 
این اختالفات در شــهرهای 
بزرگ تر، بیشتر هم می شود. 
همین تفاوت ها مــی تواند 
بــروز دوگانگی در  باعــث 
شــیوه تربیت بچه ها شود؛ 
شــیوه ای که پــدر و مادر 
اعتقاد دارند و بــه آن عمل 
می کنند، در مقابل شــیوه 
پدربــزرگ و مادربــزرگ و 
ایــن اختالف ممکن اســت 
در آینده مشکالت جدی به 

وجود بیاورد.
بهترین سن برای رفتن کودکان به مهدکودک ۲ 

تا ۶ سال است
آذردخت داوری روانشناس کودکان، موافق سخنان دکتر 
امینی درباره معایب نگهداری کودکان توسط پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایشان نیست. این روانشناس کودک درباره 
مزایای رفتن و نرفتن به مهــد کودک این چنین می گوید: 
بهترین سن برای رفتن کودکان به مهدکودک 2 تا 6 سال 

اســت، البته رفتن و نرفتن به مهدکــودک مزایایی دارد. 
رفتن کودکان به مهدکودک ســبب آمــوزش و یادگیری 
بیشتر و همچنین آشــنایی با مهارت های جدید می شود  
و نرفتن به مهد  و ماندن در کنار پدربزرگ و مادربزرگ ها، 

سبب ایجاد امنیت و آرامش در کودکان می شود.
وی در ادامه به مزایای زندگی کودکان بــا پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها اشــاره می کند و می گوید:  بهترین شرایط 
عاطفی برای کودکان بعد از پدر و مادر، زندگی با پدربزرگ 
و مادربزرگ هاســت زیرا این وضعیت، برای آنها یک بستر 
عاطفی همچــون زندگی واقعــی با پدران ومادرانشــان 
را تداعی می کند و کــودک از نظر عاطفــی دچار بحران 
نخواهد شــد. بهتر اســت کودکان به جای رفتن به مهد، 
نزد پدربزرگ و مادربزرگ هایشان باشــند و این از لحاظ 
 روانی، امنیتی، احساسی و بهداشــتی بسیار قابل قبول تر 

است.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا نرفتن به مهد و ماندن 
در کنار پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ســبب عقب افتادن 
 کودکان از مهارت هــای اجتماعی می شــود، می گوید: 
قصه هایی که پدربزرگ و مادربــزرگ ها می گویند کمتر 
از آموزش هــای مهارتی در مهد نیســت. مگــر غیر این 
اســت که در مهد برای بچه ها داســتان می خوانند؟ در 
کنار پدربزرگ و مادربزرگ ها هــم همین اتفاق می افتد. 
درست اســت که کودکان از سه ســالگی به بعد، میل به 
بازی با  همســاالن و اجتماعی شــدن دارند، اما برای حل 
این مورد در محیط خانواده هم راهکار وجود دارد و پدران 
و مادران می توانند فرزندانشان را هفته ای 2 یا سه روز  به 
مهدکودک یــا خانه های بازی و یا هــر جایی که کودکان 
در آنجا حضــور دارند، ببرنــد. به گفته این روانشــناس، 
مهدکودک مشکالتی دارد که بیش از امتیازهای آن است 
از جمله آنکه در مهدها، کودکانی بــا تربیت های متفاوت 
حضور دارند، مربیان از تخصص کافی برخوردار نیســتند، 
نیاز عاطفی توسط مربیان برای کودکان برآورده نمی شود، 
مربیان احســاس مادری ندارند، تغذیه کودکان بدغذا  با 
مشکل مواجه می شود و  همه اینها مضراتی است که بودن 
در  کنار پدربزرگ و مادربزرگ ها را بیش از پیش ضرورت 
می بخشــد. این روانشــناس کودک توصیه می کند: بهتر 
است زوج هایی که می توانند فرزندانشان را در کنار والدین 
خود بگذارند، از این نعمت بهره مند شــوند و کودکان را از 

وجود آنها محروم نکنند.  
می گویند نوه شــیرین تــر از فرزند اســت و پدربزرگ و 
مادربزرگ ها اگر توانی برایشــان باقی مانده باشد ترجیح 
 می دهند خــود نوه هایشــان را بــزرگ کننــد. به نظر

 می آیــد ترکیبــی از حضــور کــودک در مهدکودک و 
نگهداری پدربزرگ و مادربزرگ ها بهترین نســخه برای 
کودکانی اســت که مادران شاغل دارند. ســاعتی در روز 
در کنار همســاالن بازی کنند و آمــوزش ببینند و انرژی 
خود را تخلیه کنند و زمانی هم در گرمای آغوش پرعشق 

پدربزرگ و مادربزرگ ها منتظر آمدن والدینشان شوند.

مهدها یا پدربزرگ ها و مادربزرگ ها؛

کودک در دوراهـی امنیت و مهـارت

بزرگ شدن کودکان در 
کنار پدران و مادرانشان 

از اهمیت باالیی برخوردار 
است زیرا با رشد 

تکنولوژی و تغییر سبک 
زندگی افراد، آنها گرایش 

زیادی به زندگی های 
فردی دارند و بودن 

نوه ها در کنار پدربزرگ و 
مادربزرگ هایشان، سبب  

عمیق تر شدن روابط 
عاطفی میان خانواده ها 

می شود

 روانشناســان معتقدند کودکانی که به جای مهد کودک، نزد پدر و مادر بزرگ هایشان بزرگ می شوند مفهوم 
عمیق تری از خانواده در ذهنشان نقش می بندد.

نگاه روز

روز عصــای ســفید روزی اســت کــه روشــن دالن 
جهان طــراوت، پویایی و نشــاط را به جویبــار زندگی 
فرامی خواننــد. در این روز روشــن ضمیــران فریاد می 
دارند: ما هم تپیدن قلب زندگــی و زدن نبض طبیعت را 
احســاس می کنیم. ما حتی می توانیم با همین چشمان 
به ظاهر بســته خویش، در زالل شــعور و صفای فطرت 
خدایی مــان، جالل و جمــال حضرت حــق را بنگریم. 
می توانیم با چشــم المســه خــود با همه کــس و همه 
چیز ســخن بگوییم و حتی با تأمــل در گردش حکیمانه 
چــرخ روزگار، بــه میهمانی همه نشــانه هــای خلقت 

برویم. عصای ســفید، چونان پرچمی اســت که به نشان 
 استقالل در دســت روشــن دالن به حرکت درمی آید و 
آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تفکر 
دیگران می گــذارد. عصای سفید از زمان جنگ جهانی 
اول، به عنوان نمادی برای نابینایان شناخته شد. هر چند 
که در کشورهای مختلف قوانین و نماد های مختلفی 
برای استفاده و شناسایی نابینایان از این عصا وجود دارد، 
اما با توجه به اینکه رنگ سفید برای همگان به خوبی 
قابل رویت است، برای پیشگیری از خطراتی که نابینایان 
را تهدید می کند، این رنگ در تمام دنیا برای عصای 

راهنمای آنها تصویب شده است. 
همچنین نــوع رفتار با نابینایــان در جامعه، مــی تواند در 
سرنوشت آنها و حاالت روحی و روانی شان تاثیرات متفاوتی 
بگذارد. بــرای رفتار و تعامل با نابینایان، از یک ســری نکات 
نباید غافل شــد؛ از جمله اینکــه واقع بین باشــیم و به آنها 
بفهمانیم که با دیگران هیچ گونــه تفاوتی ندارند، آنها را با نام 
صدا بزنیم و وقتی به آنها نزدیک می شویم، به نحوی از حضور 
خود آگاهشان کنیم و اگر احتمال می دهیم ما را نشناسند، 
بهتر اســت خود را دقیق معرفی کنیم، از کمک هایی که به 
استقالل و خودکفایی آنها لطمه می زند، جدا بپرهیزیم. نباید 
با دلســوزی های بیجا و یا مهر و عالقه و احســاس بی مورد، 
باعث رنجش آنها شویم. برای راهنمایی آنها، از کلماتی مثل 
آنجا، اینجا، کمی آن طرف تر و غیره استفاده نکنیم، بلکه باید 

از کلمات دقیق و با معنای روشن استفاده  نماییم.

دبیر کل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات با اشاره به 
رای اخیر دیوان عدالت اداری گفــت: این رأی در جهت 
منافع عده ای وارد کننده و تولیدکننده مواد آسیب رسان 

بوده که جای تعجب دارد.
مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
بیان کرد: 3۰ تا 35 درصد ســیگار مصرفی تولید داخل و 
مشترک، حدود 4۰ درصد واردات و نزدیک به 2۰ درصد 

آن قاچاق است.
وی در خصوص تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر 
عدم جمع آوری تنباکوهای معطر، افزود: سیستم قضایی 

کشــور در درجه اول باید حافظ حقوق مردم باشد نه  یک 
عده تولید کننده و وارد کننده مواد آسیب رسان و منافع  

مردم باید ارجحیت داشته باشد. 
ما  به عنوان مسئول، به قوه قضاییه مکاتباتی داشته ایم تا 

در این حکم تجدیدنظر صورت گیرد.
مســجدی عنوان کرد: در چهارشــنبه ســوری مراجع 
 قضایی و پلیس به شــدت با عامالن توزیع مواد آتش زا و

 آسیب رسان برخورد می کند، قلیان نیز هزاران برابر این 
مواد مضر بوده و عدم توجه بــه مصالح عمومی ملت جای 

تعجب دارد.
دبیر کل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیــات با بیان 
اینکه ســیگار 4 هزار ماده مضر دارد، ادامــه داد: توتون 
معطر چند برابر مضرتر از ســیگار اســت، از طرفی مواد 

تشکیل دهنده آن نیز مشخص نیست. 
ســیگار در میان خانم ها و دختران کمتــر از 3 درصد و 
قلیان حــدود 35 درصد رواج دارد که آمار وحشــتناکی 
اســت و هیچ جای دنیا به این مســائل همچون کشور ما 
 نگاه نمی کنند. وی یادآور شد: قوه قضاییه مدعی العموم 
است و  اگر شــکایتی نباشــد، در جهت منافع مردم وارد 
عمل می شود که اکنون ما شــاهد روی دادن عکس این 

امر هستیم.
 وزارتخانه های مســئول در ایــن زمینه بســیار زحمت 
می کشــند اما هیچ اقدام پیشــگیرانه ای از سوی دولت 

انجام نمی شود.

به مناسبت روز جهانی نابینایان؛

نابینایان، بیداردالنی هستند که خدای بزرگ را از درون می یابند
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات خبر داد:

دختران، مصرف کننده اصلی قلیان!

اخبار کوتاه

 مطابق قانــون تامین اجتماعی، ســوء اســتفاده و یا اجــازه دادن برای 
سوء استفاده از دفترچه های درمانی، تخلف محسوب شده و مجازات هایی 
برای آن پیش بینی شــده اســت.  کارشناســان ناظر بیمارســتانی که 
نمایندگانی از سوی سازمان تامین اجتماعی هستند، به موجب اختیارات 
و وظایفی که بر عهده دارند، بر حســن اجرای قرارداد میان بیمارستان ها 
و دفاتر اسناد پزشــکی نظارت کرده و با بررســی دفترچه های درمانی و 
تشخیص هویت بیماران، مانع سوءاستفاده احتمالی افراد غیر بیمه شده، 
از دفترچه های تامین درمان ویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی می شوند.  
کارشناسان ناظر بیمارستانی در ساعات اداری به صورت مقیم یا سیار، در 
بیمارســتان های طرف قرارداد با این سازمان حضور دارند و با ایفای نقش 
نظارتی و هدایتی، موجب تسهیل روابط سازمان با بیمارستان های طرف 
قرارداد و بیماران بیمه شده می شوند.  همچنین این ناظران با انجام برخی 
اقدامات، روابط بین ســازمان تامین اجتماعی و بیمارســتان های طرف 

قرارداد و بیمه شدگان را تسهیل می کنند.

معاون رییس دادگستری استان تهران گفت: اولین جرم در بین کودکان 
و نوجوانان سرقت و بعد ضرب و جرح و مواد مخدر است.

قاضی احمــد مظفری معــاون رییس دادگســتری اســتان تهران در 
نشســت خبری امروز، با اشــاره به بیشــترین جرایم و اتهامات در بین 
کودکان و نوجوانان، اظهار داشــت: بیشــترین جرائم در بین کودکان و 
نوجوانان مذکر ســرقت، ضرب و جرح و مواد مخــدر و در بین نوجوانان 
مونث جریحه دار کردن عفت عمومی، ســرقت و مواد مخدر اســت که 
 البته میزان جــرم در بین نوجوانان دختر بســیار کــم و زیر ۱۰درصد

 است.
 وی در رابطــه با نحــوه برخورد قضــات با کــودکان و نوجوانــان بیان 
 داشــت: در قانــون آیین جدید کــه در ســال 92 به تصویب رســیده 
اســت، موارد زیادی برای حمایت از کودکان و نوجوانــان وجود دارد و 
 برای تمام کودکان و نوجوانان در دادگاه ها پرونده شــخصیت تشــکیل

 می شود.

مدیرعامل مجتمع دارویی و درمانی هالل احمر با اشــاره بر لزوم توسعه 
همکاری های بین المللی در حوزه درمان نابــاروری، گفت: در ایران 2۰ 

درصد زوج ها نابارورند.
دکتر حمیــد چوبینه در ســمینار درمان پیشــرفته نابــاروری که در 
راستای همکاری مشــترک ایران و ایتالیا در این حوزه برگزار شد، گفت: 
خوشــحالیم که برای کمک به بیماران نابارور در دنیا همکاری  خود را با 
کشور ایتالیا آغاز می کنیم. وی با بیان اینکه علومی چون سلول درمانی، 
درمان اختالالت ژنتیکــی و کروموزومی و... بر تکنیک هــای ناباروری 
استوار است، افزود: سهم عمده ای از تکنیک های درمان ناباروری حاصل 
سال ها تالش دانشمندان کشورهای سراسر دنیاست و آن زمان که برای 
اولین بار در انگلیس درمان ناباروری به روش IVF آغاز شــد، کسی فکر 
نمی کرد که این روش تا این حد بتوانــد به زوج های نابارور کمک کند به 
طوری که اکنون به همت دانشمندان و با استفاده از این تکنولوژی شاهد 

روند مثبت و نتایج عملی آن هستیم.

رییس ســازمان حج و زیارت گفت:  مرز ســومار نیاز به زیرســاخت های 
جدی دارد که بعید به نظر می رســد این زیرساخت  ها برای امسال فراهم 

شود.
سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضع مرز سومار 
برای تردد زائران اربعین افزود: با توجه به آخرین جلســه کمیته کنسولی 
وزارت امور خارجه که به صورت 2 جانبه با حضور مسئوالن این وزارتخانه 
و نیروی انتظامی برگزار شــد، زائران برای شــرکت در مراسم پیاده روی 
اربعین از مرز ســومار اعزام نمی شــوند.  وی که با خبرگزاری صداوسیما 
گفت وگو می کرد گفت: بر این اســاس و طبق جمع بنــدی کمیته اعزام 
در سازمان حج و زیارت، تصمیم بر آن شد که امسال هم مانند سال های 
گذشــته زائران کشــورمان از 3 مرز مهران، چذابه و شــلمچه به مراسم 
اربعین اعزام شــوند. رییس ســازمان حج و زیارت پیش از این گفته بود 
در صورت بازگشایی مرز سومار با برنامه ریزی قبلی و اعمال تغییراتی در 

سایت سماح، گروهی از زائران اربعین را از این مرز اعزام می کنیم.

تبعات سوءاستفاده
 از دفترچه های درمانی

سرقت، اولین جرم
 در بین کودکان و نوجوانان

۲۰ درصد زوج های ایرانی 
نابارورند

زائران اربعین نمی توانند
 از مرز سومار استفاده کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
عزتمند زندگی کردن هزینه دارد

اخبار

گردشــگران ٢5 کشــور جهان با اســتقبال از تور گردشگری 
مذهبی ویژه ایام تاســوعا و عاشــورای حســینی، از نزدیک با 

آیین های سنتی مذهبی عزاداری کاشان آشنا شدند.
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری کاشــان  گزارش 
داد بیش از 100 گردشــگر خارجــی از ٢5 کشــور جهان در 
روزهای تاسوعا و عاشورا با شــال عزای اباعبدا... حرکت خود را 
از مســیر خیابان علوی به طرف محله صدره و سرفره به عنوان 
یکی از پایگاه های آیینی کاشــان آغاز کرده و بــا میزبانی گرم 
 مسئوالن هیئت حسینی نخل کاشــان، میهمان سفره پربرکت

 امام حسین )ع( شدند.
مدیر روابــط عمومی هیئت حســینی نخل کاشــان در جمع 
این گردشگران مشتاق فرهنگ حســینی به تبیین آیین نخل 
گردانی صدره و سرفره کاشان به عنوان یکی از آیین های سنتی 
ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور پرداخت و گفت: حدود 
شش هیئت در کاشان دارای نخل هســتند که هیئت حسینی 
نخل کاشان به واسطه ســابقه و انجام فعالیت های برنامه ریزی 
شده و هدفمند فرهنگی و ورزشی در طول سال، عالوه بر محرم 
و صفر سعی بر اســتفاده از پتانســیل های موجود برای جذب 

تمامی اقشار جامعه دارد.
 مهدی هوشــمندی نژاد با اشــاره به اینکه ایــن هیئت دارای

 ٢3 واحد در حــوزه های فرهنگــی، فنی، پشــتیبانی، روابط 
عمومی، پذیرایی، انتظامات خواهران و برادران با 100 نفر نیرو 
و پارکینگ است، گفت: ساختمان بزرگ این هیئت، الهام گرفته 
از طرح نخل با انواع مختلف اصــول کاربندی در معماری ایرانی 
اسالمی، در قالب مجموعه فرهنگی، مذهبی و ورزشی است که 
در تمام ایام ســال برای جوانان، نوجوانان و کودکان برنامه های 

سازنده آموزشی و محتوایی دارد.

 آشنایی گردشگران 
با فرهنگ عاشورایی کاشان

کوتاه از شهرستان ها

رییس شعبه تامین اجتماعی شهرســتان چادگان اظهار کرد: مقرری بگیران 
بیمه بیکاری در شهرستان چادگان ماهانه حداقل بالغ بر 10 میلیون ریال از 

سازمان تامین اجتماعی حقوق  دریافت می کنند.
رحمت ا... صالح پور افزود: در شهرستان چادگان 4 هزار و 700 نفر بیمه شده 
اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هســتند که این رقم با افراد تحت تکفل 

آنان به 18 هزار و هشتصد نفر می رسد.
رییس شــعبه تامین اجتماعی شهرســتان چادگان بیان داشت: از جمعیت 
35 هزار نفری شهرســتان چــادگان 65 درصد مردم تحت پوشــش تامین 
اجتماعی هســتند. صالح پور افزود: در شهرســتان چادگان بیش از 340 نفر 
 بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده از مزایای تامین اجتماعی استفاده می کنند.
  وی اظهــار داشــت: در راســتای رفــاه حــال شــهروندان و اســتفاده از

  مزایــای تامیــن اجتماعــی بیــش از 1100 نفــر از بیمــه شــدگان 
 مشــاغل آزاد، کارگران ســاختمانی، بافندگان قالی، رانندگان درون شهری 
و برون شــهری و بیمه شــدگان اختیاری تحت پوشــش تامین شهرستان 

چادگان هستند.

حدود 50 نفــر از اهالی روســتای کمجان و طرقرود نطنــز در اعتراض به 
وضعیت معادن این روســتا با حضور در مقابل فرمانــداری نطنز اقدام به 
تجمع نموده و با ســردادن شــعارهایی خواهان تعطیلی معادن این روستا 
شــدند. تجمع کنندگان در اعتراض به فعالیت معــادن، دو تریلی حامل 

سنگ معدن  را  که از مقابل فرمانداری عبور می کرد ، متوقف کردند.
عمده درخواســت تجمع کنندگان روســتای کمجان و طرقــرود نطنز، 
برخورد با معدنداران متخلفی است که محیط زیست منطقه را نابود کرده 

و خواستار پیگیری موضوع هستند.  
پیش از این مرتضی صفاری نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس 
شــورای اســالمی نســبت به تخطی معدن های منطقه از اصول قانونی و 

تعیین محدوده بهره برداری هشدار داده بود .
وی اظهار کرد ،مســئوالن شهرســتان به ویــژه  اهالی منطقــه برزرود و 
طرقرود، با فعالیت معادن مشــکل ندارند اما اگر قرار باشد به صرف کسب 
منافع به محیط زندگی مردم آســیب های جدی وارد شده و به حقوق آنان 

تجاوز شود باید به صورت جدی با این پدیده برخورد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کاشــان و کارشناس در حوزه 
فرش گفت: آران و بیدگل با تولید ســاالنه 45 میلیون متر مربع فرش 

ماشینی، قطب تولید این محصول در دنیاست.
منصور دیاری  در همایش افق های پیشــرفت آران و بیدگل  افزود: هم 
اکنون بیش از 75 درصد از فرش تولیدی کشــور در اســتان اصفهان 
تولید می شــود، که از این میزان 55 درصد آن مربوط به آران و بیدگل 
اســت. وی با اشــاره به آغاز فعالیت صنعت فرش ماشــینی در آران و 
بیدگل از اواخر دهــه 1360 اظهار کرد: هم اکنــون 600 واحد تولید 

فرش ماشینی در این شهرستان فعال است.
دیاری با تاکید بر اینکه 80 درصد از تولید فرش ماشــینی دنیا در پنج 
کشور از جمله ایران تولید می شود، تصریح کرد: از سهم 400 میلیون 
دالری صادرات فرش ماشینی کشور در سال جاری ،150 میلیون دالر 

آن سهم آران و بیدگل است.
وی  خاطر نشان کرد: هم اکنون به روزترین دستگاه های  تولید فرش 

ماشینی دنیا در آران و بیدگل فعال هستند.

مدیرجهادکشــاورزی گلپایگان گفت: برداشــت ذرت علوفه ازسطح 1هزار و 
٢00هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان آغازشده است.

حیدرعلــی گل محمــدی اظهــار کــرد: دو نــوع ذرت علوفــه ای از نــوع 
SC704، ماکســیما و NS640  در شهرســتان گلپایگان  کشــت می شود.

مدیرجهادکشــاورزی گلپایگان با بیان اینکه یک هــزار و ٢00هکتاراز مزارع 
این شهرستان به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافته است،افزود: : پیش بینی 
 می شود 60هزار تن ذرت علوفه ای از ســطح مزارع شهرستان برداشت شود.

گل محمدی با بیان اینکه سوددهی و عملکرد مناســب ذرت علوفه ای سبب 
شده تا در 10 سال اخیر کشــت این محصول مورد توجه کشاورزان قرار گیرد، 
افزود: به لحاظ شــرایط آب و هوایی شهرستان، کشت محصول ذرت علوفه ای 
از نظر کیفیت و باردهی بسیار حائز اهمیت است.  وی با اشاره به اینکه برداشت 
گردو هر ســاله خطرات جانی برای کشــاورزان به همــراه دارد،تصریح کرد: 
برداشت محصول گردو از طریق دستگاه شیکر برداشت  مزایایی مانند کاهش 
هزینه برداشت ، افزایش سرعت در برداشت،هرس شاخه ها ی خشک به همراه 

دارد که در خرید این دستگاه به باغدار توصیه شده است.

بهره مندی 340 نفر 
 چادگانی از مزایای

 تامین اجتماعی

تجمع اعتراض آمیز 
اهالی طرقرود مقابل 

فرمانداری نطنز

 سهم آران و بیدگل 
 در صادرات فرش 

150 میلیون دالر است

 برداشت ذرت علوفه
  از مزارع گلپایگان

 آغاز شد

بامسئوالن

فرماندار فریدن در مراسم تحلیف اعضای شــوراهای حل اختالف شهرستان فریدن 
با بیان اینکه اختالف و دعوی اقتضای ذات و ماهیت مادی بشــر اســت، اظهار کرد: 
اختالف و دعوی از ابتدای خلقت و فرزندان آدم ابوالبشــر تا امروز به اقتضای شرایط 
زمانی وجود داشته است و تا رسیدن به مدینه فاضله ادامه دارد. اسفندیار تاجمیری 
عدلیه را یک دستگاه عریض، طویل، ضروری و تاثیر گذار خواند و افزود: نوع مدیریت 
اختالفات و دعاوی همواره دغدغه حاکمان و برنامه ریزان اجتماعی بوده است و این  
مهم ریشه های تاریخی و فرهنگی به درازای تاریخ دارد.  وی با بیان اینکه در ایران از 
قدیم فرهنگ ریش سفیدی و کدخدا منشی ساری و جاری بوده است، تصریح کرد: 
در اسالم نیز بر صلح و سازش در بین مردم به ویژه در آیات قرآن کریم بسیار سفارش 

شده است.

موفقیت نسبی شوراهای حل اختالف در نهادینه کردن فرهنگ صلح و 
سازش

فرماندار فریدن در ادامه اظهارات خود سابقه تشکیالت مدرن حل اختالف را مربوط 
به برنامه سوم توسعه کشور دانســت و گفت:  تجربیات و آزمون و خطاهای بسیاری  
در این حوزه حاصل شــده اســت. وی افزود: در این زمینه تا به امروز شاهد موفقیت 
نسبی بوده ایم به طوری که یک سوم پرونده های ارجاعی به شورا در سال ۹4 منجر 
به صلح و سازش و مختومه شــده اســت.تاجمیری در ادامه افزود:  در سال گذشته 
قانون شوراهای حل اختالف با 46 ماده و ٢7 تبصره همراه با ساختار خاص و افزایش 
صالحیت ها تصویب و ابالغ شد.   وی عنوان داشت: این قانون با هدف حل اختالفات، 
صلح و سازش بین اشــخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افزایش سرعت رسیدگی 

به دعاوی، حفظ عزت و کرامت افراد، کاهش هزینه های دادرســی و نهادینه کردن 
فرهنگ صلح و سازش در مسیر حرفه ای قرار گرفت.

توجه به سازش محوری به جای حکم محوری
تاجمیری با بیان اینکه الزم اســت در اجرای قانون جدید، ســازش محوری به جای 
حکم محوری با توجه به مشــکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگــی جامعه تقویت 
شود، خاطر نشان کرد: امروز شــوراهای حل اختالف با ساز و کار قانونی جدید بازوی 
موثر برای دستگاه قضایی و زمینه ساز سالمت اجتماعی، آرامش و امنیت می باشند. 
وی افزود: شــوراهای حل اختالف مصداق بازر مشــارکت مردمی در اداره امور بوده 
که ارجاع موضوعات فاقد ماهیت قضایی و بــا پیچیدگی های کمتر همچون مطالبه 
مهریه، جهیزیه، نفقه و جرائم قابل گذشــت از جمله تهدید، توهین، ضرب و جرح و 

غیره به آنها زمینه ساز پرداختن قوه قضاییه به امور مهم تر می تواند باشد.
لزوم حفظ  جنبه مردمی و کدخدا منشی شوراهای حل اختالف

فرماندار فریدن با تاکید بر اهمیت ایجاد صلح و سازش تصریح کرد: نقش سازش گران 

در این زمینه خیلی مهم است و عالوه بر ظرفیت ریش سفیدی و وساطت می بایست 
افراد دارای انگیزه و آموزش دیده باشند تا بتوانند از ظرفیت های کارشناسی به ویژه 
در حوزه مددکاری اجتماعی و مشاوره های تخصصی اســتفاده کرده وضمن حفظ 

جنبه مردمی و کدخدا منشی شوراها  به سمت حرفه ای شدن حرکت کنند.
تقویت شوراهای حل اختالف

تاجمیری در ادامه گفت: بر اســاس قانون جدیــد قاعدتا با تدبیــر مقامات قضایی 
باید شعب صلحی و رســیدگی به نحوی ایجاد شود تا دسترســی برای ارباب رجوع 
و مقامات ارجاع تســهیل گــردد. وی تصریح کرد: شــرایط منطقه و شهرســتان، 
توسعه نیافتگی و فاصله تا میانگین پیشرفت استان در کنار مشکالت فرهنگی؛ باعث 
 تشدید فشار به مجموعه قضایی شهرســتان و ورود پرونده های مختلف شده است.

 تاجمیــری نقش بارز شــوراهای حــل اختالف در مدیریــت موضوع را بســیار پر 
 اهمیت قلمداد نمود و گفت: تقویت ســاختار و تشکیالت شــوراها در این خصوص

 ضروری است.

فرماندار فریدن:

شورای حل اختالف، مصداق بارز مشارکت مردمی است

آیین ســنتی و مذهبی خیمه برداری به صــورت تعزیه میدانی 
همزمان با عصــر یازدهم محرم، در مجموعــه فرهنگی مذهبی 

عاشورای نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
این آیین در زمینی به وســعت ٢0 هکتار اجرا شــد و سه فصل 
از حماســه عاشــورا را روایت می کند. آیین ســنتی و مذهبی 
خیمه برداری با تعزیه شــهادت امام حسین )ع( آغاز شد و پس 
 از آن، اشقیا ســوار بر اسب یا پیاده، با ســنگ و خنجر بر حریم 
 آل مصطفــی یــورش مــی برنــد، بــر پیکــر مطهر شــهدا

 مــی تازند، کــودکان را بــا تازیانه مــی نوازند و زنــان حرم را 
به اسارت می برند.

بخش دیگری از این آیین، بازآفرینی حضور زنان بنی اسد برای 
یاری فرزند رسول خداســت؛ اما آنان زمانی می رسند که قلب 
قبله دریده و خیمه ها در آتش سوخته اســت. قوم بنی اسد در 
حالی که لباس های سفید عربی بر تن دارند، تکه هایی از چوب 
نی در دســت گرفته و از باالی ســر، با ریتمی خاص بر هم می 
زنند و در میــدان تعزیه می گردند و می گریند. آیین ســنتی و 
مذهبی خیمه برداری، حماسه رویارویی حق در برابر باطل را با 
شیوا ترین تصویر به قضاوت نسل ها و عصر ها می گذارند تا مبادا 

این شعله خاموش شود.
آیین هــای عاشــورایی ســقاخوانی و کتل به همراه مراســم 
خیمه کوبی و خیمه برداری نوش آباد، ســه آیینی است که در 

فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
شــهر تاریخی نوش آباد در پنج کیلومتری شــمال کاشان واقع 
شده و با مراسم خاص خود از هشــتم تا یازدهم محرم از جمله 

مناطق گردشگری در ایام محرم است.

مدیرکل ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان گفت: عزاداران 
حسینی در خمینی شــهر از توابع اســتان اصفهان در روزهای 

تاسوعا و عاشورا بیش از ۹50 واحد خون اهدا کردند.
مجید زینلی افزود: شــمار اهدا کنندگان خون در شهرســتان 
خمینی شهردرروزهای عزاداری ماه محرم امسال در مقایسه با 

سال گذشته حدود 15 درصد افزایش داشته است.
وی افزود:سازمان انتقال خون در روزهای تاسوعا و عاشورا کلیه 
امکانات و تجهیزات خود را برای دریافت خون در خمینی شهر 

مستقر کرد. 
وی با بیان اینکه مردم استان اصفهان از اول محرم تا روز عاشورا 
پنج هــزار و ٢00 واحد خون اهدا کردند، اظهار کرد: اســتقبال 
مردم و عزاداران در اســتان اصفهان برای اهدای خون نسبت به 

سال گذشته پنج درصد افزایش داشت.
وی گفت: به دلیل کمبود زمــان و امکانات الزم در مواردی قادر 
به جوابگویی تعداد زیاد متقاضیان و عزاداران خمینی شهر برای 

اهدای خون نبودیم .
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه طرح 
نذر خون تا اربعین در پایگاه های انتقال خون اســتان اصفهان 
ادامه دارد، اظهارکرد: کســانی که تمایل به انجام این کار خیر 
دارند می تواننــد در این طرح ثبت نام کنند تا ســازمان انتقال 

خون در مواقع نیاز آنها را برای دریافت خون فراخوان کند.

آیین سنتی و مذهبی خیمه برداری 
در شهر نوش آباد برگزار شد

عزاداران حسینی در خمینی شهر 
950 واحد خون اهدا کردند

امــام جمعه شهرســتان خمینی شــهر در مراســم 
ســی وچهارمین ســالگرد شــهادت آیت ا...اشرفی 
اصفهانی با اشاره به ایام سوگواری اباعبدا... الحسین)ع( 
اظهارکرد: سخت ترین ســاعات برای امام زمان)عج( 
تاسوعا و عاشورای حسینی و شب های بعد از آن است. 
شهادت و جان فشانی جد بزرگوار حضرت مهدی)عج( 
از یک سو و اســارت عمه ایشان از ســوی دیگر زخم 

بزرگی بر دل ایشان می گذارد. 
افــزود: عزت خواهــی و  آیت ا...عبــاس رحیمــی 
 آرمان خواهــی جــزو نکاتی اســت که در ســخنان

 امام حسین)ع( و شــعارهای شهدای انقالب اسالمی 
به چشم می خورد و همه شــهدا و ملت ایران هم آن را 
درک کردند، عزت مندی امت اسالم و مومنان خواست 

خدای متعال است.
امام جمعه خمینی شــهر با بیان اینکه زیر بار سلطه 
نرفتن و عزتمند زندگی کردن هزینه دارد، گفت: زیر 
بار اجانب نرفتن هزینه دارد و امــروز مردم یمن این 

هزینه را پرداخت می کنند. 
نزدیک به دو سال است که بیمارســتان ها، مدارس، 
فرودگاه ها،بــازار و خانه های مردم یمــن زیر بمباران 
دشمن است و اخیرا هم آل ســعود یک مجلس ختم 
در این کشــور را بمباران کرد. وی ادامه داد: آل سعود 
به کودکان و زنان رحــم نمی کند و آنهــا را در فقر و 
گرسنگی نگه داشته  اســت؛ اما مردم یمن همچنان 
ایستاده اند. رهبر این کشور اعالم کرد ما درس مقاومت 
را از حسین)ع( آموختیم؛ کشور یمن در این دو سال 
هزاران کشته و زخمی داده اســت و همه اینها هزینه 
»هیهات من الذله«، استقالل، عزت و زیر سلطه بیگانه 

نرفتن است.
آیت ا... رحیمــی تصریح کرد: امت اســالم باید از زیر 
ســلطه بیگانه بیرون آید، مکتب ما نشان دهنده این 
است که زیر بار حکام ظالم شــرق و غرب نمی رویم.

شهید اشــرفی اصفهانی در مســیر امام حسین)ع( 
حرکت کرد و حبیب بن مظاهر انقالب اســالمی بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان خمینی شهر 
بیان داشت: دشمن منافقان را برای ترور آیت ا...اشرفی 
اصفهانی تحریک کــرد و اکنون نیــز در حال تجهیز 
همان منافقان اســت، کســانی که هر خیانتی به این 
کشور کردند، آیت ا...اشرفی اصفهانی عزیز بود و امتی 
را عزیز کرد، به جبهه ها می رفت و به رزمندگان تسلی 

خاطر و قوت قلب می  بخشید.

امام جمعه خمینی شهر:

عزتمند زندگی کردن
هزینه دارد

خبر

حجت االسالم محمدحسن رهایی »درجمع اعضای هیئت های 
مذهبی شهرستان شــهرضا« که در محل اداره تبلیغات اسالمی 
این شهرســتان برگزار شــد، عنوان کرد: در شهرستان شهرضا 
به واســطه وجود مدارس علمیه متعدد، مشــکلی از نظر تامین 
ائمه جماعات مساجد وجود ندارد. وی ادامه داد: از مجموع ٢00 
مسجد شهرستان شهرضا 60 مسجد در شــهر و 30 مسجد در 

محالت اطراف شهر به طور دائم فعال هستند.
رییس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان شــهرضا گفت: این 
شهرستان جزو معدود شهرستان های اســتان اصفهان و کشور 
است که در آن در تمام طول ســال مجالس مذهبی برگزار شده 
و در طول ســال حداقل در 10 محفل روضه خوانی در هر شب 

برگزار می شود.
حجت االســالم رهایی با بیــان این مطلب کــه»اداره تبلیغات 
اســالمی در هیچ یک ســال ها دربــاره اســتفاده از نمادهای 
عاشورایی ممنوعیتی اعمال نکرده اســت« اظهار کرد: در اصل 
و اســاس برگزاری مجالس و محافل مذهبی هیــچ قید و بندی 
در کشــور وجود ندارد، افراد می توانند آزادانه مجالس عزاداری 
حضرت اباعبــدا...)ع( را در منازل یا در مســاجد برگــزار و در 
اجتماعات خــود عزاداری کننــد. وی با بیان ایــن مطلب که » 
فعالیت ســازمان یافتــه در قالب هیئت مذهبــی، نیازمند اخذ 
مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی اســت زیرا در این صورت قرار 

است یک نهاد اجتماعی تشکیل شــود و مجموعه مدیریتی هر 
شهرســتان باید بتواند نیازهای آن را برطــرف و امنیت آنان را 
تامین کند«، اضافه کرد: افرادی کــه متقاضی ثبت هیئت های 
مذهبی هســتند باید بدانند که هر هیئت حداقل باید شامل 50 
نفر عضو و هفت نفر عضو هیئت امنا شامل 5 عضو اصلی و ٢ عضو 
علی البدل باشــد، هر هیئت باید دارای یک روحانی بوده و ناظر 
امور هیئت نیز از طرف اعضا انتخاب می شود. اعضای  هیئت امنا 
نباید زیر ٢5 سال باشند و ســه نفر از آنان شامل ٢ عضو اصلی و 

یک عضو علی البدل نیز باید بیش از 40 سال سن داشته باشند.
رییس اداره تبلیغات اســالمی شــهرضا از فعالیت 110 هیئت 
مذهبی در این شهرســتان خبــر داد و افزود: از ایــن تعداد ٢5 
هیئت در منطقه مرکزی و ٢4 هیئت دعایی و محفلی هســتند 
و برخی افــراد هم در منازل خــود مجالس عــزاداری را برگزار 
می کنند، ســایر هیئات مذهبی هم در محالت اطراف شهر و در 

مناطق روستایی هستند.
حجت االســالم رهایی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان 
کــرد: مراســم 41 منبری خاص شهرســتان شــهرضا نبوده و 
شهرســتان های دیگری نیز این آیین را برگــزار می کنند. وی 
تصریح کرد: این مراســم به یاد 40 منزلی که اســرا و ســرهای 
شــهیدان کربال در مســیر نینوا تا شــام از آن عبور داده شدند 
برگزار می شــود، بنابراین برگزاری آن بدعت نبوده و گونه ای از 

عزاداری محسوب می شود.  حجت االســالم رهایی اظهار کرد: 
اگر ریشه اعتقادی در افراد جامعه ما استوار و قوی نشده و مسائل 
اعتقادی برای افراد بیان نشود، بیان مطالب باطل و غلط در قالب 
کلماتی زیبا می تواند ســبب انحراف ما شــود و ما را فریب دهد، 
همانگونه که اگر اخالق و احکام اسالمی به درستی از سوی افراد 
جامعه رعایت شــود، همه ما در تمامی امــور زندگی خود موفق 
خواهیم بود؛ دین، اساس سیاست و اجتماع ما را هدایت می کند 
و باعث موفقیت و صالح جامعه می شــود. وی ادامــه داد: برای 
درک معارف در محضر امام حســین)ع( و رســیدن به درجات 
عالی کمال در مجالــس عزاداری آن حضرت نیازمند اســتفاده 
از دو عامل محبت و معرفت هســتیم، یعنــی برای درک معارف 
عاشــورایی باید محبت و عالقه بــه اولیاءا... در کنــار معرفت و 
شناخت به آنها باشــد. رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
 شــهرضا تصریح کرد: برخی افراد عقیده دارند کــه گریه برای

 امام حسین)ع( بی فایده اســت، این افراد عقیده دارند که برای 
درک معارف عاشــورایی تنها باید بر علم آمــوزش و جنبه های 

عقلی تکیه کنیم.
حجت االســالم رهایی اضافه کرد:اینگونه افراط در امور اشتباه 
است، واقعه عاشــورا تلفیقی از جنبه های احساسی و معرفتی و 
عقلی اســت و به همین منظور افراد باید هــر دو جنبه را در نظر 
گرفته و رعایت کنند. وی در بخش دیگری از ســخنان خود، با 
بیان اینکه »ترکیب اجتماعات مردم شهرســتان شــهرضا، در 
مجالس عزاداری بسیار خوب است« گفت: هیئت های عزاداری 
ســیار در شهرســتان روزها عــزاداری می کننــد و هیئت های 
عزاداری دعایی شب ها مجالس ســخنرانی برگزار کرده و زمینه 
حضور همــه مردم حتی هیئت هــای عزاداری ســیار را در این 
محافل فراهم می کنند، هیچ یک از هیئت های عزاداری ســیار 

شهرستان در شب ها عزاداری نمی کنند.
رییس اداره تبلیغات اســالمی شهرضا با اشــاره به بخش هایی 
از ســخنان رهبر معظم انقالب عنوان کرد: هیئت های مذهبی 
ارکان محبت به اهل بیت)ع( هســتند، باید در مجالس عزاداری 
شرکت کنیم تا بعد عاطفی ما نســبت به ایشان تقویت شود و در 
همان مجالس هم باید جلسات سخنرانی تشکیل شود تا بصیرت 

افراد برای درک معارف اهل بیت)ع( افزایش یابد.
حجت االسالم رهایی ادامه داد: در ماه محرم امسال 35 روحانی 
به مناطق مختلف شهرســتان اعزام می شــوند، عالوه بر این دو 
گروه تبلیغی »امیر بیان« و گروه »سالم« نیز با هماهنگی مراکز 
تبلیغی اســتان و اداره کل تبلیغات اسالمی استان در شهرستان 
فعالیت می کنند. وی تصریح کرد: یکی از رسم های خوب مردم 
شهرستان شــهرضا این اســت که هیئت های مذهبی در تمام 
مناطق و محالت شــهر فعالیت کرده و زمینه دسترســی همه 

مردم را به این مجالس فراهم می کنند.

 هیئت های مذهبی 
 ارکان محبت به

 اهل بیت)ع( 
هستند، باید در 

مجالس عزاداری 
شرکت کنیم تا بعد 

 عاطفی ما
 نسبت به ایشان 

تقویت شود

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان شــهرضا گفت: در ماه محرم امسال 35 روحانی به مناطق مختلف 
شهرستان شهرضا برای انجام امور تبلیغی اعزام  شدند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا خبر داد:

اعزام 35 روحانی به مناطق مختلف شهرستان در ماه محرم
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تحدید حدود اختصاصی
7/254 شــماره: 1395/14/206319-95/7/12 تحدید حدود ششــدانگ 
قطعه زمین تحت پــاک 16/363 واقع در بخش 6 ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام محبوبه رضا سلطانی در جریان ثبت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 95/08/17 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 ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک 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 معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصاح قضائی مبادرت نماید 
و در غیر این صورت متقاضی ثبــت یا نماینده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/07/24  م الف:193 
شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و اماک خوانسار)213 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
7/349 شــماره: 551/94 به موجب رای شــماره 1190 تاریخ 94/7/20 
حوزه 32 شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی اصغر مهدوی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواســته ) چک های شماره 
334591-89/12/26 و 655941-89/6/30( و مبلغ 290/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف لغایت اجرای حکم با احتساب 
نیم عشــر دولتی در حق محکوم له امیدرضا اعرابی با وکالت غامرضا 
اکبری به نشانی اصفهان خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حکیم نظامی 
ساختمان آریا طبقه سوم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعام نماید. م الف:21519 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/350 شماره: 985/93 به موجب رای شماره 59 تاریخ 94/2/28 حوزه 
16 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ها 1- شــراره مرکباتی 2- عباس مرادی 3- مســعود ســعیدی نیا 
4- علی معینی همگی به نشانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 245/000 ریال و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 86/8/17 لغایت 
تاریخ وصول در حق خواهان مهدی صادق زاده به نشانی اصفهان خ 22 
بهمن مجتمع اداری امیر کبیر و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق دولت. 
به  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. 
م الف:21516 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/351 شماره: 1185/93 به موجب رای شماره 98 تاریخ 94/2/16 حوزه 
17 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه علیرضا فروغی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و 
ده هزار ریال هزینه دادرسی و همچنین هزینه نشر آگهی تا اجرای حکم و 
خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررســید چکها 981969-83/4/1 ) دو 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال( و 981960-84/11/5 )بیســت و پنج 
میلیون و پانصد هزار ریال و 981972-93/10/1 ) دو میلیون و پانصد و 
پنجاه هزار ریال( و 981971-83/8/1 ) دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار 
ریال( و 981971-83/8/1 )تکرار شده( و 981970-83/6/1 ) دو میلیون 
و پانصد و پنجاه هزار ریال( و 981968-83/2/18 ) دو میلیون و پانصد 
و پنجاه هزار ریــال( و 981967-82/12/1 ) دو میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال( و 981966-82/10/1 ) دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال( 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان مهدی صادق زاده به نشانی اصفهان خ 
22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر موسسه اعتباری آرمان و نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق  دادگستری.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:21515 شــعبه 17 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )281 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

7/352 شــماره: 654/93 به موجب رای شــماره 104 تاریــخ 95/1/30 
حوزه 13 شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه ســید هاشــم حســینی فرزند میر علی اکبر به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ پنجــاه میلیون 
ریال بابت اصــل خواســته و یکصد و شــصت و پنج هزار ریــال بابت 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید 
چــک ) 90/9/20( لغایت اجــرای حکم در حــق محکوم له امیــن اخوان 
 شــریف فرزند کریم به نشــانی اصفهــان خ 22 بهمن کــوی نورباران

 پ 127 مجتمع ســماء همراه با نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. م الف:21508 شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/353 شماره: 903/94 به موجب رای شماره 1187 تاریخ 95/2/26 حوزه 
25 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه  مجتبی جوان بخت به نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام به 

پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 210/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 90/7/16 و 
90/1/15 و 90/3/5 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و نیم عشر حق االجرا بپردازد در حق محکوم 
له مهرداد جعفری فرزند قدیرعلی شــغل آزاد به وکالــت آقای مصطفی 
ملکیان به نشــانی اصفهان خ هشت بهشــت غربی قبل از گلزار ساختمان 
وکا طبقه دوم دفتر حمیدیا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعام نماید.  م الف:21504 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/354 شــماره: 1161/94 به موجب رای شــماره 125 تاریخ 95/2/11 
حوزه 28 شورای حل اختاف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مهران فرهاد پور شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 5/450/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
225/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشــر آ گهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه وخســارات تاخیر تادیه از تاریــخ 91/4/20 لغایت وصول و 
ایصال در حق خواهان محمود باقری فرزند خدا مراد شغل آزاد به وکالت 
مصطفی ملکیان به نشانی خ هشت بهشــت غربی قبل از گلزار نبش کوچه 
32 ساختمان وکا دفتر وکالت حمیدیا و نیم عشر در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعام نماید. 
م الف:21503 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/356 کاسه 580/94 شــماره دادنامه: 318-95/3/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شــورای حل اختاف اصفهان، خواهان: اسماعیل شهرباف به 
نشانی خیابان کهندژ ایستگاه دو پله محله گلستان کوچه شهید اکبر نوری 
مقابل مدرسه شــهید نوری منزل شــخصی، خواندگان: 1- عبدالرسول 
عباســی 2- حســین نیلی احمدآبادی هر دو به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: الزام به انتقال یک قطعه زمین پاک ثبتی 81 واقع در صحرای 
مهرانچی 5 اصلــی از بخش 14 اصفهــان مقوم بــه 50/000/000 ریال، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی اسماعیل شهرباف به طرفیت 1- عبدالرسول عباسی 
2- حسین نیلی احمدآبادی به خواسته الزام به انتقال یک قطعه زمین پاک 
ثبتی 81 واقع در صحرای مهرانچی 5 اصلی از  بخش 14 اصفهان شورا با 
بررسی محتویات پرونده و نظر به قولنامه مورخ 72/2/6 که مبین انتقال 
ملک متنازع فیه از سوی خوانده ردیف دوم به خواهان می باشد و همچنین 
با عنایت به قولنامه مــورخ 71/7/7 مابین خوانده ردیــف اول و دوم و با 

توجه به جوابیه استعام واصله از اداره ثبت به شماره 43/78761 مورخ 
94/5/14 که مبین مالکیت خوانده ردیف دوم بر ملک متنازع فیه می باشد و 
همچنین با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 
219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی 
مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال سند مقدار 500 متر 
مربع از پاک ثبتی شماره 81/35 بخش 14 اصفهان به نام خواهان صادر 
و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21483 شعبه 

27 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان )335 کلمه، 4 کادر(
مزایده

7/287 شــماره نامــه: 9510116839100655 شــماره پرونــده: 
9409986837100051 شــماره بایگانی شــعبه: 950085 اجرای احکام 
شــعبه 11 خانواده اصفهان در نظر دارد در خصــوص پرونده اجرائیه 
950085 له منصور امینی علیه آقــای ناصر صادقی با وکالت خانم عادله 
سادات موسوی زاده به خواسته 1/471/963/519 ریال بابت بهای منزل 
مسکونی و طای ســاخته شــده و مبلغ 340/000 ریال هزینه دادرسی 
و پرداخت 3/000/000 ریال هزینه کارشناســی و مبلــغ 380/000 ریال 
هزینه نشر آگهی و مبلغ 73/598/176 ریال نیم عشر جلسه مزایده جهت 
فروش = 1/5 دانگ از 6 دانگ 1180 فرعــی از 15241 اصلی بخش 5 واقع 
در اصفهان مشتاق دوم روشــن دشــت بلوار بهار کوچه ده جنب مجتع 
مســکونی بهشــت به مالکیت ناصر صادقی فرزند محمود به مســاحت 
200 متر مربع عرصه فاقد اعیانی و انشــعابات شــمااًل به گذر شــرقًا به 
پاک ســاخته شــده جنوبًا به پاک و غربًا به زمین محدود است با توجه 
به مراتب فوق وبررســی های به عمل آمده و موقعیت محل و مساحت و 
کاربری و عدم انشــعابات و ساخت با کاربری مســکونی و غیره ارزش 
ششــدانگ این ملک به مبلغ 3/000/000/000 ریــال و ارزش 1/5 به نام 
محکوم علیــه 750/000/000 ریال برآورد گــردد. متقاضیان می توانند 
5 روز قبــل از فروش در محل فــوق از پاک مذکور دیــدن کرده و جهت 
شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/8/13 ساعت 9/30 صبح در دفتر 
این اجرا واقع در خیابان نیکبخــت، مجتمع اجرای احــکام حقوقی، طبقه 
اول واحد یک حاضر شــوند. فروش مبلغ ارزیابی شــروع و برنده کسی 
خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بــوده و حداقل 10 درصد 
 مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب ســپرده دادگستری واریز نماید.  
م الف: 21416 اجرای احکام شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان )274 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پاک شماره 2008 فرعی از 36/276 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانــون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام اکبر جعفری فرزند رجبعلی مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینکه بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/08/17 ســاعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
 از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تجدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

 م الف: 21968 رییس ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان 

پیشنهاد  سردبیر:
زلزله »لیکک« خسارت جانی نداشت

حوادث ایران

عمل زننده معلم زاهدانی ؛

 معلم خاطی به زودی 
به کمیته انضباطی می رود

 ضرب و شتم پنج دانش آموز 
از سوی یک معلم در کالله

فرماندار لیکک کهگیلویه و بویراحمد:

زلزله »لیکک« خسارت جانی نداشت

به دنبــال خبر مصدوم شــدن دانش آموز بمپــوری به خاطــر  تنبیه بدنی 
 معلمــش، رییس آمــوزش و پــرورش ایــن شــهرگفت :  قیصــر قادری 
دانش آموز پایه پنجم دبستان ادیب روستای خیرآباد بمپور که توسط معلمش 
تنبیه بدنی شدید شده بود به دلیل شدت مصدومیت در بیمارستان  ایرانشهر 
بســتری شــد و تحت درمان می باشــد.  دامنی گفت :  به اتفاق تنی چند از 
همکاران  به عیادت این دانش آموز در بیمارستان مراجعه داشته ایم و در تالش 
هستیم هر چه سریع تر  شرایط جسمی این دانش آموز بهتر شود.  وی با بیان 
اینکه  اقدام این معلم  خیلی زننده بوده است  افزود :  کلیه مراحل قانونی  این 
موضوع از طریق قانون در حال پیگیری است و آقای  ع . ر  معلم خاطی به واحد 
تخلفات استان معرفی شده است و مدیر کل آموزش و پرورش استان در جریان  
این اتفاق هستند و قراراست معلم خاطی به کمیته انضباطی برود.  دامنی در 
پایان گفت : روند درمان این دانش آموز توســط یکی از بهترین متخصصان 

منطقه در حال انجام است تا هر چه زودتر به شرایط  مطلوب برگردد.

پنج دانش آموز از ســوی یک معلم در کالله موردضرب و شــتم قرار گرفتند. 
سرپرست آموزش وپرورش شهرستان کالله گفت: این ماجرا دوشنبه در کالس 
هشتم مدرسه پسرانه طالقانی اتفاق افتاده است.  محمد رضا سنچولی افزود: پنج 
نفر از دانش آموزان به دلیل دیر حاضر شدن در مدرسه از سوی یکی از معلم ها 
مورد ضرب وشتم قرار می گیرند ، بعد از این اتفاق پدر دو نفر از دانش آموزان بعد از 
مراجعه به پزشک موضوع را به صورت کتبی در اختیار حراست مدیریت آموزش و 
پرورش کالله قرار می دهند. سنچولی اضافه کرد: بعد از پایان تحقیقات و بررسی 

دقیق تر،  نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.

فرماندار »لیکک« کهگیلویه و بویراحمد اظهار کــرد: زمین لرزه صبح دیروز 
تنها خسارت مالی به دنبال داشته اما فعال برآورد خســارت و میزان خرابی 
خانه ها انجام نشده است. سلطانعلی رحمانی ، با اشاره به اینکه بامداد جمعه 
ســاعت 5:13 و 50 ثانیه زمین لرزه ای به قدرت 4/8درجه ریشتر لیکک، در 
حوزه روســتاهای بخش بهمئی گرمســیری و حوزه های ممبی، رود تلخ و 
سرآسیاب  در مقیاس 4/8 درجه ریشــتر اتفاق افتاد، گفت: خوشبختانه این 
حادثه تلفات جانی در برنداشــت اما ریزش برخی جاده ها و خرابی خانه ها را 
به دنبال داشته که هنوز برآورد خســارت به طور کامل انجام نشده است که 
به محض برآورد، اطالعات میزان خســارات در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه خوشبختانه گزارش مفقودی هم نداشتیم، اظهار کرد: این 
زمین لرزه تنها خسارت مالی دربرداشته اســت ولی چون روستاها دورافتاده 
هســتند، هالل احمر و گروه های امدادی را به منطقه اعزام کرده ایم تا برآورد 
خسارت کنند که گزارشــات تکمیلی متعاقبا ارئه می شود.  فرماندار لیکک 
افزود: به علت پراکنده و دورافتاده بودن روستاها، برآورد تعداد خانه های خراب 
شده در حال حاضر ممکن نیست ولی با توجه به اینکه زمین لرزه در مقیاس 
4/8درجه ریشتر مقیاس باالیی اســت، خیلی از خانه ها خسارت دیده اند که 

گروه های امدادی، دهیاری ها و شورای شهرها و بخشداری ها پای کارهستند.

هنوز مدت کوتاهی از ازدواج مادرم نگذشــته بود که پدرم 
نیز بار دیگر با دختر یکی از آشــنایان ازدواج کرد و زندگی 
تازه ای را تشکیل داد. من که تحمل این دگرگونی ویرانگر 
و نابودی کانون خانواده ام رانداشــتم، دچار افت شــدید 
تحصیلی شدم و برای همیشه مدرســه و ادامه تحصیل را 

رها کردم و نزد پدربزرگ پدریم رفتم. 
اگر چه خانــواده پدربزرگــم خیلی به من ابــراز محبت 
می کردند، امــا هیچ چیزی نمی توانســت جــای خالی 
محبت های پدر و مادرم را برایم پر کند و به قول معروف هر 

گلی بوی خودش را داشت!
برای اینکه در روند زندگــی دچار تکرار نشــده و اندکی 
هم که شــده از فضای پیر، فرتوت، یکنواخــت وتکراری 
خانواده ای که در آن زندگی می کردم، دور شــوم. گاهی 
به دور از چشــم پدربزرگم، بــه خانه خالــه و دایی هایم 
می رفتم و با دختــر خاله ها و دختر دایــی ها چندی را به 
خوش گذرانی و ســپری کردن روزگار نــه چندان خوب و 

خوشایند خود می گذراندم.
زمان همچنان می گذشت و با اینکه پدر و مادرمن هریک 
در حال ادامه دادن بــه زندگانی خود بودند و هریک دارای 

فرزندان دیگری شده بودند و در ظاهر با آرامش به زندگی 
خود ادامه می دادند، ولی برای من هیچگاه آرامشــی نبود 
و به هــر در که می زدم در خوشــبختی به رویم گشــوده 
نمی شــد و درهیچ کجــا و هیــچ زمانی به آن احســاس 
آرامشــی که در کنار پدر و مادرم داشــتم،نمی رسیدم و 
 گویی آرامش اکســیر گمشده خوشــبختی زندگانی من

 شده بود.
رفته رفته دیگر در حال ســپری کــردن هجدهمین بهار 
زندگانی خود بودم تا اینکه در یکی از همان روزهای بهاری 
هجده ســالگی با یکی از دوســتان هم محلی خود،به نام 
افسانه که او هم مانند من فرزند طالق بود و پس از جدایی 
والدینش از یکدیگر، به همراه پدرش،برخالف میل باطنی 
خود با نامادریش که دل خوشــی از او نیز نداشت ،زندگی 
می کرد دوســت شــده و در بیشــتر اوقات با او به پارک 
می رفتیم و بــدون هیچگونه هدفی روزهــای گرانبهای 
زندگانی خود را،یکی پس از دیگری،به تاراج یغماگر پاییز 

روزگار،می سپردیم.
در یکی از همــان روزها که به پارک رفته بودیم پســرک 
جوانی را دیدم که با افســانه در حال خوش و بش اســت، 

چند لحظه بعد افســانه او را که بنیامین نام داشت به من 
معرفی کرد و پــس از تعریف و تمجید بســیار ازبنیامین 
گفت:او یکی از دوســتان نزدیک دوست پسرش است که 
در حدود یک سالی است که با او دوســت است و توانسته 
تا حدودی با این دوستی درد فراق مادرش را به فراموشی 

بسپرد.
پس از این آشــنایی کوتــاه و نابودگر بود کــه ارتباط من 
با بنیامین آغاز و رفته رفته بیشــتر نیز شــد و کشــیدن 
ســیگار و پس ازآن مصرف شیشــه نیز تا حــدودی برای 
من طبیعی شده بود و افســانه و بنیامین با سخنان بسیار 
زیبا و امید بخش خود، توانســته بودند روی افکار من تاثیر 
بگذارند.تا اینکه حدود چند ماه قبل، آنهــا من را به بهانه 
پیدا کردن شغلی مناســب به منزل یکی از دوستان دیگر 
خود به نام پیمان که بــه گفته آنان پــدرش دارای چند 

شرکت خارجی بود،بردند.
مدتی از حضورم در خانه پیمان به همراه افسانه و بنیامین 
نگذشــته بود که با کشــیدن ســیگاری که پیمان به من 
تعارف کرد حس کردم ســرم در حال گیج رفتن اســت و 
دیگر چیزی نفهمیدم تا اینکه پس ازچند ساعتی در حالی 
که چشمانم در برابر چشــمان پر فریب افسانه و بنیامین 
درحال گشــوده شــدن بود، ناباورانه، متوجــه حماقت 
جبران ناپذیر خود شــده و دریافتم که عفــت و پاکدامنی 

خود را برای همیشه از دست داده ام.
آنان با وقاحت تمام،در حالی که چشــم در چشــمان من 
دوخته بودند به مــن گفتند که مدتی اســت که با فریب 
دختران طالق، آنــان را در اختیار پســران پولــدار قرار 
می دهند تا مثل بــرده ، انواع بهره برداری خــود را از آنان 

بکنند .
باورش ســخت بود، ولــی من نیــز یکــی از جدیدترین 
طعمه های این شــیادان دیــو صفت بــودم ،آنها تهدیدم 
کردند کــه اگــر از بازی کــه برســرم در آورده انــد، به 
پلیــس چیزی بگویــم، تصاویر مســتهجن و نامشــروع 
 مــن را در شــبکه هــای مجــازی پخــش خواهنــد 

کرد.
آری، اگرچه بعدها با بســتری شــدن من دربیمارســتان 
اعصاب و روان و همچنین تکمیل تحقیقات جنایی،افسانه، 
بنیامین و پیمان، هرسه، یکی پس از دیگری، توسط پلیس 
دستگیر شــده و به ســزای اعمال گناه آلود و نابخشودنی 
خود که چیزی جز بازی کردن با یک عمر زندگی فرزندی 
که خود نقشــی در تقدیری که در صفحــه زندگیش رقم 
خورده بود،نداشت،رســیدند، ولی شــاید اگر والدین من 
قبل از جدایی اندکی به سرنوشــت من اندیشیده و نسبت 
به زندگی آینــده من تنها اندکی حســاس بودند،هیچگاه 
چنین سرنوشت شومی را برای من به ارمغان نمی آوردند! 
به راستی گناه من در این تقدیر نانوشــته چه بود! من که 
همواره در حسرت داشــتن کانون خانواده ای گرم وموفق، 
امیدم بــه نا امیــدی انجامیــد و اینگونــه قربانی هوس 

پست صفتان زمانه شدم!

 درهیچ کجا و 
هیچ زمانی به 

آن احساس 
آرامشی که در 

کنار پدر و مادرم 
داشتم،نمی رسیدم 

و گویی آرامش 
اکسیر گمشده 

خوشبختی 
 زندگانی من

 شده بود

دختری که در بخش روانی بیمارستان بستری شد؛

 دام افسـانه 

حوادث جهان 

پایتخت عراق پنجشنبه شب شــاهد انفجارهایی در 
 دو منطقه بود که بر اثر آن دســتکم 3 تن کشــته و 

13 تن دیگر زخمی شدند.
منابع امنیتی به رســانه های عراقی، اعالم کرده اند 
که در یکــی از این حوادث ، تروریســت هــا با کار 
گذاشــتن بمب در منطقه »توپچی« در شمال غرب 
بغداد، دو شــهروند غیرنظامی را کشته و 5 تن دیگر 
را زخمــی کردند.در حملــه تروریســتی دیگری با 
 اســتفاده از بمب گــذاری ، در منطقه الشــعب در 
شمال شــرق بغداد نیز یک تن کشــته و 8 تن دیگر 

زخمی شدند.
منابع محلی گفته اند که قربانیان به مراکز پزشــکی 
قانونی و بیمارستان های بغداد انتقال یافتند و این دو 
منطقه به محاصره نیروهای امنیتی درآمد و ترددها 

تا ساعاتی از شب متوقف شد.

مرد اماراتی که ضمن ورود به اتاق خواب زن کویتی 
در نیمه شــب وی را مورد آزار جنسی قرار داده بود، 

توسط پلیس دستگیر شد.
 قربانی با باز کردن چشــمانش مرد عــرب را برهنه 
باالی ســر خود دید و توانســت با داد و فریاد نقشه 
شــوم مرد اماراتی را نقش بر آب کند و هنگامی که 
مرد مهاجم بدون لبــاس در حال فرار بــود این زن 
توانست شــماره ماشــین متهم را یادداشت کند. با 
 تحقیق و بررســی پلیس متهم شناسایی و دستگیر 

شد. 
در طول بازجویی مرد جوان اتهامــات وارده را انکار 
کرده و اذعان داشته تنها شماره تماس خود را به زن 
جوان داده است. در آن شــب یکی از همسایه ها فرار 
مرد بدون  لباس را دیده و به پلیــس این موضوع را 

گزارش کرده است. 
 قربانی در نخستین جلسه دادگاه عنوان کرد که مرد 
اماراتی ضمن ورود به خانه اش در نیمه شــب قصد 

داشت از وی سواستفاده جنسی کند.
 متهم 32 ساله که با نام » O.MR« معرفی شده و در 
شــارجه زندگی می کند با اتهام ورود غیرقانونی به 

خانه زن جوان و تعرض جنسی مواجه است.

 انفجار در بغداد، 3 کشته و
 13 تن زخمی بر جای گذاشت

فریادهای نیمه شب، زن کویتی را نجات داد؛

دستگیری مرد اماراتی
در کالس چهارم ابتدایی تحصیل می کردم که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند.جدایی آنها ضربه روحی بزرگی  در شارجه

به من وارد کرد و دیگر مجبور به تحمل شرایط بسیار ســختی در زندگی بودم.در همین حال مادرم نیز بدون 
هیچگونه توجهی به شرایط روحی سخت من، با مرد دیگری ازدواج کرد و به دنبال زندگی خودش رفت و به کلی 

مرا از صفحه زندگیش برای همیشه پاک کرد.
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پیشنهاد سردبیر: 
۴۰۰ تلفن همگانی، عازم راه کربال شد

درشهر

عکس روز

دیدگاه

برگزاری چهارمین
 مرحله اصفهان گردی رویش 

سید موید محسن نژاد 
-معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 

پائولو آلبانو  _ معمار ایتالیایی

سمیع ا... حسینی مکارم
-معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی

مورگان فریمن بازیگر هالیوودی
 در حسینیه آیت ا.. خویی در لندن

چهارمین مرحله از برنامه اصفهان گردی های موسسه فرهنگی رویش 
از 30 مهرماه برگزار می شود.

مدیر اتاق فرهنگ موسســه رویش مهر در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا 
گفت: اصفهان گردی های موسسه فرهنگی رویش بر نوعی ایده مبتنی 
اســت که فقط به بازدید از چند بنای تاریخی و تفحــص تاریخ و آثار 
باستانی محدود نمی شــود. دانشــگر افزود: هیچ بنایی را نباید مجزا و 
منفصل از شــهر دید. بازدیدها بر این نکته مبتنی است که شهر را باید 
براساس یک ایده یا ساختار یا روندی پیوســته و نظام مند دید. بر این 
اساس، موسسه فرهنگی رویش نســبت به اجرای ایده اصفهان گردی 
اقدام نموده اســت. برنامه اصفهان گردی های موسسه فرهنگی رویش 
از یکم مردادماه آغاز شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، چهارمین 
بازدید نیــز 30 مهرماه ســاعت 9 صبح با حضور محمــد مقصودی به 
عنوان کارشــناس و با هدف بازدیــد از محله پاقلعــه اصفهان صورت 
می گیرد. برنامه اصفهان گردی های موسســه فرهنگــی رویش تا 29 
بهمن مــاه ادامه خواهد داشــت. عالقه مندان برای ثبت نام و کســب 
اطالعات بیشــتر درباره این برنامه تا 29 مهرماه می توانند به موسسه 
فرهنگی رویش مهر واقع در خیابان نظر غربی، شــماره 135 موسسه 

فرهنگی رویش مراجعه نمایند.

مورگان فریمن، بازیگر و کارگــردان صاحب نام آمریکایی، در مراســم 
عزاداری حســینیه آیت ا... خویی در لندن،  حضور یافته است. براساس 
گزارش رســانه ها، علت حضور فریمن در این حســینیه، تحقیق برای 
مستندی است که با کارگردانی و بازیگری وی در کانال نشنال جئوگرافی 
پخش می شود. ســریال مســتند تلویزیونِی »داســتان خدا با مورگان 
فریمن«، برای اولین بار در تاریخ 3 آوریل 2016 )15 فروردین 1395( 
پخش شد. تا کنون 6 قسمت از این مستند پخش شده است که از جمله 
موضوعــات آن می توان به زندگــی پس از مرگ، معنــای خدا، خلقت، 
شــیطان و قدرت معجزات اشــاره کرد.  حضور فریمن در میان شیعیان 
لندن و در مراسم عزای حسینی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام، 

با واکنش گسترده مسلمانان در شبکه های اجتماعی مواجه شده است.

با اجرای طرح آزادســازی، 
نرخ هتــل ها متناســب با 
عرضــه و تقاضا و توســط 
محاســبه  بخش خصوصی 
می شــود و نظــارت بر این 
واحدهای اقامتی نیز شدت 
 خواهــد یافــت. هرگونــه 
نرخ گــذاری در واحد های 
اقامتــی و یــا تاسیســات 

گردشگری باید به تایید کارشناســان میراث فرهنگی برسد. در اجرای 
طرح آزاد سازی نرخ ها هتلداران متناسب با ارائه خدمات و ستاره های 
هتل موظف به ارائه نرخ هایی هســتند که به تاییــد میراث فرهنگی 

رسیده باشد و در این زمینه، بازرسان همواره فعال هستند.

طبق آنچه مســئوالن ایرانی 
گفته اند، قرار است هتل های 
زیادی در این کشور ساخته 
شــود که پروژه  »100 هتل، 
100 کســب و کار« از آن 
جمله است. این هتل ها حتما 
به رســتوران و حتی طراحی 
فضای داخلی نیاز دارند که ما 
برای آنها پیشنهاداتی داریم. 

به تهران آمده ایم که این پیشــنهادها را مطرح کنیم و ارزیابی های الزم 
را انجام دهیم. به نظر من اگر کســی بخواهد در رابطه با معماری ایرانی 
فعالیت کند باید تاریخ معماری این کشــور را مورد بررســی قرار دهد تا 

بتواند با تلفیق دانش روز، به نتیجه مطلوبی برسد.

در یک ســال گذشــته پنج 
میلیون و 200 هزار گردشگر 
وارد کشور شده اند که از این 
میــزان حدود نیمــی از آنها 
 مذهبی بوده اند. زیارتگاه های 
رضا)ع(،حضــرت  امـــــام 
معصومه)س(، شــاهچراغ و 
زیارتگاه سلطانعلی در منطقه 
فرهنگی کاشان را دلیل اصلی 

حضور گردشگران مذهبی در ایران می توان برشمرد. ساالنه حضور این 
گردشگران و گردشگران مکان های تاریخی 75 میلیارد دالر برای ایران 
درآمدزایی داشته است. گردشگری زیارت یا همان گردشگری مذهبی 
با توجه به وجود 400 میلیون شــیعه در دنیا می تواند برای ایران مسیر 

خوبی در جهت توسعه گردشگری باشد.

گفت و گو

قاب محرم

طنین » لبیک یا حسین« در آسمان اصفهان
همزمان با دهم محرم و عاشورای حسینی، تجمع بزرگ هیئت ها و دسته های عزاداری اصفهان با حضور پرشور ســوگواران حضرت اباعبدا... الحسین )ع( در میدان امام خمینی )ره( برگزار شد. در این مراسم که از ساعات ابتدایی صبح چهارشنبه 

آغاز شد، هیئت های مذهبی و دسته های عزاداری اصفهان و سایر شهرها و شهرستان های مقیم اصفهان با حضور در میدان امام خمینی )ره( در سوگ سرور و ساالر شهیدان به عزا پرداختند.

فریــدون اللهیــاری مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان در حاشــیه 
مراســم رونمایی از لــوح ثبتــی آیین جغجغــه زنــی ابیانــه در گفت وگو 
بــا خبرنــگار ایمنــا از شهرســتان نطنــز گفــت: تاکنــون 75 پرونــده  از 
 آثــار ناملمــوس اســتان اصفهــان بــه ثبت فهرســت آثــار ملی کشــور 

رسیده است. 
 وی گفــت: شــهرهای شــمال اســتان اصفهــان بیشــترین پرونــده های 
ثبت شــده در فهرســت آثار معنوی کشــور را به خــود اختصــاص داده اند 
که امــروز شــاهد رونمایــی از پنج میــراث ناملمــوس آیین نخــل گردانی 
 بادرود، جغجغه زنــی ، گویش و نخــل گردانی ابیانه و همچنیــن تعزیه نطنز

 بودیم. 
 مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان در ادامــه دربــاره تقویــت و 
 توســعه اقامتگاه هــای بوم گــردی در شــهرهای اســتان ســخن گفت و 
بیان کــرد: باید به ســوی فرهنــگ افزایش اقامتــگاه بوم گردی و تشــویق 
و تحریــک بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گــذاری و تســهیل امور و 
 بــه حداقــل رســاندن مشــکالت پیــش روی ســرمایه گــذاران حرکت 

کنیم.
 اللهیــاری با اشــاره بــه اینکــه در ســند ششــم توســعه اســتان، اولین 
ارائــه تســهیالت در  بــرای  تاکیدکــرد:  اولویــت گردشــگری اســت، 
 زمینــه ســاخت اقامتــگاه هــای بــوم گــردی  بــه ســرمایه گــذاران

 آماده   هستیم.

400 دستگاه کیوسک تلفن همگانی توســط مخابرات منطقه تهران و البرز در 
مسیر کربال نصب می شود.

به گزارش ایسنا، علیرضا صیدی - مدیر مخابرات منطقه تهران و البرز - گفت: 
به منظور تســهیل در ارتباطات تلفنی زائران عتبات عالیات در ایام سوگواری 
اربعین حسینی تعداد 400 دستگاه کیوسک تلفن همگانی برای نصب در مسیر 
نجف تا کربالی معلی توســط مخابرات منطقه تهران و البرز در راســتای  رفاه 

حال زائران نصب می شود.
وی خاطر نشان کرد: کیوسک های تلفن همگانی با هماهنگی شرکت ارتباطات 
زیر ساخت توسط کارشناســان مخابرات منطقه تهران در مسیر نجف تا کربال 

نصب می شود.

معاون گردشگری ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور 
گفت: گردشگری و توسعه آن یکی از راهبردهای برنامه ششم است. 

مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در حاشیه مراسم رونمایی از پنج اثر میراث ناملموس در بادرود، 
ابیانه و نطنز اظهار کرد: گردشگری و توسعه آن یکی از راهبردهای برنامه ششم 
و سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری است و باید دسترسی به گردشگری 

برای کسانی که امکان بهره مندی کمتری از این جاذبه ها دارند فراهم شود.
رحمانی موحد گفت: امســال در تالش هســتیم بــا محور قرار دادن شــعار  
گردشگری برای همه ، مشکالت را به حداقل برســانیم و مشارکت دستگاه ها 
را افزایش دهیم. وی در خصوص محور گردشــگری قم- مشــهد اردهال - آقا 
علی عباس )ع( عنوان کرد:با توجه به  حجم میلیونی زائران ومجاوران به آستان 
مقدس و بقاع متبرکه ابتدا بایســتی مشــکالت و کمبودهای آستان مقدس و 
آماده شدن بسترمناسب برای خدمات رســانی به زائران و مسافران حرم مطهر 
رفع و از سوی دیگر  با مشارکت مسئوالن استان اصفهان موانع پیش رو برطرف 

شود.
 معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگی کشــور در مورد  ســاخت 
 اقامتگاه های بوم گردی  گفت : باید به ســوی ایجاد فرهنــگ افزایش اقامتگاه 
بوم گردی و تشــویق و تحریــک بخش خصوصــی برای ســرمایه گذاری در 
خانه های تاریخی در کنار انجام رســالت میراث فرهنگی برای تسهیل امور و به 

حداقل رساندن مشکالت پیش روی سرمایه گذاران حرکت کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان:

75 اثر ناملموس در استان اصفهان به ثبت ملی 
رسیده است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور:

 توسعه گردشگری یکی از راهبردهای 
برنامه ششم است

به منظور تسهیل در ارتباطات تلفنی زائران عتبات عالیات؛

۴۰۰ تلفن همگانی عازم راه کربال شد

مرکز اصفهان شناسی به عنوان نخســتین نهاد، وظیفه شناخت 
و شناساندن میراث ارزشــمند اصفهان را در زمینه های مختلف 
از اعصار گذشــته تا کنون بر عهده گرفت تا بتوانــد با هدایت و 
ساماندهی پروژه های علمی به معرفی جایگاه و موقعیت اصفهان 

از ابعاد مختلف بپردازد.
 اکنون یازده ســال از تاســیس این مرکز می گــذرد و دوره ای 
جدید را با مدیریت »حمید فرهمند بروجنــی« تجربه می کند 
که در تالش است پژوهش های اصفهان شناســی را علمی تر  و 
البته افزون تر از گذشــته در همه زمینه ها گسترش دهد و شاید 
اصفهان شناسان آینده آن را ادامه دهند. »ایمنا« به همین بهانه 

با وی به گفت و گو نشسته است؛
 هدف از تاســیس مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل 

چیست؟
مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل در ســال 84 تاسیس شد و 
امسال یازدهمین ســال فعالیت این مرکز است. هدف از تاسیس 
این مرکز، این بوده و هســت که بین فعالیت هــای پراکنده ای 
که در حوزه مطالعات اصفهان شناســی انجام می شود همگرایی 
ایجاد کند و در عین حال، آنچه که از اساســنامه اولیه و دیدگاه 
بنیانگذاران مرکز برمی آید این بوده اســت کــه اصفهان نیاز به 
 یک دانشــنامه دارد و متولی دانشــنامه اصفهان می تواند مرکز

 اصفهان شناسی باشد.
 به تدریج این تعریف گسترده تر شد و درحال حاضر پسوند خانه 

ملل نیز دارد که گاهی تعبیر خواهرشهرها یا خواهرخوانده های 
اصفهان را دارد و البته به طور خاص تــر همه مللی را  که صاحب 
فرهنگ و تمدن هســتند و اصفهان می تواند با آنهاتعامل داشته 
باشد شامل می شود. به عبارت بهتر، انجام مطالعاتی که اصفهان 
را بشناســد و انجام فعالیت هایــی که اصفهــان را معرفی کند، 

مهم ترین هدف مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل است.
  در ســال 95 چه فعالیــت هایی در دســتور کار مرکز
 اصفهان شناسی قرار گرفته است و این فعالیت ها حول 

چه موضوعاتی انجام می شود؟
اکنون فعالیت های مرکز اصفهان شناسی در دستورکار جدیدش 
در ســال95، ایجــاد همگرایی، مدیریــت اجرایــی پروژه های 
مطالعاتی که به شــناخت اصفهان منتهی می شــود و همچنین 
انجام فعالیت هایی اســت که مــی تواند اصفهان را در ســطح 
اســتانی، ملی و جهانی معرفی کند.  عمده فعالیت های مرکز در 
10 ســال گذشــته معطوف به تاریخ و به ویژه تاریخ معاصر بوده 
است، البته به حوزه گردشــگری یا جغرافیا یا تاریخ سلجوقی نیز 
توجه شــده ولی بخش عمده فعالیت ها به تاریــخ معاصر ایران 
معطوف شده است.  در رویکرد جدید چند نکته وجود دارد یکی 
اینکه به همه مطالعات اصفهان شناســی یعنی در حوزه اقتصاد، 
فرهنگ، جغرافیا، تاریخ، هنر، معماری، شهرســازی و درمجموع 
هر موضوع مرتبط با اصفهان شناســی پرداخته شود و دوم اینکه 
فعالیت ها بیشــتر مربوط به شــهر اصفهان بوده است درحالی 

که شــهر اصفهان عضوی از پیکره ای  اســت که ما به آن استان 
اصفهان می گوییم و اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم عضوی از یک 
 پیکره به نام اصفهان فرهنگی است.  بنابراین در نگاه جدید مرکز 
اصفهان شناســی، اصفهان فرهنگی مورد توجه است زیرا ممکن 
است بخشــی از اصفهان در تقســیمات جدید، دیگر در استان 
اصفهان قرار نداشته باشد اما سنن، گویش، منش و تاریخشان به 

اصفهان پیوند خورده است.
 البتــه در این زمینه از 6 ماهه دوم ســال 95 برنامــه های ما در 
 مرکــز اصفهان شناســی و حــول محــور اصفهــان فرهنگی 

آغاز می شود.
  از زمان مســئولیت شــما به عنــوان مدیــر مرکز 
اصفهان شناســی، چه فعالیت هایی در مرکز انجام شده 

است؟
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل یکی از مراکز وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اســت و در راستای تحقق 

اهداف سازمان که بیشتر فرهنگی است فعالیت دارد.
 در 6 ماهه اول ســال، ســند چشــم انــداز، چارت ســازمانی 
و اساســنامه تدویــن شــد و برنامه هــای مرکز تا پایان ســال 
نگارش و بــه ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری ارائه 
شــد.  و امیدواریــم تعــداد 20 تا 30 کتــاب به شــرط تامین 
اعتبــار و حمایت تــا نیمه دوم ســال 95 رونمایی شــود.  االن 
22 کتــاب تقریبــا آماده اســت کــه البتــه اعتبــارات هنوز 

 تامین نشــده ولــی قول هــای خوبی بــه مرکز داده شــده که
 ان شــاا... این قول ها به عمل نزدیک شــود و این اتفاق بیفتد و 
یکی از کتاب هایی که می تواند در این ماه رونمایی شــود کتاب 

»پیشگام گردشگری اصفهان« به زبان فارسی و انگلیسی است.
 فعالیت های مرکز اصفهان شناسی تنها به شهر اصفهان 

محدود می شود؟
فعالیت های مرکز، معطوف به شهر اصفهان است و در 6 ماهه دوم 
از سطح شهر اصفهان به اصفهان فرهنگی و از مخاطب فرهیخته 
بزرگسال به همه مخاطبان و همه ســنین معطوف خواهد شد و 
همه حوزه های مطالعاتی اصفهان شناســی را مورد مطالعه قرار 

خواهیم داد.
مرکز اصفهان شناسی پســوندی با نام خانه ملل دارد، 
ارتباط مرکز اصفهان شناسی با ســایر کشورها چگونه 
 اســت و مشــخصا در ســطح جهانی چه برنامه هایی 

داشته است؟
در معاونت فرهنگی شــهرداری، دفتری داریم کــه درواقع دفتر 
خواهرخوانده هاست و وظایفی برایش تعریف شده است. ما برای 
پرهیز از مــوازی کاری، برنامه ای که لزوما بــا خواهرخواندگی 
مرتبط شــویم نداریم ولــی از 6 ماهه دوم امســال برنامه هایی 
خواهیم داشــت برای اینکه اصفهان را به ملل دیگر معرفی کنیم 
و سعی می کنیم کتاب هایمان را به دو، ســه یا پنج زبان ترجمه 
کنیم ازجمله نقشه گردشگری اصفهان که درنظرداریم به هفت 
زبان ترجمه شــود که زبان فارسی آن آماده شــده و امیدواریم 
زبان های عربی، انگلیسی، فرانســه، ایتالیایی، چینی و روسی نیز 
به آن اضافه شود.  از سوی  مرکز اصفهان شناسی در سطح جهانی 
کار جدی صورت نگرفته اســت، ولی امیدواریــم با همایش های 
بین المللی که برگزار می شود بتوانیم اول با فرهیختگان ارتباط 
 صمیمانه ای  برقــرار کرده و ســپس از مطالعاتی کــه نخبگان 
داشته اند استفاده کنیم.  موضوع غیرقابل انکاری که وجود دارد 
این است که بسیاری از مطالعات ایران شناسی و اصفهان شناسی 
توســط خارجی ها انجام شده است، مستشــرقین حداقل 400 
سال است که در این موضوع فعالیت کرده اند هر چند که بعضی 

از این دیدگاه ها متاثر از دیدگاه های ایدئولوژیکی بوده است. 
در هرصورت مــی توانیم در  مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل 
با بینش درســتی نگاه کنیم و نکات مثبت را ببینیم و تالشمان 
این است که در این مرکز به پژوهشــگران داخل اهمیت ویژه ای 

داده شود.
 چه مراکز یا دانشگاه هایی برای انجام اهداف مطالعاتی، با 

مرکز اصفهان شناسی همکاری دارند؟
بیشــتر برنامه های مرکز اصفهان شناســی با کمک استادان و 
دانشــجویان انجام می شــود و دانشــگاه اصفهان، دانشگاه آزاد 
اسالمی و دانشــگاه هنراصفهان با مرکز همکاری نزدیکی دارند و 
حتی دانشگاه صنعتی در پیشبرد اهداف مرکز با ما همکاری دارد.  
حتی استادانی از رشته های  غیرمرتبط اما دغدغه مند نسبت به 
مطالعات اصفهان شناســی به ما کمک می کنند. ما بیشتر سعی 
کرده ایم از توانمندی مراکز پژوهشــی و علمی در سطح استان 
استفاده کنیم و امید اســت در آینده بتوانیم از آن  به صورت ملی 

بهره ببریم.

مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل با بیان اینکه تقریبا تعداد 22 کتاب در زمینه گردشگری و اصفهان شناسی آماده است گفت: امیدواریم تعداد 2۰ تا 3۰ کتاب 
به شرط تامین اعتبار و حمایت تا نیمه دوم سال 95 رونمایی شود.

 در نگاه جدید مرکز 
اصفهان شناسی، 

اصفهان فرهنگی مورد 
توجه است زیرا ممکن 

است بخشی از اصفهان 
در تقسیمات جدید، 

دیگر در استان اصفهان 
قرار نداشته باشد اما 
سنن، گویش، منش و 
تاریخشان به اصفهان 

پیوند خورده است.

مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل:

وقت تبدیل حرف ها به عمل رسیده است

نی
فها

ص
ر ا

ص
ه ن

طم
 فا

ها:
س 

عک

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1980  | October 15 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1980 |  شنبه  24 مهر 1395 | 13  محرم 1438

پیشنهاد  سردبیر:
درپی بی توجهی به تاالب گاوخوني، فاجعه زيست محیطي 

به وقوع خواهد پیوست

ويژه

درپی بی توجهی به تاالب گاوخوني، فاجعه 
زيست محیطي به وقوع خواهد پیوست

دستگیري يك متخلف شكار 
در فريدون شهر

کشف دو نارون نسل منقرض شده 
در باغ کاخ ملكه

دستگیري متخلفین شكار در پارك 
ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

در استان اصفهان؛

صدورپروانه عادي صید ماهي
 با قالب به صورت الكترونیكي

تاالب گاوخونی یکی از باتالق های مشهور در جلگه مرتفع مرکزی 
ایران به  شمار می آید که منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع را 
پوشانده و در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شــرق اصفهان، در کنار شهر 
تاریخی و زیبای ورزنه )شهر زنان چادر ســفید( و در مجاورت تپه 

های شنی واقع شده  است.
 باتالق گاوخوني منابع زیســتی غنی و پرباری داشــته و به عنوان 
منطقه اي مهم، نقش ویژه اي در اکوسیســتم فالت مرکزي ایران 
دارد. ایــن باتالق همچنیــن پناهگاهی برای پرنده هــای مهاجر و 
یکي از جاذبه های گردشگری بوده اســت. آنچه امروزه با آن روبه رو 
هســتیم، وضعیت نابســامان این تاالب بین المللي و خشک شدن 
آن اســت که در صورت عدم توجه به آن، شاهد انتشار ریزگردهاي 
سمي گاوخوني که حاوي فلزات سنگین است و به دنبال آن، فاجعه 
زیست محیطي خواهیم بود. محققان شعاع انتقال این ریزگردهاي 
ناشي از خشک شــدن این تاالب را تا بیش از هزار کیلومتر برآورد 
کرده اند. قطعا بــا در نظر گرفتــن حقابه این تــاالب بین المللي، 
شاهد احتمال وقوع این فاجعه زیســت محیطي نخواهیم بود؛ لذا 
دولتمردان بایستي هر چه سریع تر بر تشکیل »کارگروه ملي احیاي 
زاینده رود از سرچشــمه تا تــاالب گاوخوني« براي بــرون رفت از 

بحران کنوني در این حوضه آبریز اقدام نمایند. 
احیاي تــاالب گاوخونــي در گرو جریــان دائمــي آب در حوضه 
زاینده رود است؛ چرا که با احیاي این حوضه، مي توان رونق اقتصاد 

و حیات فرهنگي و اجتماعي این مناطق را به آنها برگرداند.

در جریــان یــک بررســی گیاه شناســی، از باغ هــای اطــراف کاخ 
»هالیرودهوس« که محل اقامت رســمی ملکه اســکاتلند اســت، دو 
نارون منقرض شده »ونت ورث« کشف شد که درپی نابودی میلیون ها 
نارون از گونه یاد شده پس از یک بیماری همه گیر، از دیده  کارشناسان 

پنهان مانده بود.
پیش از این به دلیــل یک بیماری همه گیر از بیماری هلندی در ســال 
۱۹۷۰ میالدی، بین ۲۵ تا ۲۷ میلیون نارون در سراسر بریتانیای کبیر 

نابود شد.
کارشناسان هم اکنون در تالش هســتند تا راه هایی را بیابند که بتوانند 
نارون ونت ورث را پیدا و در ســایر نقاط بریتانیا منتشــر کنند؛ اگرچه 
به طور قطع رابطــه ای نزدیک بیــن کاخ و باغ در اوایل قرن بیســتم و 
سه باغبان  آن، ویلیام اسمیت وجود داشــته که آموزش های الزم را به 

باغبانان داده بوده است.
البته بایگانی های باغ ادینبورث نشــان می دهد که در ســال ۱۹۰۲ از 
RBGE آلمان سه نارون ورنت ورث به این باغ منتقل شده بود که یکی 
از درخت ها به دلیل بیماری از بین رفته اســت. اگرچه بســیار عجیب 

به نظر می رسد که دو نارون کشف شده از دید پنهان شده است.

دو نفر متخلف شکار در پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
دستگیر شدند.

بــه گزارش»پامــا« از اداره پارك ملــي و پناهــگاه حیات وحش 
قمیشــلو، دو نفر متخلف شــکار از اســتان هاي همجوار توســط 

محیط بانان این منطقه دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند.
از متخلفین یاد شــده که یک نفر از آنها ســابقه دار اســت، الشه 
 یک رأس میش و یک رأس بره و تفنگ جنگي »ام یک« کشــف و 

ضبط شد.

پروانه عادي صید ماهي با قالب توســط تمامی ادارات و نواحي پستي 
سطح استان صادر مي گردد.

به گزارش»پاما«، پروانه عادي صید ماهي با قالب توسط تمامی ادارات 
و نواحي پستي سطح استان صادر مي گردد.

متقاضیان قادر خواهنــد بود بدون مراجعه به مرکز اســتان و از طریق 
مراجعه به ادارات و نواحي پستي شهر خود، نســبت به دریافت پروانه 

صید ماهي با قالب اقدام نمایند.
از جمله شرایط ذکر شده در این خصوص عبارتند از:

-  صدور پروانه صید ماهي، صرفا در حوزه اســتحفاضي استان اصفهان 
اعتبار دارد.

- اعتبار پروانه یک ماه است.
- هر ماهیگیر در هر ماه مجاز به خریداري حداکثر ۳ پروانه است.

- تعداد مجاز صید روزانه ۵ قطعه ماهي به ازاي هر پروانه است.
- صید ماهي در ســد زاینده رود و سد تنظیمي و ســد حنای سمیرم 

ممنوع است.
-  صید ماهي قزل آال و قزل آالي خال قرمز ممنوع است.

- شروع فصل صید از تاریخ صدور تا پایان دي ماه ۹۵ است.
- مدت زمان صدور پروانه از تاریخ قبول در شهرستان ها و نواحي پستي 

حداکثر ۲ روز کاري است.
ضمنا مدارك مورد نیاز نیز به شرح زیر است:

- یک قطعه عکس ۳ در ۴
- کپي کارت ملي

- اصل فیش واریزي به مبلــغ ۵۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملي به شــماره 
حســاب ســیبا ۲۱۷۰۶۰۰۲۰۹۰۰۵ به نام اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان اصفهان به ازاي هر پروانه.

دانستنی ها

با مسئوالن

در یک پدیده نادر زیست محیطی، یک قطعه الك پشت دو 
سر در روستای فتح آباد شهرســتان خاتم استان یزد متولد 
شد. این الك پشــت در منزل یکی از دوستداران طبیعت و 
محیط زیســت، با بدنی کامل و دو سر متولد شد و اکنون در 

سالمت کامل به سر می برد.
صابر افخمی که این الك پشــت، در منزل وی متولد شــد، 
دلیل نگهداری از ایــن گونه را عالقه بــه حیوانات و محیط 
زیســت اعالم و اظهــار امیدواری کــرد بــا تحقیقاتی که 
مسئوالن محیط زیست روی آن انجام می دهند، دلیل تولد 

این گونه نادر، کشف و ادامه حیات آن تضمین شود.
وی خاطرنشــان کرد: به طور همزمان، دو قطعه الك پشت، 
متولد و سر از تخم بیرون آوردند که یکی از آنها با یک سر و 
به طور کامال طبیعی و دیگری با یک بدن و دو سر متولد شده 
است. رییس اداره محیط زیست خاتم، با تایید تولد این گونه 
حیوانی، به خبرنگار ایرنا گفت: این الك پشت »مهمیزدار« 
نــام دارد و دارای الك ســخت و محکم، گنبدی شــکل و 

پوشیده از صفحات شاخی بزرگ است. 
رضا مال محمد علیان افزود: دایره های متحدالمرکزی روی 
کاسه پشــتی این گونه ها وجود دارد که نشانگر رشد نسبی 
جانور اســت و اغلب به رنگ قهوه ای یا زرد بوده و در مرکز و 

حاشیه صفحات، نقوش نامشخصی مشاهده می شود.
به گفته وی پاهای این الك پشــت، کوتاه و کلفت و پوشیده 
از پولک های شــاخی اســت؛ ضمن آنکه در ســطح پشتی 
پاهای عقب و جلوی این جانور، یک غده بزرگ و مخروطی 
به شــکل مهمیز وجود دارد که به همیــن دلیل این گونه را 

الك پشت مهمیزدار می نامند.
وی تاکید کرد: طول این گونه، به طور متوسط ۲۵ سانتیمتر 
است؛ ولی اندازه های بزرگ تر و تا حد ۳۵ سانتیمتر آن نیز 

گزارش شده است.
علیان اظهار داشــت: این الك پشــت ها جانــوران آرام و 
کندرویی هســتند که وابســتگی چندانی به آب ندارند، در 
دشــت های خشــک و بی حفاظ، تپه ماهورها، جنگل ها و 
باغات دیده می شوند، در زمســتان به خواب زمستانی رفته 
و همراه با گرم شدن هوا، مجددا شروع به فعالیت می کنند.  
وی با اشاره به اینکه این جانور، گونه وحشی نیز دارد و فقط 
کســانی می توانند در منزل از آن نگهداری کنند که دارای 
مجوز قانونی باشــند، یادآور شــد: امید اســت با تحقیقات 
الزم روی این الك پشــت که گمان داریم دلیــل تولد آن با 
دو سر، جهش ژنتیکی باشــد، اطالعات بیشتری را با انجام 

آزمایشات الزم به دست آوریم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه حفاظت 
از محیط زیست از جنس امر به معروف و نهی از منکر است، 
گفت: کمپین های محیط زیســتی، شکل جدید و مدرن امر 

به معروف و نهی از منکر هستند.
معصومه ابتــکار، درخصوص جایگاه امربــه معروف ونهی از 
منکر در حفاظت محیط زیست اظهار داشت: امر به معروف و 
نهی از منکر در بسط فرهنگ حفاظت از محیط زیست نقش 
چشــمگیری دارد؛ از این رو با ســتاد امر به معروف و نهی از 

منکر کشور نیز تفاهم نامه ای را به امضا رسانده ایم.
وی افزود: یکــی از زمینه های مهمی که  مــورد تاکید مقام 
معظم رهبری و رییس جمهوری بوده،  این مطلب اســت که 
حفاظت از محیط زیســت، ازجنس امر بــه معروف و نهی از 

منکر است.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت افزود: برای حفظ 
محیط زیســت و جلوگیری ازتخریب و آلودگــی، مردم را 
دعوت می کنیم به اینکه رفتارهایشــان  حفاظتی بوده و قدر 
طبیعت را بدانند و نهی می کنیــم از اینکه آلودگی، تخریب 
و خســارت آفرین در طبیعت باشــند؛ چراکه بســیاری  از 

خسارت ها جبران ناپذیر می شوند.
ابتکار بــا بیان اینکه مســائل محیط زیســت، علمی بوده و 
محیط زیســت کشــورمان بیش از گفتار، به رفتار نیازمند 
اســت، افزود: ارتقای سطح دانش نســبت به محیط زیست 
در جهت اطالع رســانی به مردم، رفتار صحیح شــخص آمر 
درخصوص حفظ مسائل محیط زیســتی، تذکر به متخلفان 
و مجرمان تخریب کننده محیط زیســت و گزارش به مراجع 
عالی، در آخرین مرحله  از مراحل اجرایــی امر به معروف و 

نهی از منکر در عرصه حفاظت از محیط زیست است.
وی افــزود: تخریب محیــط زیســت، جرم بــوده و طبق 
هماهنگی و تعامل خوب انجام شده با مجلس و قوه قضائیه، 

با متخلفان این عرصه برخورد خواهیم داشت.
معاون رییس جمهور درباره تکالیف ســازمان محیط زیست 
در امر به معــروف و نهی از منکــر بیان داشــت: آموزش و 
اطالع رســانی به مردم، هم افزایی با همیاران امر به معروف 
و نهی از منکر در ماموریت های مشــترك، ارتقای ســطح 
آگاهی ها، دعوت به رعایــت از اصول های حفاظت از محیط 
زیســت، تذکرشــهروندان از بابت وقــوع رفتارهای مخرب 
همانند رهاســازی زباله، قطــع درختان، آلــوده کردن آب 
 سالم و غیره، از اهم وظایف ســازمان حفاظت محیط زیست

 است.
ابتکار تاکید کــرد: نباید اجازه دهیم کــه رفتار مخرب یک 
شــخص، طبیعت و در نهایت زندگی اکوسیستم و افراد آن 
منطقــه را با تهدید مواجــه کند؛ چراکــه طبیعت متحمل 
این خسارت می شــود. همه شــهروندان باید نسبت به این 
 موضوع هشیار و حساس باشند که با این روند، قطعا تخلفات 

کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: امروزه در تمام دنیا، این شهروندان هستند 
که ازمحیط زیســت به عنوان حقوق عامــه و ثروت عمومی 

دفاع می کنند. 
همان طــور که یک فرد نمــی تواند از ثروت شــخصی خود 
بگذرد، به همین نســبت نباید به راحتی از تخریب به ثروت 

عمومی محیط زندگی اش نیز بگذرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه برخی 
امربه معــروف و نهی از منکــر را تنها محدود به یک ســری 
مسائل خاص و برخورد می دانند، افزود: این ذهنیت و تصور 
غلطی را که در جامعه رسوخ  کرده، باید اصالح کنیم؛ چراکه 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر وســیع تر از این موارد 

است.
ابتکارگفت: کمپین های متنوعی در عرصه محیط زیســت 
وجود دارد که برخی از آنها به دســت مــردم و برخی دیگر 
از جانب ســازمان محیط زیســت راه اندازی شــده اند. این 
پویش ها شــکل مدرن و امروزی امر به معروف و نهی ازمنکر 

است و مردم را به حفاظت از محیط زیست دعوت می کند.

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان 
محیط زیســت، گفت: پنج گونه از الك پشت های پشت چرمی 
ازجمله الك پشــت فراتــی، زیر چتــر حمایتی کنوانســیون 

سایتیس قرار گرفتند.
 اصغــر مبارکی با اشــاره بــه حضور خــود بــه نمایندگی از 
جمهوری اســالمی ایران، در هفدهمین نشســت سراســری 
کنوانســیون تجارت بین المللی گونه هــای گیاهی و جانوری 
 در معــرض خطــر انقــراض )CITES(، گفــت: یکــی از 
طرح های مطروحه در این نشســت که از ســوی کشــورهای 
آفریقایی مطرح شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت، درخواست 
قرار گرفتن الك پشــت های پشــت چرم در لیســت ضمایم 

کنوانسیون بود.
وی با بیان اینکه این طرح، پنج گونه الك پشــت پشت چرم از 
جمله الك پشــت فراتی را در بر می گیرد، اظهــار کرد: اگرچه 
طرح از ســوی کشــورهای آفریقایی و برای گونــه های بومی 
آن منطقه ارائه شــده بود، اما مطابق قانون ســایتس مبنی بر 
اینکه اگر گونه ای در ضمایم این کنوانســیون قرار گیرد، سایر 
 گونه های مشــابه نیز به لحاظ شــکل ظاهری در لیست جای 
می گیرند، طرح حمایت از الك پشــت فراتی را نیز پوشش داد.

مبارکی افزود: قرار گرفتن پنج گونه از الك پشــت های پشت 
چرمی در ضمیمه دو کنوانسیون سایتس، به منظور جلوگیری 
از هرگونه آسیب رســانی به گونه، با توجیه عدم اطالع به دلیل 

شباهت ظاهری صورت می پذیرد.
مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان 

حفاظت محیط زیست خاطرنشــان کرد: اگرچه ترجیح دولت 
جمهوری اســالمی ایران  و مسئوالن ســازمان حفاظت محیط 
زیســت این بود که این طرح با هماهنگی ایران تهیه شــود تا 
اطالعات کامل تری از الك پشــت فراتی ارائه شود، اما به دلیل 
ارائه زودتر طرح توســط کشــورهای آفریقایی و آمریکا، ایران 
برای جذب حمایت سایر اعضا، با ارائه دهنگان طرح همگام شد.

ايران، ترکیه و عراق؛ زيستگاه الك پشت فراتی
وی، ضمن تاکید بــر اهمیت این اقدام بین المللــی برای افزایش 
حفاظت از این گونه ارزشــمند و جلوگیری از قاچــاق و تجارت 
غیرقانونی آن، تصریح کرد: الك پشت فراتی مشهور به الك پشت 
پشــت چرم، در حال حاضر تنها در ایران، ترکیه و عراق پراکنش 

دارد.
مبارکی با بیان اینکه این گونه در ایران و ترکیه از جمعیت باالتر و 
شرایط بهتری برخوردار اســت، اظهار کرد: پیش از این سوریه نیز 
ازجمله میزبانان این گونه ارزشمند بود؛ اما در حال حاضر، ۱۰ سال 
است که هیچ رکوردی از الك پشت فراتی در سوریه گزارش نشده 
است. به گفته وی، از جمعیت الك پشــت فراتی در عراق به ویژه 
در قسمت های دجله و فرات، اخبار و اطالعات چندان دقیقی در 
دست نیست و به نظر می رسد بهترین زیستگاه این گونه، در عراق 

و در حاشیه هورالعظیم قرار دارد.
مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ســازمان 
حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر عوامل 
متعددی همچون خشکسالی، احداث سد، فعالیت های صیادی و 

آلودگی ها، سرعت تهدید و انقراض این گونه را افزایش داده است.

تولد الك پشت دو سر در خاتم يزد

ابتكار مطرح کرد:

پويش های محیط زيستی
 شكل مدرن امر به معروف و نهی از منكر است

الك پشت »فراتی« زير چتر حمايت کنوانسیون سايتیس

در این روزهای سوگواری محرم، بعد از پایان یافتن مراسم 
سینه زنی و عزاداری، انبوهی از لیوان های پالستیکی کف 
خیابان را می پوشاند؛ ظروفی که در نهایت، به آلودگی آب 

و خاك منجر می شود.
خســارت جبران ناپذير ظروف پالستیكی بر 

سالمت مردم و شهر
تا چند ســال پیش که اســتفاده از ظــروف یکبارمصرف 
پالســتیکی هنوز درمیــان مــردم متداول نشــده بود، 
مــردم نــذورات خــود را در ظرف های چینــی، مالمین 
و اســتیل توزیع می کردند کــه قابل شست وشــو و فاقد 
مشــکالت زیســت محیطی بودند؛ ولی متاسفانه در چند 
ســال اخیر، بنا به عللــی همچون افزایــش تولید ظروف 
یکبار مصرف پالســتیکی،پایین بودن قیمــت و راحتی 

 اســتفاده از آنها، تمامی نــذورات در این ظــروف توزیع 
می شوند.

 اســتفاده از این ظروف یکبار مصرف پالستیکی، عالوه بر 
ایجاد مشکالتی برای سالمت مردم، اختالالت بسیاری در 
امر مدیریت محیط زیســت و ارائه خدمات شهری ایجاد 
کرده که بررســی و حل این معضالت از نظر بهداشــتی، 

اقتصادی و مالی بسیار حائز اهمیت است.
هومن خاکپور، کارشــناس محیط زیست، طی گفت وگو 
با خبرنگار گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
در این بــاره می گوید: مواد ســازنده موجــود در ظروف 
پالســتیکی، با قرارگیری در دمای باالی ۶۵ درجه، باعث 
آزاد شــدن و انتقال موادشــیمایی به مواد غذایی شده و 
 خطراتی چون سرطان های گوارشــی و ریوی را به وجود 

می آورد. 
وی ادامــه داد: طوالنــی بــودن عمــر ایــن ظــروف از 
۳۰۰تا۵۰۰هزار سال، تجزیه ناپذیری و عدم سوزاندن آن 
به علت تشعشع گازهای ســمی، از عمده ترین مشکالت 

زیست محیطی ظروف یکبار مصرف پالستیکی است.
اما دردسرهای اســتفاده از این ظروف تنها به این جا ختم 
نمی شــود؛ چراکه تعدادی از مردم پس از اســتفاده مواد 
غذایی داخل این ظــروف، با رها کــردن زباله های آن در 
سطح شهر باعث آلودگی  می شــوند؛ به طوری که  با ورود 
این زباله ها در جوی آب و نهرهای داخل شــهر و هدایت 
آنها به فاضالب شــهری و تجمع آن، باعث گرفتگی آب در 
زیر پل ها و طغیان آب نهرها به خیابان و ســطح شــهر و 

درنتیجه مختل شدن حرکت مردم  می شوند. 
در ادامه مســیر، این پســماندها همراه بــا فاضالب، وارد 
زمین های کشــاورزی شــده و در آنجا پخش می شوند و 
با طول عمر زیاد، آلودگی خاك و کم شــدن حاصلخیزی 

زمین های کشاورزی را به دنبال دارند. 
همچنین آلودگــی حاصــل از این مــواد در محصوالت 
کشــاورزی، می تواند با ورود در چرخه غذائی انســان ها، 
باعث کاهش مصونیت بدن در مقابــل بعضی از بیماری ها 
شــده و  موجبات  افزایش هزینه های درمان در جامعه را 

فراهم کند.
وقتی طالی سیاه صرف پالســتیك کم بها و 

خسارت آفرين می شود
ثــروت خــدادادی همچون مــواد نفتی )طالی ســیاه( 
را درعــوض به کارگیــری در زمینــه ســاخت قطعــات 
و تجهیــزات صنعتــی بــا کاربــری بــاال، بــا ســاخت 
 ظــروف یکبار مصــرف پالســتیکی، به مــاده ای کم بها 

تبدیل می کنیم.
کشــور ما در بین ۱۰ کشــور اول مصــرف کننده ظروف 
پالســتیکی جهــان، رتبــه های نخســتین را بــه خود 
اختصــاص داده؛ اما امروزه کشــورهای توســعه یافته از 
این ظروف بــا نام »هیوالی محیط زیســت« یــاد کرده 
 و مردم خــود را به ســمت ممنوعیــت اســتفاده از آن 

هدایت می کنند.
 بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی کارشناسان محیط 
زیست، ســاالنه بیش از ۱۷۷ هزار تن پالستیک در ایران 
تولید می شــود که برابر بــا ۵۰۰ تن در روز اســت و اگر 
حجم ظروف یکبار مصرف در مناســبت هــا را نیز به آن 
 اضافه کنیم، عظمت حجم این زباله شــهری، تصور ناپذیر 

خواهد بود.
رضــا راشــدی، کارشــناس ارشــد پتروشــیمی، در 
ایــن بــاره می گویــد: پالســتیک، صددرصد آلــوده و 
ســرطان زا بوده و با روند افزایش مصــرف این محصول، 
ایــران حــدود ۱۰الی۲۰ســال آینــده بــا فاجعــه ای 
 روبه رو خواهد شــد که جــز آلودگی، چیزی بــه همراه 

نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون اســتفاده از پالســتیک جزو 

جدانشدنی زندگی مدرن ما شــده، گفت: در ایران ساالنه 
۲میلیون و پانصد هزار تن پالستیک مصرف می شود که در 

این بین، سهم ساالنه هر ایرانی ۳۵ کیلوگرم است.
مدیر پژوهش و فناوری یک شــرکت پتروشــیمی افزود: 
عمده مصرف پالستیک به آحاد مردم و جامعه بر می گردد 
و مشــکل کشــور ما ناتوانی در مدیریت ایــن محصول، 
 عدم اســتفاده مجدد، نبود قوانین شــفاف و بازیافت آن 

است.
تخريب منظرشهری رفتاری ضد دينی

احســان کاظمی، مبدع آمــوزش شــهروندی در ایران 
معتقــد اســت کــه زیباســازی شــهر اگرچه یکــی از 
ماموریت های شهرداری اســت، اما باید شهروندان هم در 
آن مشــارکت کنند؛ متاسفانه در مناســبت های مختلف 
 با معضــل وندالیســم یــا تخریب گرایی منظر شــهری 

مواجه هستیم.
محیــط آلــوده و بی نظم باعث می شــود دیگــران هم با 
الگوگیری غلــط، آن اشــتباه را تکرار کننــد و به  نوعی 
 اجازه انجــام آن کار را به خــود داده و آن رفتار را زشــت 

تلقی نکنند.
وی ادامــه داد: مثال در مناســبت ها در کنــار رفتارهای 
مخربی چون آلودگی صوتی، ترقه زدن و غیره، با استفاده 
بی رویه از ظــروف یکبار مصــرف، به نوعی با وندالیســم 

روبه رو هستیم.
کاظمی می گویــد: فردای روز مناســبت هــا را ببینید؛ 
این کارگران شــهرداری هســتند که بار این زحمت را به 
دوش می کشــند. رها کردن ظروف یکبار مصرف، با رفتار 
مســلمانی ما که دینش بر نظافت و زیبایــی تاکید کرده 

است، منافات دارد.
با این کار، نگاه شهروندان به شهر و نگاه شهر به شهروندان، 
تخریب و حقوق شهروندی تضعیف می شود. یک شهروند 
زمانی می تواند توقع زیبایی، امنیت یا هر مولفه شــهری 
دیگری را داشته باشــد که خودش هم تکالیف خود را در 

این امور بداند.
به گفته کاظمی، ســرعت ســرایت پدیده های اجتماعی 
از ســرایت ویروس های بیماری زا بیشــتر است. ویروس 
افســردگی، هنجارشکنی و این مســائل به سرعت تکثیر 
می یابد؛ چرا که با انجامشــان به رفتــاری همه گیر تبدیل  

شده و زشتی خود را از دست می دهد.
اگر با یک فرد سرطانی زندگی کنید، سرطان نمی گیرید؛ 
اما زندگی با یــک فرد بی نظــم مطمئنا شــما را بی نظم 

می کند.
از آنجا که ما یکی از کشــورهایی هستیم که مناسبت های 
زیادی داریم، مصرف و رهاســازی این ظروف آن قدر زیاد 
شــده که اثرات تخریبی و مضرات آن برای ما عادی شده 
و تنها کلید حل این معضل در دســت خود مردم اســت؛ 
چرا که به راحتی مــی توان با جایگزینــی ظروف گیاهی 
 و کاغــذی، به داســتان اســتفاده از ظروف پالســتیکی 

خاتمه داد.

زباله های پالستیكی؛ میهمان ناخوانده ماندگار در طبیعت

ایـراندرپالستیکغـرقمیشود

در اين روزهای سوگواری محرم، بعد از پايان يافتن مراسم عزاداری، انبوهی از ظروف پالستیكی کف خیابان 
را می پوشاند؛ ظروفی که در نهايت آلودگی آب و خاك وســالمتی ما انسان هارا نشانه رفته است. سرتاسر 
شهر سیاه پوش شده و در گوشه گوشه اين فضا، اشیاء سفیدرنگی به چشم می خورد که ارمغانی جز تخريب 
ديار عاشقان ابا عبدا... الحســین ندارد؛ اما همه بی خبر و غافل از اين واقعیت، میزان مصرف ظروف يكبار 

مصرف پالستیكی را با اهدای نذورات خودبه اوج می رسانیم.

به گزارش »پامــا« از واحد حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فریدون شــهر یک نفر متخلف شــکار پرندگان در زیستگاه هاي 

طبیعي تحت پوشش محیط زیست فریدون شهر دستگیر شد.
محمد میکالني، رییس این واحد، از کشف و ضبط دو قطعه کبک 
و سالح ســاچمه زني و ابزار شــکار از این شــکارچي غیر مجاز و 

معرفي وي به مراجع قضایي شهرستان خبر داد.

اخبار

 استفاده از 
اين ظروف 

يكبار مصرف 
پالستیكی،عالوه 

بر ايجاد مشكالتی 
برای سالمتی 

مردم، اختالالت 
بسیاری در امر 

مديريت محیط 
زيست و ارائه 

خدمات شهری 
ايجاد کرده است
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پیشنهاد سردبیر: 
چه زیباست سکوت!

تلنگری بر روح

کودکان مکتب از درس و مشــق خســته شــده بودند. با هم 
مشــورت کردند که چگونه درس را تعطیل کنند و چند روزی 
از درس و کالس راحت باشــند. یکی از شــاگردان که از همه 
زیرک تر بود گفــت: فردا ما همه به نوبت بــه مکتب می آییم و 
یکی یکی به اســتاد می گوییم چرا رنگ و رویتان زرد اســت؟ 
مریض هســتید؟ وقتی همه این حرف را بگوییم باور می کند 
و خیال بیماری در او زیاد می شــود. همه شاگردان حرف این 
کودک زیرک را پذیرفتند و با هم پیمان بستند که همه در این 

کار متفق باشند و کسی خبرچینی نکند.
فردا صبح کودکان با این قرار به مکتب آمدند. کالس درس در 
خانه استاد تشکیل می شــد. همه دم در منتظر شاگرد زیرک 
ایستادند تا اول او داخل برود و کار را آغاز کند.او آمد و وارد شد 
و به استاد ســالم کرد و گفت : خدا بد ندهد؟ چرا رنگ رویتان 

زرد است؟
استاد گفت: نه حالم خوب است و مشــکلی ندارم، برو بنشین 
درست را بخوان، اما گمان بد در دل اســتاد افتاد. شاگرد دوم 

آمد و به استاد گفت : چرا رنگتان زرد است؟ وهم، در دل استاد 
بیشتر شد. همین طور سی شاگرد آمدند و همه همین حرف را 
زدند. استاد کم کم یقین کرد که حالش خوب نیست. پاهایش 
سست شد به خانه آمد، شــاگردان هم به دنبال او آمدند. زنش 
گفت: چرا زود برگشــتی؟ چه خبر شده؟ اســتاد با عصبانیت 
به همســرش گفت: مگر کــوری؟ رنگ زرد مــرا نمی بینی؟ 
بیگانه ها نگران من هســتند و تو از دورویی و کینه، بدی حال 
مرا نمی بینی. تو مرا دوســت نداری. چرا به من نگفتی که رنگ 

صورتم زرد است؟
زن گفت: ای مرد تو حالت خوب است. بد گمان شده ای.

اســتاد گفت: تو هنوز لجاجت می کنی! این رنج و بیماری مرا 
نمی بینی؟ اگر تو کور و کر شــده ای من چــه کنم؟ زن گفت : 
االن آینه می آورم تا در آینه ببینی، که رنگت کامال عادی است. 
اســتاد فریاد زد و گفت: نه تو و نه آینه ات، هیچکدام راســت 

نمی گویید. تو همیشه با من کینه و دشمنی داری. 
زود بستر خواب مرا آماده کن که ســرم سنگین شد. زن کمی 
دیرتر، بســتر را آماده کرد، اســتاد فریاد زد و گفت: تو دشمن 
من هستی. چرا ایســتاده ای ؟ زن نمی دانســت چه بگوید؟ با 
خود گفت اگر بگویم تو حالت خوب است و مریض نیستی، مرا 
به دشــمنی متهم می کند و گمان بد می برد که من در هنگام 
نبودن او در خانه کار بد انجام می دهــم. اگر چیزی نگویم این 

ماجرا جدی می شود. زن بستر را آماده کرد و استاد روی تخت 
دراز کشید. کودکان آنجا کنار استاد نشستند و آرام آرام درس 
می خواندند و خود را غمگین نشــان می دادند. شــاگرد زیرک 
اشــاره کرد و بچه ها یواش یــواش صدایشــان را بلند کردند. 
بعد گفت : آرام بخوانید صدای شما اســتاد را آزار می دهد. آیا 
ارزش دارد که برای یک دیناری که شــما به اســتاد می دهید 
 انقدر استاد را اذیت کنید؟ استاد گفت: راست می گوید. بروید.

 سر دردم را بیشتر کردید. درس امروز تعطیل است. 
بچه ها برای ســالمتی اســتاد دعا کردند و با شــادی به سوی 
خانه ها رفتند. مادران بــا تعجب از بچه ها پرســیدند : چرا به 
مکتب نرفته ایــد؟ کودکان گفتند که از قضای آســمان، امروز 
استاد ما بیمار شــد. مادران حرف شــاگردان را باور نکردند و 
گفتند: شــما دروغ می گویید. ما فردا به مکتب می آییم تا اصل 
ماجرا را بدانیم. کودکان گفتند: بفرمایید، برویید تا راســت و 
دروغ حرف ما را بدانید. بامداد فردا مــادران به مکتب آمدند، 
استاد در بســتر افتاده بود، از بس لحاف روی او بود عرق کرده 
بود و ناله می کرد، مادران پرســیدند: چه شده؟ از کی سر درد 
دارید؟ ببخشید ما خبر نداشــتیم. استاد گفت: من هم بی خبر 
بودم، بچه  ها مــرا از این درد پنهان باخبر کردند. من ســرگرم 
کارم بودم و این درد بــزرگ در درون من پنهان بود. آدم وقتی 

با جدیت به کار مشغول باشد رنج و بیماری خود را نمی فهمد.

 ســکوت؛ یعنی گفتــن در نگفتن، یعنــی مقابله با شــهوت
 رام نشــدنی حرف، یعنی تمرین برگشــتن به دوران جنینی و 

شنیدن انحصاری الالیی قلب مادر در تنهایی محض.
 سکوت در مکالمه تلفنی، یعنی تردید یا مزاحمت، یا شرم.

 هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار 
از خجالت گفته هاست.

 موســیقی، یعنی سکوت به عالوه ســکوت های شکسته شده  
موزون.

 سکوت آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته  تمام حرف های 
فشرده  عالم.

 سکوت شاهد، یعنی شــهادت دروغ، موقع خواب و استراحت و 
تعطیلی وجدان.

 سکوت محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه و گریه درون.
 سکوت مظلوم، یعنی نفرینی مطلق و ابدی.

 بعضی سکوت را به رشوه ای کالن می خرند و با سودی سرشار، 
به اسم حق السکوت، می فروشند.

 سکوت عاشق در جفای معشوق، یعنی پاس حرمت عشق.
 سکوت، در خود گریه دارد ولی گریه، با خود سکوتی ندارد.

 بعضی با سکوت آنقدر دشــمنند که حتی در خواب هم آن را با 
پریشان گویی می شکنند.

 سکوت در بیمارستان، بهترین هدیه  عیادت کنندگان است.

 آدم، بسیاری حرف ها را که می شنود، آرزو می کند کاش بشر 
گنگ و ساکت بود.

 ایرانی ها، از قدیم معنی سکوت و سخن بخردانه گفتن را خوب 
بلدند، اشکال فقط در اســتفاده گاه و بیگاه از این دو نعمت، به 

جای هم است.
 آنان که حرمت ســکوت را پــاس می دارند، بیــش از حرافان 

حرفه ای، به بشر امیدواری می دهند.
 وقتی خدا بخواهد فساد کسی را برمال کند، نعمت سکوت را از 

او سلب می کند.
 سکوت قاضی، رعب آورترین سکوت زمینی است، وقتی بدانی 

گناهکاری.
 سکوت وداع واپسین دیدار دو دلدار، همیشه مرطوب است.

سکوت یک محکوم به مرگ، پر از پشیمانی لزج است.
 خیالتان آســوده، ســکوت مرگ، ســرد و منجمد است، ولی 

شکستنی نیست.
 زیر زمین خانه های قدیمــی تمام مادر بزرگ ها، سرشــار از 
سکوت ترشی سیر، انار خشکیده، ســرکه  انگور، عروسک ها و 

دوچرخه دوران بچگی است.
 سینمای صامت، پر از سکوتی گویا و خنده دار بود.

 غیرقابل درک ترین سکوت، متعلق به معلم ادبیات پیری است 
که، شاگرد قدیمش را در حال غلط خواندن گلستان سعدی از 

تلویزیون می بیند.
 آزار دهنده ترین ســکوت، وقتی اســت که دروغ می گویی و 

مخاطبت در سکوتی سنگین، فقط نگاه می کند.
  در گورســتان، فقط در ســاعات معینی که ارواح به میهمانی 

می روند، سکوت برقرار است.
 بعضی، بلدند با تمام وجود مدت ها ســاکت باشــند، حیف که 

زبانشان آخر همه را به باد می دهد.
 آدم های ترسو، برای فرار از سکوت، با خود حرف می زنند.

 تابلوهای جهت نما، در خیابان و جاده ها، در ســکوتی بی ادعا، 
عابران را راهنمایی می کنند.

 تمام مردم جهان، با یک زبان واحد ســکوت می کنند، ولی به 
محض باز کردن دهان از هم فاصله می گیرند.

 کرو الل ها، در ســکوت محض با هم حتــی پرچانگی هم می 
کنند.

 سکوت، خیلی خیلی خوب است، اما نه هر سکوتی.
  بعضی، قادرند تا لحظه مرگ، ســکوت کنند، به شــرط آنکه 

حق السکوت قابلی در قبالش گرفته باشند.
 در آخرت، تو را به خاطر حرف های نســنجیده، ممکن اســت 

مجازات کنند، ولی سکوت بیجایت را، هرگز نمی بخشند.
  ســکوت را با هر چیزی می شــود شکســت، ولی با هر چیزی

 نمی توان پیوند زد.

چه زیباست سکوت!

معلم و کودکان
سعی کنید به خود اطمینان داشته باشید و بدین وسیله 
نیرو و قوت الزم برای تحمل مشــکالت و ســختی ها و 
رســیدن به مقصد را در خود به وجــود آورده و موفق و 

پیروز بشوید. 
نتیجه اعتماد و اطمینان به نیروی حافظه 

اعتماد و اطمینان به نیــروی حافظه، باعث چندین برابر 
شدن نیروی حافظه انسان می شود. 

باید نسبت به یادگیری تمام درس ها یک حالت توانایی 
پیدا کــرده و به قدرت فهــم خود اعتماد پیــدا کنیم و 
این باور را به خــود بقبوالنیم که می توانیم درســی را 
حتی مشــکل ترین درس ها را به راحتی فــرا بگیریم. 
باید به این باور برســیم که ما هم می توانیم هر مطلبی 
را کــه می خوانیم به راحتی حفظ کــرده و مانند نوابغ و 
دانشــمندان بزرگ از حافظه و قدرت فکــر خود به نحو 

مطلوبی استفاده کنیم. 
یاد گرفتن هر مطلبی برایتان آسان است 

هیچ وقت نگویید که یادگیری این مطلب برایم ســخت 
اســت! نمی توانم این مطلب را خوب یــاد بگیریم! بلکه 
مرتب به خــود القا کنید که قادر هســتید هر مطلبی را 
به راحتی یاد بگیرید و حفظ نماییــد. مرتب به خود القا 

کنید که یاد گرفتن هر مطلبی برایتان آسان است. 

اعتماد به نفس

دانستنی ها

آیا می دانید پیاز به علت داشتن انسولین و اینولین برای مبتالیان به مرض 
قند مفید است.

آیا می دانید اصالح صورت را اســکندر باب کرد؟ به طوری که هرگز اصالح 
نکرده به میدان جنگ نمی رفت.

آیا می دانید فیل ها از بوی عسل بدشان می آید. حتی بوی عسل فیل ها را 
فراری می دهد.

آیا می دانید خانم ها بیشتر از آقایان مبتال به بیماری دیابت می شوند.
آیا می دانید زنان در طول عمرشــان ۱۸ هزار ساعت بیشتر از مردان تلفنی 

صحبت می کنند.
آیا می دانید دلفین ها هر ۳ ســال، فقــط ۱ بچه به دنیا مــی آورند و عمر 

متوسط آنها ۴۰ سال می باشد.
آیا می دانید انسان ۹ هزار ســال پیش از میالد برای اولین بار به کشاورزی 

پرداخت.
آیا می دانید نوشیدن قهوه در طوالنی مدت در فشــار خون خانم ها تعادل 

ایجاد می کند.
آیا می دانید کوکاکوال باعث ایجاد فشار خون  می شود.

آیا می دانید ســال ۱۷۹۰ جمعیت آمریکا ۴ میلیون بود و از این ۴ میلیون 
۷۰۰ هزار نفر برده بودند.

آیا می دانید زرتشت یعنی ستاره زرین!
آیا می دانید قطر شاهرگ گردن ۶ میلی متر می باشد.

زیر تیغ شهرت  

حرف حساب

شهرت معموال تاثیرات مثبت و منفی بسیار زیادی  زاینده رود
روی زندگی افراد می گذارد. وقتی توجه جامعه به 
کسی جلب شود و وی در معرض دید باشــد، تغییراتی در زندگی اش ایجاد 
می شود که یکی از مهم ترین این تغییرات، از بین رفتن حریم خصوصی وی 
خواهد بود. البته مســئله دیگری که در این میان وجــود دارد، دغدغه فرد 
مشهور اســت که اگر روزی این شــهرت را نداشته باشــد چه خواهد شد و 
چطور می تواند با این موضوع کنار بیاید؛ چون او عادت کرده اســت همواره 
کانون توجه دیگران باشــد و در واقع از دست دادن شهرت به معنی از دست 

رفتن این توجهات نیز هست. 
از ســوی دیگر یکی از ویژگی های انســان و زندگــی اجتماعی، همکاری 
با دیگران اســت؛ اما معموال وقتی کسی به شــهرت می رسد ممکن است 
حس همکاری او با دیگران کمتر شــود و روابطش با مردم و ارتباطات بین 
فردی اش تحت تاثیر قرار بگیرد. به همین دلیل الزم اســت کســانی که به 
شهرت می رسند، در همان ابتدای راه آموزش ببینند وگرنه بدون یادگیری 

ممکن است زندگی آنها به هم بریزد و روابطشان با دیگران آسیب ببیند. 
اکثر افراد نیاز به دیده شــدن دارند و به همین دلیــل اغلب لباس یا آرایش 
خاصی را انتخاب می کنند تا خاص تر دیده شوند. نیاز به شهرت مانند دیده 
شدن، یک نیاز اساســی اســت؛ اما حتما دیده اید که برخی افراد از شهرت 
گریزانند و با اینکه موفقیت های بســیاری کســب کرده اند یا ویژگی های 
منحصر به فردی دارند، نمی خواهند دیگران از خاص بودن آنها مطلع شده 
و مشهور شوند. این افراد به طور ذاتی تمایل به خاص بودن دارند، ولی وجود 
برخی از ویژگی های شــخصیتی آنها موجب می شــود از برقراری ارتباط با 
دیگران و نیز به شهرت رســیدن، امتناع کنند. کم رویی، افسردگی، ترس و 
گاهی برخی از مشکالت که سالمت ذهنی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند، 

از جمله این ویژگی ها هستند. 

- غیرت خوبه تا وقتی کورت نکنه، روشــنفکری هم 
خوبه تا وقتی بی ناموست نکنه. 

- واسه لذت بردن از ســفر نه هتل پنج ستاره الزمه 
نه ماشین مدل باال و پول زیاد فقط همسفرت باهات 

باشه کافیه. 
- کاش مردم ما بدونن که تو این دنیای مجازی، همه 

قابل احترامند، اما احدی قابل اعتماد نیست. 
-  حق هر آدمیه یه رفیق داشــته باشه که وقتی داره 
تو خودش غرق میشه بزنه پس کلش بگه چه مرگته. 

 - کاش بتونیــم درک کنیم کســی که واســه پول 
در آوردن حتی کارگری می کنه خیلی با شرف تر از 
کسیه که نشســته خونه تا پدر بازنشسته اش بهش 

پول تو جیبی بده!
- وقتی نمی خــواد باهات حرف بزنه مهم نیســت 

سرش شلوغ باشه یا نه. بهونه همیشه هست. 
- ما کــه بچگیامون تــو کوچه بیــن اون همه بچه 
گذشت اینطوری منزوی و مردم گریز شدیم، وای به 

حال بچه های امروز. 
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موشی مهار شــتری را به شــوخی به دندان گرفت و به راه 
افتاد. شتر هم به شــوخی به دنبال موش روان شد و با خود 
گفت: بگذار تا این حیوانک لحظه ای خوش باشــد. موش 
مهار را می کشید و شــتر می آمد. موش مغرور شد و با خود 
گفت: من پهلوان بزرگی هســتم و شــتر با این عظمت را 
می کشــم. رفتند تا به کنار رودخانه ای پر از آب رســیدند 
که شیر و گرگ از آن نمی توانســتند عبور کنند. موش بر 

جای خشک شد.
شتر گفت: چرا ایستادی؟ چرا حیرانی؟ مردانه پای در آب 

بگذار و برو، تو پیشوای من هستی برو.
موش گفت: آب زیاد و خطرناک است. می ترسم غرق شوم.

شــتر گفت: بگذار ببینم اندازه آب چقدر است؟ موش کنار 
رفت و شتر پایش را در آب گذاشت. آب فقط تا زانوی شتر 
بود. شتر به موش گفت: ای موش نادان کور چرا می ترسی؟ 

آب تا زانو بیشتر نیست.
موش گفت: آب برای تو مور است و برای من مثل اژدها. از 
زانو تا به زانو فرق ها بسیار اســت. آب اگر تا زانوی توست. 

صدها متر باالتر از سر من است.
 شــتر گفت: دیگر بی ادبی و گســتاخی نکنی. با دوستان

 هم قد خودت شــوخی کن. موش با شتر هم سخن نیست. 
موش گفت: دیگر چنین کاری نمی کنــم توبه کردم. تو به 
خاطر خدا مرا یاری کن و از آب عبور بده. شتر مهربانی کرد 
و گفت: بیا بر کوهان من بنشــین تا هزار موش مثل تو را به 

راحتی از آب عبور دهم.

مورچه ای کوچــک دید که قلمــی روی کاغذ 
در حال حرکت اســت و نقش های زیبا رســم 
می کند. به مور دیگری گفت: این قلم نقش های 
زیبا و عجیبی رســم می کنــد. نقش هایی که 
مانند گل یاســمن و سوســن اســت. آن مور 
گفت: این کار قلم نیست فاعل اصلی، انگشتان 
هســتند که قلم را به نگارش وا می دارند. مور 
سوم گفت: نه فاعل اصلی انگشت نیست؛ بلکه 
بازو اســت. زیرا انگشــت از نیروی بازو کمک 
می گیرد. مورچه ها همچنان بحث و گفت وگو 
می کردند و بحث به باال و باالتر کشیده شد. هر 

مورچه نظر عالمانه تری می داد تا اینکه مسئله 
به بزرگ مورچگان رسید. او بسیار دانا و باهوش 
بود گفت: این هنر از عالم مادی صورت و ظاهر 
نیســت. این کار عقل اســت. تن مادی انسان 
با آمــدن خواب و مــرگ بی هــوش و بی خبر 
می شود. تن لباس است. این نقش ها را عقل آن 

مرد رسم می کند.
مولوی در ادامه داســتان می گوید: آن مورچه 
عاقل هم، حقیقت را نمی دانســت. عقل بدون 
خواســت خداوند مثل سنگ اســت. اگر خدا 
یک لحظــه، عقل را بــه حال خــود رها کند 
همین عقل زیرک بزرگ، نادانی ها و خطاهای 

دردناکی انجام می دهد.

مارگیری در زمستان به کوهســتان رفت تا مار بگیرد. در 
میان برف، اژدهای بزرگ مرده ای دید. خیلی ترســید، اما 
تصمیم گرفت آن را به شــهر بغداد بیاورد تا مردم تعجب 
کنند و بگوید کــه اژدها را من با زحمــت گرفته ام و خطر 
بزرگی را از سر راه مردم برداشــته ام و پول از مردم بگیرد. 
او اژدها را کشان کشــان  تا بغداد آورد. همه فکر می کردند 
که اژدها مرده است؛ اما اژدها زنده بود ولی در سرما یخ زده 
و مانند اژدهــای مرده بی حرکت بود. دنیــا هم مثل اژدها 
در ظاهر فسرده و بی جان اســت اما در باطن زنده و دارای 

روح است.
مارگیر به کنــار رودخانه بغداد آمد تا اژدهــا را به نمایش 

بگذارد. مردم از هر طرف دور از جمع شــدند، او منتظر بود 
تا جمعیت بیشتری بیایند و او بتواند پول بیشتری بگیرد. 
اژدها را زیر فرش و پالس پنهــان کرده بود و برای احتیاط 
آن را با طناب محکم بسته بود. هوا گرم شد و آفتاب عراق، 
اژدها را گرم کرد یخ هــای تن اژدها باز شــد. اژدها تکان 
خورد، مردم ترسیدند و فرار کردند، اژدها طناب ها را پاره 
کرد و از زیر پالس ها بیرون آمد و به مردم حمله کرد. مردم 
زیادی در هنگام فرار زیر دســت و پا کشته شدند. مارگیر 
از ترس برجا خشک شــد و از کار خود پشــیمان گشت. 
ناگهان اژدهــا مارگیر را یک لقمه کرد و خــورد. آنگاه دور 
درخت پیچید تا اســتخوان های مرد در شکم اژدها خرد 
شود. شهوت ما مانند اژدهاست اگر فرصتی پیدا کند، زنده 

می شود و ما را می خورد.

مارگیر بغداد

سودوکو

مور و قلمموشی که مهار شتر را می کشید

اهمیت زاویه دید در زندگیپنبه اش را زدند 
اصطالح باال کنایه از این است که اسرارش را فاش و برمال کردند و 

به مردم فهماندند که توخالی است و چیزی در چنته ندارد .
خالصه آن طوری که بود نه آنچنان که می نمود شــناخته شده و 

رسوا گردیده است .
یکی از مراســم جالب که در بعضی اعیاد وجشــن ها ضمن سایر 
برنامه ها اجــرا می شــد ، این بود کــه مســخره و دلقکی لباس 
مضحک می پوشــید که داخل و البه الی آن لباس پر از پنبه بود و 
قسمت های لخت و عریان بدن او هم پوشیده از گلوله های پنبه ای 

بوده که مسخره و دلقک را به صورت پهلوان پرباد نشان می داد .
ایــن پهلوان نامدار بــا این ریخــت مضحک با یک نفــر حالج که 
کمانی در دست داشت در مقابل تماشــاچیان به رقص و پایکوبی 
می پرداخت و حــالج در حال رقص کم کم پهلــوان پنبه را با زدن 
کمان، عور و برهنه مــی کرد و این عمل را تا زمانــی ادامه می داد 
که تمام پنبه های تن اوبر باد می رفت و چهره واقعی و اندام نحیف 
و مردنی و اســتخوانیش نمودار می گردیــد .در واقع چون پهلوان 
پنبه از آیین پهلوانی چیزی نمی دانســت وازعالیم پهلوانی هم جز 
پنبه های گلوله شــده که او را به صورت یک پهلوان با ســینه های 
برجسته وبازوان قوی نشان می داد نشــانی دیگرنداشت، بنابراین 
چون پنبه اش را می زدند دیگر چیزی از او باقی نمی ماند تا اظهار 
وجودکند به ناچار در مقابل شــلیک خنده تماشــاچیان ازصحنه 

خارج می شد و نوبت به پهلوانان واقعی می رسید .

دلنوشتهضرب المثل

 وقتی بــا دوســتی برخــورد مــی کنیم کــه مثل مــا فکر 
نمی کند.

وقتی با عزیزی مواجه می شــویم که نظراتش کامال مخالف با 
نظرات ماست.

 وقتی با انسانی روبه رو می شویم که خط بطالن بر اندیشه ها، 
باورها و اساسی ترین اصول اعتقادی ما می کشد.

 به یاد این اثر بسیار ارزشمند از مارکوس رائتز بیفتیم :
شــاید او هم به همان حقیقتی ناظر است که ما ناظریم! ولی از 

زاویه ای دیگر. 
سعی کنیم عالوه بر شــنیدن نظرات دیگران، زاویه دید آنها را 

هم دریابیم.
از این طریق خیلی راحت تر از گرفتاری در دام تعصب رهایی 

می یابیم.
 از این طریق خیلی راحت تر به تفاهم می رسیم.

 از ایــن طریــق خیلــی راحــت تــر بــه حقیقــت نزدیک 
می شویم.

فقط باید باور کنیم که ما هم به همه حقیقت، آنگونه که هست 
آگاه نیستیم. 

 فقط بایــد باور کنیم کــه دو مفهــوم ظاهرا متضــاد ممکن
  اســت وجوه متفاوتی از یک حقیقت باشــند که مــا ارتباط

  بیــن آنهــا را نمــی دانیــم و بــه همیــن دلیــل متضاد 
به نظر می آیند.

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
داربی تغییرات!

فضای مجازی 

 محســن طاهری مدیرعامل جدید باشــگاه ســپاهان به همراه 
پرســنل و کادر فنــی و بازیکنــان تیــم فوتبال بزرگســاالن و 
ورزشکاران همه تیم های باشگاه ســپاهان در رشته های مختلف 
در مراسم بزرگ شور حســینی که به همت شرکت فوالد مبارکه 
در مصالی حضرت امام خمینی )ره( برگزار شد حاضر شدند و به 

عزاداری پرداختند.

خانواده سپاهان 
در مراسم بزرگ شور حسینی 

ذوب آهــن که درایــن فصل نتوانســته 
نتایج خوبــی بگیــرد در تعطیالت لیگ 
 بــا  خبرکناره گیری یحیــی گل محمدی مواجه شــد و  حاال

 مجتبی حســینی را به جای او روی نیمکتــش می بیند. در 
آن سو سپاهان درست در آســتانه دربی  دست به تغییر کادر 
مدیریتی خود زد و با پذیرش استعفای اصغر باقریان ، محسن 
طاهری  را به جای او بر صندلی مدیرعاملی ســپاهان نشاند. 
حاال ذوب آهن و سپاهان در شرایطی در پنجاه و نهمین دربی 
فوتبال اصفهان به هم رســیده اند که پــس از اعمال تغییرات 

مورد اشاره درصدد جبران مافات هستند. 
هوای ابری تیم های اصفهانی

تیم هــای اصفهانی بعد از آنکــه در هفته هفتــم یکی پس از 
دیگری قافیه را بــه رقبای ســرخابی باختند در شــرایطی 
 نه چندان خوب به اســتقبال تعطیالت بیســت و چند روزه 
لیگ برتر رفتند. ســپاهان که تــا قبل از هفتــه هفتم حتی 
سودای رسیدن به صدر جدول را در سر داشت پس از شکست 

برابر پرســپولیس در ورزشگاه فوالدشــهر نه فقط رکورد 13 
ساله نباختنش به این حریف در دیدارهای خانگی را از دست 
رفته دید که با ســقوط به رده پنجم تا اطــالع ثانوی از مثلث 

صدرنشینان خارج شد.
برای ذوب آهن اما اوضاع از این همه ناگوارتــر بود نه فقط به 
این دلیل که رکورد شکســت ناپذیری چهار ساله سبزپوشان 
اصفهانی برابر استقالل خدشه دار شد که بیشتر به این خاطر 
که آن باخت بیــرون از خانه کــه به فاصلــه کوتاهی پس از 
شکست خانگی برابر تراکتورسازی اتفاق افتاد منجر به سقوط 
این تیم به رده چهاردهم جدول و نزدیک شــدنش به منطقه 

خطر شد.
شــاید همین نتایج ناامیدکننده بود کــه در تعطیالت لیگ 

منجر به تغییراتی مهم در هر دو باشگاه شد. 
تالش ذوب آهن برای جدایی از منطقه خطر

طالیی پوشــان به دنبال آن هســتند تا خیلــی زود به جمع 
باالنشــینان بازگردند و سبزپوشــان در تالشــند تا در اسرع 

وقت از منطقه خطر فاصله بگیرنــد. آخرین رویارویی دو تیم 
در ورزشگاه فوالدشهر با تســاوی یک بر یک به پایان رسید. 
در آن مسابقه که دهم دی  ماه ســال گذشته از هفته هفدهم 
لیگ پانزدهم برگزار شــد ابتدا احسان پهلوان برای ذوب آهن 
گل زد؛ اما در ادامه محمدرضا خلعتبری کار را برای ســپاهان 
به تساوی کشاند. تکرار آن نتیجه و تقسیم احتمالی امتیازات 
بازی شــهرآورد مورد دلخواه هیچ یک از ایــن دو تیم نخواهد 
بود زیرا کمک چندانی به آنها در راســتای تحقق اهدافی که 
در باال به آن اشــاره شــد نمی کند. با این اوصاف و با توجه به 
نیاز مبرم هر دو تیم به کسب حداکثر امتیازات مسابقه، انتظار 
می رود که فوتبال دوستان اصفهانی شاهد دربی جذابی باشند 
هرچند که نبایــد فراموش کرد این مســابقه بالفاصله پس از 
پایان تعطیالت لیگ برگزار می شــود و از آنجا که تیم ها بیش 
 از دو هفته خارج از شــرایط مسابقه بوده اند شــاید استثنائا 
این بار نباید توقع یک بــازی کامال باکیفیت را از شــهرآورد 

اصفهان داشت.
پیشتازی سپاهانی ها در تعداد بردها

دو تیم تاکنون 30 بار با یکدیگر مصاف داشته اند که نتیجه آن 
13 برد برای طالیی پوشــان، 9 برد برای ذوب آهن و 8 تساوی 
بوده اســت. با توجه به نتایج رقم خورده دو تیم در گذشــته، 
سپاهانی ها در تعداد برد از حریف همشــهری جلو هستند و 
ذوبی ها برای به تساوی کشــاندن این رقم، نیاز به چندین برد 

متوالی دارند.
در حال حاضر ســپاهان در رده پنجم جدول رده بندی جای 
داشــته و ذوبی ها نیز در رده چهاردهم قرار گرفته اند اما برای 

مسابقات دربی نمی توان به جایگاه دو تیم استناد کرد.
پیشتازی ذوب آهنی ها در جدول بهترین گلزن ها

مهدی رجب زاده مهاجم تیم ذوب آهن با پنج گل زده در صدر 
بهترین گلزنان دربی جــای دارد و در صورتی که در این دیدار 
به میدان برود، باز هم شــانس اضافه شدن تعداد گل هایش را 

خواهد داشت.
محرم نویدکیا کاپیتان ســپاهان و ادموند بزیک مهاجم سابق 
این تیم با چهــار گل زده در رده های بعدی جــای دارند که 
نویدکیا نیز برای رســیدن به رکورد رجب زاده، یک گل فاصله 
دارد.محمود کریمی و ایگور کاسترو نیز با سه گل زده در رده 

بعدی برترین گلزنان جای گرفته اند.
اصغر مهدی پور با گلزنی در ثانیه 14 دربی لقب ســریع ترین 
گلزن را به خود اختصاص داده و کیوان ســاجدی و رســول 
نویدکیا با گل زنی در دقیقه 93 دیرترین گل این مسابقه مهم 

را به ثمر رسانده اند.
قضاوت ترکی برای اصفهانی ها

با اعالم کمیته داوران فدراسیون فوتبال، محسن ترکی برای 
قضاوت دربی اصفهان انتخاب شده اســت و رضا سخندان  و 
یعقوب ســخندان  و محمدرضا تارخ  ســه داور کمکی وی در 
این مسابقه هســتند.در دربی اصفهان برخالف دربی تهران، 
حساســیت زیادی  روی بحث داوری وجود نــدارد و ترکی و 
همکارانش می توانند با خیال آســوده به فکر قضاوت مطلوب 

در این دیدار باشند.
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داربی تغییرات!

خارج از گود

حضور سید جالل حسینی در فهرست بهترین های فوتبال 
در مقدماتی جام جهانی )که به انتخاب فرانس فوتبال اتفاق 

افتاد( یکی از جالب توجه ترین رویداد های اخیر بود.
در ادوار مختلف، نام افراد زیادی از بیــن اهالی فوتبال ما، 
بین تیم های مختلف از برترین هــا و منتخبین یازده نفره 
جهان قرار گرفته اســت که برخی از آنهــا را به اتفاق مرور 

می کنیم:
آندرانیک اســکندریان و ایرج دانایی فرد:شــاید 
انتخاب دو نفر از تیم ایران در جــام جهانی 1978 ؛ آن هم 
در شرایطی که ایران بین شــانزده تیم، رتبه چهارده را به 
دســت آورده بود، غیرواقعی جلوه کند؛ امــا بعد ها معلوم 
شــد کســانی که تیم منتخب 1978 را انتخــاب کرده 
اند، نام افرادی را که با تیم کاســموس نیویورک به توافق 
رسیده اند، در این گروه منتخب برگزیده بودند؛ البته دانایی 
فرد، بازی های خوبی برای ایران از خود ارائه کرده اســت 
؛ اما انتخاب آندرانیک با توجه بــه اینکه در دو بازی اول دو 
اخطاره و محروم از بازی سوم شده بود و در دو بازی اول که 
تیم ایران چهار گل خورد و یکی از آنها توســط او به اشتباه 

وارد دروازه مان شد، عجیب می نمود.
مهدی پاشــازاده: بازیکنی که در مقدماتی جام جهانی 
1998 برای ایران 3-4 بازی انجام داد و در جام جهانی هم 
بازی های بســیار خوبی ارائه کرد؛ اما انتخاب او سهمیه ای 
بود؛ یعنی فیفا برای یک بازی تشــریفاتی با شــرکت تیم 
منتخب جهان از فدراسیون ایران، نام یک بازیکن را طلب 
کرده بود که نام پاشازاده اعالم شد؛ انتخاب پاشازاده منجر 

به اعتراض علی دایی شد. 
همیــن مســئله خیلــی زود اســباب حــذف داریوش 
 مصطفوی )رییس فدراسیون فوتبال و معرف پاشازاده( را 

فراهم کرد.
وحید شمسایی: او دیگر مرد فوتبال ایران بود که سه بار 

به تیم منتخب جهان در فوتسال دعوت شد. 
دو بار در ســال های 2009 و2010 و ســومین بار در سال 
2015؛ البته او در ســال 2009 کاپیتان تیم منتخب دنیا 

هم بوده است.
علی دایی: مردی که بارها بــه تیم منتخب جهان دعوت 
شــده و بازی کرده اســت و انجمن آمار فوتبال بریتانیا به 
عنوان  مرد شماره بیست و شش بین صد بازیکن برتر تاریخ 
فوتبال، نامش را ثبت کرده اســت؛ البته باید گفت که این 

آمار و این موسسه مورد تایید فیفا نیستند.
مهدی مهدوی کیا: او تنها مرد فوتبال ایران اســت که 
در تیم منتخب تاریخ یکی از بهترین باشــگاه های اروپایی 
)یعنی هامبورگ( قرار دارد و تا ابد یکــی از یازده مرد برتر 

تاریخ تیم شمالی آلمان   می ماند.

سوابق حضور ایرانی ها در فهرست بهترین ها؛

از دایی تا دانایی فرد 

  سرمربی افســانه ای منچســتریونایتد مقصد متفاوت از جایگاه 
فعلی را برای ستاره پرتغالی ترسیم کرده بود.

سرآلکس فرگوســن، سرمربی افســانه ای منچســتریونایتد در 
روزهای جدایی کریس رونالدو از تیمش مایل بود او را به بارسلونا 

بفروشد، اما شماره 7 طالیی راهی رئال مادرید شد.
گیوم بلگه، خبرنگار آزاد سرشناس اســپانیایی با اعالم این ادعا، 
ضمــن واگویی بخش هایی از کتــاب جدید زندگینامــه رونالدو 
گفت: فرگوسن اصال رابطه خوبی با رئال مادرید نداشت و به قول 
خودش حتی نمی خواســت یک ویروس به آنها بفروشــد. ماجرا 
بیشتر از یک انتقال ســاده بود و فرگی می خواست در این زمینه 
قدرت خود را نشــان دهد. فرگوســن پس از اطمینان از نماندن 
رونالدو، او را به حضور در بارسلونا ترغیب کرد و حاضر بود کریس 
به هر تیمی برود غیر از رئال. در نهایت رونالدو راه خودش را رفت. 
فرگوسن واقعا تمایل نداشــت رونالدو را بفروشد. رئال از رونالدو 
دست نکشــید و ســرانجام با ثبت یک رکورد جهانی، کریس را 

جذب کرد.

 کنفرانس بین المللی تنیس که 24 تــا 2۶ مهر به میزبانی ایران 
برگزار می شــود فرصتی ارزشــمند و اســتثنایی بــرای مربیان 
 ایرانی اســت تا در انتقال تجربه های مربیان بین المللی سهمی 

داشته باشند.
بدون شک تنیس ایران هر چقدر در بخش داوری به موفقیت های 
بی شــماری دســت پیدا کرده ولی در بخش مربیــان غافل بوده 
است. برگزاری دوره های آموزشــی که گاهی فاقد اصول علمی 
به روز دنیاســت، آن هم با هزینه های گزاف فرصت آموزش را از 
اســتعدادهای نونهال و نوجوان گرفته است. هرچند تنیس ایران 
در بخش نوجوانان و جوانان به توفیق هایی هم دســت پیدا کرده 

است؛ اما کافی نیست.
فدراسیون تنیس ایران موفق شــد میزبان کنفرانس بین المللی 
تنیس با حضور 333شــرکت کننده ) داخلی و خارجی( باشــد. 
کنفرانســی که از 24 تا 2۶مهر ماه در آکادمی بین المللی تنیس 

استقالل برگزار خواهد شد. 
در این دوره آموزشی ســه مدرس خارجی از کشورهای فرانسه و 
اسپانیا و ســید امیر برقعی مدرس داخلی کشورمان مهارت های 
نوین تنیس را به مربیان آموزش می دهند و پــس از پایان آن از 

طرف فدراسیون جهانی تنیس مدرکی به مربیان اعطا می شود.
آنچه در این دوره آموزشی از هرچیزی بیشتر اهمیت دارد فنون 
استعدادیابی به روز دنیاست که الزم است مربیان شرکت کننده 
در این دوره، آموزش ببینند تا در انتخاب مهره های مســتعد که 
روزی می توانند پیراهن تیم ملی را هم بر تن کنند کمکی شــود. 
اگرچه تنیس بزرگســاالن ایران چندی پیش موفق شد دوباره به 
گروه دو آسیا ،اقیانوسیه صعود کند؛ اما سکونت امن در این گروه 
و عدم تکرار ســقوط آسانسوری به دسته ســه این گروه ملزم به 
یادگیری شیوه های نوین و علمی مربیگری دنیاست؛ چیزی که 

شاید حلقه مفقوده تنیس ایران در سال های اخیر باشد.

مهاجم بارســلونا با وجود انتقادهایی کــه در هفته های اخیر در 
مورد مدل فوتبالش می شــود اظهار کرد که به هیچ وجه ســبک 

فوتبالش را عوض نمی کند.
نیمار در دیــدار تیم ملی فوتبــال برزیل و بولیــوی در انتخابی 
جام جهانی 2018 روسیه با ضربه آرنج یاسمین داک رو به رو شد. 
این ضربه ابروی مهاجم برزیلی را شکافت و باعث خونریزی از این 

ناحیه گردید.
بازیکن بولیوی از نحوه بازی مهاجم بارســلونا انتقاد کرد و گفت: 
به هیچ وجه از کاری که انجام داده اســت احســاس پشــیمانی 
نمی کند. نیمار اما از ســبک فوتبالش دفاع کــرد و گفت: روش 
بازی ام را تغییــر نمی دهم. در فوتبــال خیلی ها با پــا و آرنج به 
بازیکنان حریف ضربــه می زنند؛ اما همــه توانایی دریبل کردن 
ندارند. انتقادهای نادرســت، ناراحت کننده هستند. می دانم چرا 
جرارد پیکه تصمیم گرفت از بازی هــای ملی پس از جام جهانی 

2018 خداحافظی کند.

 فرگوسن می خواست رونالدو  را 
به بارسا بفروشد، نه به رئال!

میزبانی که می تواند موثر باشد؛

 کنفرانس بین المللی تنیس
 فرصتی استثنایی برای مربیان ایرانی

نیمار: سبک فوتبالم را عوض نمی کنم

.
  سرمربی اســتقالل قصد دارد برای اولین بار از یک زوج جدید در 

خط حمله تیمش استفاده کند.
علیرضــا منصوریان، تصمیــم گرفته در شــرایطی کــه یکی از 
مهاجمان تیمــش را در اختیار ندارد، از یــک زوج جدید در خط 

حمله تیمش استفاده کند. 
علی قربانی بــه دلیل مصدومیت نمی تواند در بازی مقابل ســیاه 
جامگان حاضر شــود اما منصوریان تصمیم دارد برای اولین بار در 
این فصل از زوج کاوه رضایی و آرش افشین در خط حمله تیمش 
اســتفاده کند؛ البته این دو نفر در این فصل چند باری از اواســط 
مسابقه کنار هم قرار گرفته اند؛ اما این بار افشین از ابتدای بازی به 

کار گرفته می شود. 
 باید دیــد که ترفنــد جدید منصوریــان برای این دیــدار جواب 

می دهد یا خیر.

سورپرایز منصوریان مقابل سیاه جامگانبه خاطر استقالل، به اتلتیکو مادرید نرفتم!امید پرسپولیس به مثلث نفتی ها
علیرضا نیکبخــت واحدی گفت: 7 ســال 
است در تیم ملی نیســتم اما 89 بازی ملی 
دارم. ســرم را باال می گیرم و مــی گویم به 
هر قیمتی نماندم. ســال 85 التماس باشگاه 
استقالل کردم که بیایند قراردادم را تمدید 

کنند. 
التماس می کردم که در اســتقالل بمانم اما 
نیکبخت گنده شــده بود و بایــد می رفت. 
»می خواهم فریاد بزنم که من از همه شــان 
اســتقاللی ترم. از همه اینهایی که خودشان 
را صاحب اســتقالل مــی دانند آبــی ترم. 
بله پرسپولیســی شدم اما اســتقاللی تر از 
 من در دنیا نیســت. من به خاطر اســتقالل 

اتلتیکو مادریــد و فنرباغچه و بوندس لیگا را 
رها کردم اما آنهــا کاری کردند که هواداران 
اســتقالل من را نفرین کننــد. در حالی که 

نمی دانستند اصل ماجرا چه بوده است.«

برانکو در شــرایطی به مصاف علــی دایی و تیمش مــی رود که 
پرسپولیس از دیدار برگشــت فصل یازدهم به این طرف موفق به 

شکست نفت تهران هم نشده است. 
برانکو و شــاگردانش خاطره خوبی از آخرین تقابلشان با نفت هم 
ندارند و سال گذشته علیرضا منصوریان نه تنها رکورد نباختن این 
تیم را از بین برد بلکه قهرمانی لیگ را هم از پرســپولیس گرفت. 
قرمزها برای دیدار امروز حســاب ویژه ای روی مثلث نفتی های 

سابقشان کرده اند.
سیدجالل در کنار بیرانوند و امیری که این روزها به واسطه نتایج 
فوق العاده تیم ملی، شرایط بســیار خوبی دارند، قطعا جلوی تیم 
سابقشــان انگیزه زیادی داشــته و تالش می کنند تا با درخشش 
در این بازی جلوی نفتی هــا خودنمایی کرده که  این موضوع یک 

پوئن مثبت برای برانکو و تیمش محسوب می شود.
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نیمکت نشــینی آندرانیک تیموریان در بازی با ازبکستان، 
اتفاق عجیبی بود. اتفاقی که به خاطر شــرایط خاص بازی 
انجام شده اما نمایش خوب حاج صفی در کنار عزت اللهی 
جوان در تاشکند باعث شد آندو بازی با کره جنوبی را هم از 

روی نیمکت آغاز کند. نمایش زوج عزت اللهی و حاج صفی، 
آنقدر خوب بوده که کی روش، در بازی های بعدی هم روی 
آنها به عنوان دو ستاره ثابت تیمش در مرکز زمین حساب 
کند. با خروج آندو از ترکیب اصلی تیم ملی، در بازی با کره 
فقط دو بازیکن باالی 30 ســال در ترکیب کی روش حضور 
داشــتند. جالل حســینی که بازیکن محبــوب کی روش 
محسوب می شود و اشکان دژاگه. 9 بازیکن دیگر تیم ملی، 
همگی زیر 30 سال هســتند و بیشــتر آنها مثل بیرانوند، 
حاج صفی و عزت اللهی تا جام جهانی روسیه هم به سن 30 
سالگی نمی رسند.تیم کی روش نه تنها خوب بازی می کند و 
با اقتدار صدرنشین گروه است، بلکه در حال پوست اندازی 
و آماده شــدن برای حضوری موفق در جام جهانی 2018 

روسیه است.

درحالی که فوتبال ایــران 10 میلیون دالری از فیفا طلب 
دارد، نمی تواند ریالی از این پول را زنده کند و جلســات 
متوالی و مکاتبات شــان با فاطیما، دبیرکل فیفا و شخص 
اینفانتینو به نتیجه ای نرســیده اســت.دولت هم تقریبا 

پولی برای پرداخت به فدراســیون نــدارد. وزارت ورزش 
هم حــدود ۶0 میلیارد تومان از پول های نداشــته اش را 
باید برای پاداش های قهرمانــان ملی بپردازد و اصال پولی 

نیست که بخواهند به فدراسیون فوتبال بدهند. 
مهم ترین جایی که تاج و دوســتان از آن پول می گیرند، 
پاداش های مقطعی حســین هدایتی اســت که او هم تا 
زمان مشــخص نبودن ســهمش از پرداخت پاداش ها در 
خبرســازی های کنار تیم ملی، خیلی پا پیش نمی گذارد 
برای فدراســیونی که نیاز به ســالی 50 میلیارد پول دارد 
و حاال هم اسپانســر اصلی لیگش که تقریبا بخش عمده 
هزینه ها را تامین می کرد، روی هوا رفته است و پول های 
فیفایش هــم نمی رســد، عمــال آن پاداش هــا، رقمی 

نمی شوند. 

مسئولیت های ســه گانه محســن طاهری در مدیرعاملی باشگاه 
ســپاهان، ســرمربیگری تیم ملی هندبال و تیم هندبال سپاهان 
باعث شده تا وی مشــغله کاری زیادی داشــته  و ناچار به انتخاب 
بین وظایف محوله باشــد. محسن طاهری در شــرایطی به عنوان 
 مدیرعامل باشــگاه سپاهان انتخاب شــد که طی چند ماه گذشته
 و در هیچ کدام از گمانه زنی های رسانه ای، نامی از وی در میان نبود.

طاهری کاپیتان سابق تیم ملی هندبال کشور بوده و طی سال های 
گذشته در مقاطعی سرمربیگری تیم ملی هندبال در رده های پایه را 
برعهده داشته است اما با وجود شاغل بودن در شرکت فوالد مبارکه، 
کمتر فرصتی برای سرمربیگری تیم بزرگساالن باشگاه راپیدا کرده 
است. این پیشکسوت هندبالی سال گذشته از سوی بهرام سبحانی 
به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان انتخاب شد و 
چند ماه قبل نیز در پی پایان همکاری عرفان اسماعیلی با تیم ملی 
هندبال کشورمان، به عنوان ســرمربی این تیم انتخاب شد. پس از 

قطعی شدن حضور تیم هندبال سپاهان در لیگ برتر، زمینه ادامه 
همکاری با مجید رحیم زاده فراهم نشد تا محسن طاهری از سوی 
اصغر باقریان مدیرعامل باشگاه سپاهان، عهده دار سرمربیگری این 

تیم شود.
انتخاب طاهری برای سرمربیگری تیم هندبال سپاهان، شائبه هایی 
را پیرامون انتخاب صــورت گرفته و عضویت طاهــری در هیئت 
مدیره ســپاهان به وجود آورد اما وی در گفت وگویی اعالم کرد که 
وظایف وی در هر دو حیطه، مشــخص بوده و قرار نیســت تداخل 
مســئولیتی ایجاد شــود. هنوز مدتی از مطرح شــدن این بحث 
سپری نشده بود که این بار طاهری مدیرعاملی باشگاه اصفهانی را 
 برعهده گرفت و در شرایط فعلی ابهامات زیادی پیرامون مسئولیت 
سه گانه وی به وجود آمده اســت.تیم ملی هندبال در حال حاضر 
برنامه خاصی پیش رو ندارد و از این لحاظ مشکلی برای طاهری به 
وجود نخواهد آمد اما در مورد تیم هندبال سپاهان، وضعیت متفاوت 
است زیرا این تیم باید برای شرکت در فصل جدید لیگ برتر آماده 
شود و به طور حتم با توجه به مشــغله های کاری مدیریت باشگاه 
سپاهان، امکان مربیگری و حضور در لیگ برای طاهری وجود ندارد 
و به احتمال زیاد باید شــاهد تغییراتی در این تیم باشیم زیرا بلند 

کردن سه هندوانه با یک دست، مقدور نیست.

بازیکن تیم بسکتبال هیوستون راکتس پس از نوشتن اســمش روی دیدار چین با عکس العمل شدید کاربران 
چینی و آمریکایی مواجه شد.»بابی براون« در بازدید از دیوار چین، نام و امضای خود را روی این دیوار تاریخی 

نوشت، عکس آن را در صفحه 
اجتماعی خــود قرار داد و در 
زیر آن نوشت: »لحظاتی خوب 
در دیوار چین«. او به هیچ وجه 
فکرش را هم نمی کرد که با چه 
عکس العملی پس از انتشــار 
این عکس مواجه خواهد شد. 
یکی از کاربران خشمگین پس 
از دیدن پست او نوشت: »آیا 
به کاری که کــرده ای افتخار 
می کنی؟! اینجــا دیوار چین 
است، قسمتی از تاریخ و میراث 
جهان،  نه سرویس بهداشتی 

خانه ات!«

قاب روز در حاشیه 

مسئولیت های سه گانه آقای مدیرعامل؛

هندوانه هایی که زیر بغل طاهری 
سنگینی می کند

بازیکن آمریکایی نقره داغ شد؛

دردسرهای یادگاری نوشتن روی دیوار چین!

پوست اندازی تیم کی روش

فوتبال جهان

منهای فوتبال

فدراسیون، پول ندارد

با توجه به نیاز مبرم 
هر دو تیم به کسب 

حداکثر امتیازات 
مسابقه،  انتظار 

 می رود که
 فوتبال دوستان 
اصفهانی شاهد 

دربی جذابی باشند

دربی سی و یکم فوتبال اصفهان در حالی عصر امروز انجام می شود که تیم های سپاهان و ذوب آهن  روز های 
خوبی  را سپری نمی کنند.

زاینده 
رود
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پیشنهاد سردبیر: 
مراقب ماموران قالبی سرشماری باشید

اخبار

شهردار اصفهان به ارائه خدمات فرهنگی شــهرداری به هیئت های 
مذهبی اشــاره کرد و گفت: اجرای طرح قافله عشق، انجام تبلیغات 
شهری،اطالع رســانی به هیئت ها، اجرای فرهنگ ایمنی و سالمت، 
جمع آوری پســماند و بازیافت و حمل ونقــل و اتوبوس از جمله این 
خدمات به شــمار می رود.مهدی جمالی نژاد خاطرنشان کرد: نصب 
بیش از 200 هزار کتیبه با عنوان »أیَن انصاُر الحسین)ع(« در سردر 
منازل، توزیع دفترچه اطالع رســانی خدمات محــرم در بین هیئت 
ها و مراکز فرهنگــی ، در اختیار قراردادن 3300 دســتگاه اتوبوس 
به هیئت های مذهبــی، نصب500 آدمک با چهــره و نمای پاکبانان 
در سطح شهر و داربســت های صلواتی، نصب 2000 پرچم بر روی 
تاکســی های شــهر و همچنین کمک مالی به هیئت های عزاداری 
بانــوان و آقایان به صــورت جداگانــه از دیگر اقدامــات و خدمات 
شــهرداری اصفهان در این ایام بود.  جمالی نژاد اظهار کرد: امسال با 
حضور معاونان فرهنگی مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان فعالیت ها 
بسیار پرشــورتر بود. وی همچنین به آماده باش کامل آتش نشانان 
برای ارتقای ایمنی هیئت های مذهبی و پیشــگیری از وقوع حوادث 
احتمالی مراسم عزاداری اشاره کرد و آماده باش آتش نشانان را قوت 

قلبی برای همه شهروندان خواند.
 الگوبرداری دیگر شهرها از بســته تشویقی شهرداری 

اصفهان
شــهردار اصفهان در بخش دیگری از ســخنان خود به بسته تشویقی 
ساخت و ساز هم اشاره کرد و با بیان اینکه در این بسته تشویقی 3 دوره 
زمانی در نظر گرفته شده اســت، اظهارکرد: این دوره ها شامل مهر و 
آبان با 35 درصد تخفیف برای عوارض ارزش افــزوده بر تراکم، آذر و 
دی ماه شامل 30 درصد و بهمن تا نیمه اســفندماه شامل 25 درصد 
تخفیف می باشد. وی ادامه داد: این بسته تشــویقی برای آن دسته از 
شــهروندانی که در دوره اول مراحل دریافت پروانه ساختمانی را انجام 
دهند، درصد بیشــتری را اختصاص داده و هر چه به سمت پایان سال 
پیش رویم میزان هدیه این بســته تشــویقی کمتر می شود و در واقع 
به نحوی عمل شــده که شــب عید با ازدحام مواجه نباشیم. جمالی 
نژاد تاکید کرد: در این بســته تشویقی پیشــنهاد خوبی برای ساکنان 
 بافت فرســوده در نظر گرفته شــده و آن اینکه تــا 70 درصد تراکم 
ساخت و ساز را می توانند از بسته تشویقی هدیه دریافت کنند ، از این 
رو عمال پروانه ســاختمانی آنها با حداقل قیمت صادر می شود.  وی با 
بیان اینکه بسته تشــویقی ساخت و ســاز با عنایت ویژه شورای شهر 
و کار کارشناســی دقیق تهیه شده اســت ، گفت: این بسته تشویقی 
به قدری تاثیرگذار بوده اســت که دیگر شــهرهای کشــور خواهان 
الگوبرداری از آن هستند. شهردار اصفهان از انبوه سازان و شهروندانی 
که قصد ساخت و ساز دارند خواســت با توجه به اینکه این پروانه های 
ســاختمانی تا 5 ســال قابلیت تمدید دارند، مراجعه کنند و از بسته 
تشویقی ساخت و ساز که فرصتی استثنایی به شمار می رود، استفاده 

نمایند.
 پروژه های عمرانی با قوت در حال اجراست

وی اضافه کــرد: در کنار همه برنامــه های فرهنگــی ، اجتماعی و 
مذهبی ، پروژه های عمرانی شــهر اصفهان با قدرت و قوت در حال 
انجام اســت. جمالی نژاد با اعالم خبر پخش 260 هزارتن آســفالت 
طی 6 ماه نخســت امســال،گفت: با ایــن اقدام ویــژه کوچه پس 
 کوچه های شهر نونوار شده و نهضت آســفالت به خوبی در شهرمان

اجرا شده است. 
وی تصریح کرد: برای اجرای نهضت آســفالت 20 اکیپ شبانه روزی 
در شهر فعال هستند .شــهردار اصفهان تاکید کرد: نهضت آسفالت 
بیــش از اینکه یک پــروژه عمرانی باشــد، گامی موثر اســت برای 
محرومیت زدایی بخصوص در مناطقی که کمتر از عمران و بهسازی 

برخوردار بوده اند.
 تجهیز مراکز تفریحی به سامانه اصفهان کارت

جمالی نژاد همچنین به تجهیــز مراکز فرهنگی ، تفریحی و خدماتی 
شــهر اصفهان به ســامانه »اصفهان کارت« اشــاره کــرد و گفت: 
شــهروندان می توانند در اتوبوسرانی ، قطارشــهری، ایستگاه های 
دوچرخه، 18 پارکینــگ طبقاتی شهرداری،تاکســی های مجهزبه 
سامانه هوشــمند، باغ های بانوان، باغ پرندگان ، باغ خزندگان ، موزه 
پروانه ها، تله ســیژ ناژوان، تله کابین صفه، شــهر رویاها و نمایشگاه 

بین المللی از اصفهان کارت استفاده کنند.

جمالی نژاد  مطرح کرد:

حضور پررنگ شهرداری در برپایی 
باشکوه مراسم سوگواری محرم

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: در دوازدهمیــن روز از 
ماه محرم تجمع بــزرگ بانوان والیی اســتان اصفهان با 
عنوان رهــروان زینبی در جوار حرم مطهــر 40 امامزاده 
عظیم الشأن استان اصفهان با شــعار لبیک یا زینب )س( 
برگزار  شد. حجت االسالم والمسلمین حسن امیری افزود: 
این ویژه برنامه با حضور هیئت های مذهبی، دانش آموزان 
و دانشــجویان و همچنین با حضور مادران و همســران 
شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم و اقشار مختلف مردم با 
همکاری و مشارکت بســیج خواهران و حوزه های علمیه 
خواهران برگزار  شــد. معاون فرهنگــی و اجتماعی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: همچنین 
در مراسم رهروان زینبی )س(، میثاق نامه ای با محوریت 
پیــروی از راه و روش حضــرت زینــب )س( و دفــاع از 
ارزش های دینی و ترویج فرهنگ اسالمی و اهل بیت )ع( 
قرائت و در پایان متن میثاق نامه به شکل طومار به امضای 
عزاداران حســینی و رهروان حضرت زینب )س( رسید. 
وی تصریح کرد: این مراســم  به صورت ویــژه و با حضور 
مسئوالن استانی ساعت 15 در جوار حرم مطهر حضرت 
زینب بنت موسی بن جعفر )ع( اصفهان و ساعت 9 در جوار 

حرم مطهر امامزاده سید الکریم )ع( دولت آباد برگزار شد.

 رییس دانشگاه اصفهان از جزئیات اجرایی  شدن پیمان 
خواهرخواندگی با دانشــگاه ســئول کره جنوبی و ایجاد 

پارک علم و فناوری در دانشگاه اصفهان خبر داد.
دکتر هوشــنگ طالبی درباره یادداشت تفاهم همکاری 
و پیمان خواهرخواندگی با دانشــگاه سئول کره جنوبی 
گفت: »ایــن تفاهم نامه کلــی اســت و در جزئیات آن و 
اجرایی  شــدن هر کدام از بندهای آن الزم است توافقاتی 
انجام شــود.« طالبی گفت: »در ایــن تفاهم نامه مبادله 
اســتاد و دانشــجو، برگزاری کنفرانس های مشــترک، 
همکاری تحقیقاتی بین اعضای هیئت علمی دو دانشگاه، 
برون دادهای پژوهشــی به صــورت مقالــه و برگزاری 
کارگاه های مشــترک علمی پیش بینی شــده اســت و 
عموما همکاری ما با دانشــگاه سئول به صورت آموزش و 
پژوهش مشترک است.« او درباره مرکز رشد علوم انسانی 
دانشــگاه اصفهان نیز گفت: »مراکز رشد ما نسبت به دو 
سال گذشته پنج برابر شده اســت. قصد ما این است که 
دانشجویان بتوانند هر چه بیشــتر در این مراکز فعالیت 
کنند. همه کارهای مقدماتی برای تبدیل این مرکز رشد 
به شرکت دانش بنیان انجام شده اســت و در حال انجام 
اقدامــات نهایی و قرارداد با شــهرک علمــی تحقیقاتی 

اصفهان برای ایجاد پارک علم و فناوری نیز هستیم.«

برگزاری تجمع بزرگ رهروان 
زینبی در اصفهان

پارک علم و فناوری دانشگاه 
اصفهان راه اندازی می شود

دانشگاهناجااوقاف

مراقب ماموران قالبی 
سرشماری باشید

اصفهان قرآن های به خط بریل 
را به سراسر جهان صادر می کند 

رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهــان در خصوص 
سرشماری نفوس مســکن اظهار کرد: این موضوع به 
ستاد سرشماری نفوس و مسکن و مجموعه متولی آن 
ارتباط دارد که باید از سوی آنها اقدامات الزم پیگیری 
شــود. جهانگیر کریمــی درباره اقدامات پیشــگیرانه 
پلیس بیان کرد: پلیس اقدامات خود را برحسب وظیفه 
انجام می دهد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان 
اصفهان ادامه داد: در هفته آینده جلسه ای با مسئوالن 
سرشــماری نفوس و مســکن در اســتان برای تامین 

امنیت و جلوگیری از اقدام سوء استفاده گران داریم.  
پیش از این ستار خســروی نیز در این باره عنوان کرد: 
با توجه به اجرای طرح سرشــماری نفوس و مســکن 
برخی از مجرمان نیز از این موقعیت سوءاستفاده کرده 
و تحت پوشــش مامور به در منازل رفته و قصد انجام 
ســرقت و زورگیری داشــته اند که در این خصوص از 
شــهروندان و هم اســتانی های عزیــز می خواهیم تا 
هوشــیاری خود را حفظ کرده و نکات ایمنی را رعایت 

کنند. 
وی در ادامه افزود: شــهروندان باید مراقب باشند که 
ماموران سرشــماری کاور مخصوص پوشیده و کارت 

شناسایی خود را ارائه کنند.

مدیرکل بهزیســتی اصفهان گفت: بیش از هزار و 700 
نهاد در استان اصفهان تحت نظر اداره بهزیستی استان 

اصفهان هستند.
سعید صادقی در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته 
نماز جمعه اظهار کرد: مراقبت از بیش از 300 هزار نفر 
بر عهده بهزیســتی استان اصفهان اســت که این افراد 

نیازمند  مراقبت ها و حمایت هایی هستند.
صادقی اظهار کرد: در اســتان اصفهان حدود 13 هزار 
نفر ناشــنوا و کم شنوای شــدید وجود دارد که به دلیل 

مشکالت مختلف مبتال به این نوع بیماری شده اند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد: معلولیت، 
محرومیت نیست و فرصت های شغلی را باید در اختیار 
این افراد قرار دهیم چرا که آنها بــه حمایت نیاز دارند و 

مسئله بیکاری آنها خانواده هایشان را رنج می دهد.
صادقی ادامه داد: با تالش های خــوب همکاران حدود 
600 نفر از نابینایان و ناشــنوایان در استان اصفهان در 

سال قبل وام خوداشتغالی را دریافت کردند .
وی در پایان ابراز کرد: برای اولین بار در کشــور و حتی 
منطقه، در اســتان اصفهان، مرکزی راه اندازی شد که 
قرآن هایی را با خط بریل برای نابینایان درســت کرده و 

برای نابینایان سراسر جهان ارسال می کنند.

سالن اصلی مرکز همایش های بهزیستی
بین المللی امام خامنه ای

سال آینده تکمیل می شود
مدیر منطقــه 6 شــهرداری اصفهــان گفت: ســالن اصلــی مرکز 
همایش های بیــن المللی امام خامنه ای ســال آینــده تکمیل می 
 شــود.  منصور نجفی اظهار کرد: مرکــز همایش های بیــن المللی 
امام خامنــه ای )مدظله العالــی( یکی از پروژه های شــاخص و مهم 
شــهر اصفهان است که در ســال 1390 کلنگ زنی شــده است. وی 
 افزود: مرکز همایش بین المللی امام خامنــه ای )مدظله العالی(  در 
شــرقی ترین نقطه اصفهان و در انتهای خیابان شــهید روح االمین و 
مجاور بزرگراه کمربندی شرق اصفهان قرار گرفته است. مدیر منطقه 
6 شهرداری اصفهان عنوان کرد: برای اجرای این پروژه 460 میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شــده که تاکنــون 115 میلیارد تومان برای 
احداث این پروژه هزینه شده اســت.  نجفی در ادامه با اشاره به اینکه 
در این مجموعه یک سالن اصلی با مساحت 3 هزار مترمربع و ظرفیت 
2400 نفر به صورت پارلمانی و مشــابه ســاختمان مجلس شورای 
اسالمی در حال ســاخت اســت که 1200 نفر در طبقه همکف آن و 
1200 نفر در طبقه بالکن ظرفیت وجود دارد، بیان کرد: یک ســالن 
چند منظوره با ظرفیت 1600 نفر ویژه نشســت های استانی در حال 
ساخت است.  وی با تاکید براینکه سالن ســینمایی و تئاتر با ظرفیت 
500 نفر هم در حال ســاخت داریم که برای برگزاری نشســت های 
اســتانی، کنفرانس های مطبوعاتی و کالس های دانشجویی در حد 
500 نفر نیز مناسب اســت، گفت: در مجاورت آن هم یک سالن دیگر 
به صورت مســطح با ظرفیت 600 نفر در حال ساخت است که بیشتر 
برای برگزاری نمایشگاه های خط یا گالری ها استفاده می شود، البته 

برای برگزاری جشن های مدارس هم کاربری خوبی دارد.

جمع آوري مجزاي زباله هاي خشــک از نظر اقتصادي و نیز 
از نظر نیروي انســاني  مقرون به صرفه تر اســت. قانونگذار 
پســماندها را به 5 دســته پســماندهای عادی، پزشکی یا 
بیمارستانی، کشاورزی، صنعتی و ویژه تقسیم کرده است. بر 
اساس قانون مدیریت پسماند، جمع آوری پسماندهای عادی 
که در شــهرها و روستاها تولید می شــود بر عهده شهرداری 
اســت و جمع آوری مابقی پســماندها بر عهده تولیدکننده 

پسماندهاست.
مدیریت صحیــح و جمع آوری پســماندهای 

خشک و تر
در اصفهان با اقدامات خوبی که در راســتای فرهنگ ســازی 
انجام شــده اجراي بهتــر بازیافت و تفکیک مــواد به خوبی 
محقق گردیده اســت. درماه محــرم و به ویــژه در دهه اول 
محرم نذورات مردم افزایش می یابد. استفاده از ظروف یکبار 
مصرف پالستیکی برای اطعام عزاداران افزایش پیدا می کند 
از این رو مدیریت صحیح و جمع آوری پســماندهای خشک 
و تر در این ایام ضروری به نظر می رســد. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان می گوید: در ایام ماه 
محرم اســتفاده از ظروف یکبار مصرف بــرای پخش نذورات 
افزایش می یابد. امیر حسین کمیلی ادامه می دهد: نکته حائز 
اهمیت این اســت که باید در مراســم  عزاداری و هیئت های 
مذهبی کمتر از ظروف یکبارمصرف اســتفاده شود و یا  برای 

سالمتی مردم مصرف ظروف یکبار مصرف گیاهی در اولویت 
قرار گیرد چراکه اســتفاده از ظروف یکبار مصرف معمولی و 
ریختن مایعات و غذاهای چرب و داغ موجب آزاد شدن عناصر 
سرطان زا و مضر می شود. وی تاکید می کند: از سویی دیگر 
زمانی که ظروف یکبــار مصرف وارد چرخه زباله شــود کود 
نامرغوبی تولید و وارد خاک شــده و با باقی ماندن ســالیان 
طوالنی در خاک آلودگی های زیست محیطی ایجاد می شود.

 اولویت استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی
آموزش متولیان هیئــت های مذهبي، شــهروندان ، هیئت 
امنای حســینیه ها، تکایا و ... در زمینه تفکیک پســماند و 
جلب مشــارکت های مردمی فوق العاده موثر است.  کمیلی 
در این باره عنــوان می کند: اولویت اســتفاده از ظروف یکبار 
مصرف گیاهی باید در برنامه های شهروندان و برگزاری مراسم 
آنان قرار گیرد. ظروف یکبار مصــرف گیاهی با برخورداری از 
میزان پالستیک کمتر زیان های کمتری را برای شهر و محیط 
زیست به دنبال دارد. وی تاکید می کند:در هیئت های مذهبی 
نیز تفکیک پســماندهای خشــک و تر از نکات ضروری بوده 

است.
 نصب نمادهایی برای آموزش فرهنگ شهروندی

زبالــه در روزگار ما به »طالي کثیف«  مشــهور اســت از آن 
 روي که با روش  هاي نوین بازیافت، مي تــوان عالوه بر نجات 
محیط  زیست از نابودي تدریجي، به اقتصاد شهرها یا کشورها 

نیز کمک کرد. براي اینکه مشارکت مردم در زمینه همکاري 
پیرامون تفکیک پسماندها جلب شود باید سطح اطالعات و 
آگاهي مردم در زمینــه بازیافت افزایش یابــد. یعني مفهوم 
صحیح و کامل بازیافت باید به وضوح روشن شود تا نگرش ها 
تغییر یابد. در همیــن زمینه مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان اظهار می کند:  طی هماهنگی که 
با خدمات شهری اتفاق افتاد، سعی بر این بود که درهیئت های 
بزرگ، پسماندهای تر و خشک به صورت جداگانه جمع آوری 
شــود از این رو ســرویس های ویژه ای به این کار اختصاص 
 پیدا کردنــد تا در هیئــت ها کلیــه پســماندها را جداگانه 

جمــع آوری کننــد. کمیلی 
می گویــد: نکتــه دیگــر در 
برگزاری هیئت های عزاداری 
در شهر نظافت شــهری بوده 
اســت. قرار دادن سطل های 
زباله در خروجی این مکان ها 
توســط متولیــان هیئت ها 
موجب می شود که مردم بعد 
از مصرف غــذا، ظرف را داخل 
ســطل انداخته و از رها شدن 
ظرف هــای غــذا درخروجی 
مکان هیئت هــا پرهیزکنند.  
وی افزود: اتفــاق خوبی که از 
سوی خدمات شهری صورت 
گرفته اســت نصب نمادهایی 
درحالــت  رفتگرهاســت  از 
هــای متفاوت با شــعارهایی 
همچون؛»شهر حسینی الیق 

پاکیزگی است«، که در ورودی هیئت ها نصب شد.  مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان می 
کند: همچنین از طریق ارائه طرح های آموزشــی با همکاری 
کمیته فرهنگ شــهروندی مباحث کاهــش مصرف ظروف 
یکبار مصرف و زیان های این ظروف به شــهروندان آموزش 
داده شــد. به گفته کمیلی، ســعی بر این بوده تا در شــبکه 
های اجتماعی و فضای مجازی این فرهنگ نشــر داده شود 
و مردم قبل از مراسم عزاداری نســبت به این موضوع آگاهی 
پیدا کنند. این اقدامات و فعالیت ها برای مدیریت پســماند 
تر و خشک در شهر انجام شده اســت تا مردم درحین مراسم 
عزاداری برای تفکیک آنها اهتمام بورزند. در این صورت زباله 
 تر وارد کودکمپوســت نخواهد شــد و انجام این امر، سالمت 

محیط زیست را به ارمغان خواهد آورد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مدیریت صحیح پسماند تر و خشک در دهه اول محرم

 اولویت استفاده 
از ظروف یکبار 
مصرف گیاهی 

 باید در 
برنامه های 

شهروندان و 
برگزاری مراسم  

قرار گیرد

خطبه

در کشور ما روزانه 50 هزارتن پسماند تولید می شــود که 15 هزار تن آن قابل بازیافت است و می توان بار 
دیگر به منابع کشور کمک کرد. تفکیک پسماندهای خشک از پسماندهای تر باعث صرفه جویي در وقت و 

هزینه در ایستگاه هاي جمع آوري و انتقال مي شود.

امام جمعه اصفهان در خطبه های ایــن هفته نماز جمعه 
اصفهان با اشــاره به ملزومات توحید اظهار کرد: توحید را 
باید با اســتدالل یاد بگیریم تا کســی نتواند ما را از مسیر 

درست منحرف کند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: توحید ذاتی و 
صفاتی که در هفته های گذشته به آن اشاره شد دو بخش 
اول توحید و قسم سوم توحید، بحث توحید در خالقیت و 

به این معناست که خالق همه جهان خداست.
امام جمعه اصفهــان تصریح کــرد: زرتشــتیان قائل به 
این هســتند که جهان دو خدا دارد که یکــی از آنها برای 
خوبی هاســت و دیگری برای بدی ها که آنهــا را یزدان و 
اهریمن نامیده اند. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در 
توضیح این اعتقاد زرتشتیان اظهار داشت: آنها می گویند 
که هر علتی باید با معلول خود سنخیتی داشته باشد یعنی 
خدای خیر خودش هم با خوبی ها ارتباط داشــته باشد که 

این حرف آنها هم از نظر علمی درست است.
طباطبایی نژاد ادامه داد: اصال  شــر در عالم وجود ندارد و 
همه آنها خیر اســت چراکه خداوند چیزی جز خیر خلق 
نکرده اســت و همه نعمات بر اســاس مثبــت بودن خلق 
شــده اند. وی با بیان اینکه ممکن اســت یک نعمت برای 
فردی شر باشد، عنوان کرد: اگر بخواهیم آن را به طور کلی 
حســاب کنیم خیر اســت، مانند باران که برای همه خیر 
 است ولی برای کسی که ســقف خانه اش از کاهگل درست 
شده است باعث شــر اســت.نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهــان در خطبه هــای دوم نمــاز جمعه ایــن هفته 
اصفهان خاطرنشــان کرد: عزاداری های حسینی در سال 
جاری با ســال های دیگر متفاوت بود چراکــه مجالس با 
 خدماتی بیشــتر در این زمینه در شــهر و استان اصفهان 
برپا شده بود. طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه در ماه محرم 
نباید جنگ باشد، ابراز کرد: آل سعود و گروه های تکفیری 
که خودشان را مسلمان هم می نامند در این ماه حتی 3 روز 
هم جنگ های خود را متوقف نکردند، مسلمان کسی است 
که مقابل اسالم تسلیم باشد اما اصال  این افراد دین ندارند.

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان بیان کرد: آل سعود 
یک جمع عزاداری  را که در آن 700 نفر حضور داشــتند 
بمباران کرد که امیدواریم با ظهور امام زمان )عج( ریشــه 
پلید این افراد برداشته شود. وی در پایان تاکید کرد: وزیر 
امور خارجه آل سعود همان کسی که اصال معلوم نیست به 
چه بیماری مبتالست گفته که ایران باید دست از کمک به 
تروریسم بردارد اما خود آنها تروریسم هستند و با این کارها 

اوضاع طوری شده که کفار به ریش مسلمانان می خندند.

امام جمعه اصفهان:

داعش باعث شده کفار به 
ریش مسلمانان بخندند

نشست کمیته گردشگری سالمت استان اصفهان با حضور اعضا در دفتر معاونت 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد. معاون گردشگری استان 
اصفهان درباره مصوبات این کمیته تصریح کرد: در این نشست مقرر گردید در 
سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان، با همکاری 
اداره کل میراث فرهنگی استان، اولین همایش علمی گردشگری سالمت را در 
استان اصفهان برگزار نمایند.محســن یار محمدیان ادامه داد: با توجه به تردد 
گسترده گردشگران حوزه ســالمت در اصفهان در این کمیته همچنین مصوب 
شد، نهادهای ذی ربط همچون مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت شهرک 
سالمت اصفهان گزارش مبسوطی از تعداد گردشگران حوزه سالمت و همچنین 
آمادگی بیمارستان های منتخب اصفهان برای اجرای طرح گردشگری سالمت 

را در نشست بعدی استان ارائه کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشــاره به ثبت نام بیش از 19 هزار 
اصفهانی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی در کربالی معلی گفت: 

صدور ویزای زائران اربعین حسینی از فردا در اصفهان آغاز می شود.
آقای غالمعلی زاهدی افزود :تا ظهر روز پنجشنبه 22 مهر، 19 هزار و 700 
نفر از سراسر استان اصفهان با مراجعه به ســامانه »سماح« برای اعزام ویژه 
پیاده روی اربعین حســینی ثبت نام کرده اند و بنا بر اعالم مقامات کشوری، 
عالقه مندان به شرکت در مراســم اربعین باید حتما در این سامانه ثبت نام 
کنند. مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه زائران 40 دالر برای 
صدور ویزا هزینه می کنند گفت: زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کنند 
مشمول بیمه تا سقف 192 میلیون تومان می شــوند و هزینه ای که زائران 

پرداخت کردند ، مربوط به هزینه بیمه، مخارج کارگزاری و صدور ویزاست.

صدور روادید زائران اربعین از فردا در اصفهانشتاب توسعه گردشگری سالمت در اصفهان
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم :کره برای چرب کردن مقداری، 
آرد حاوی بکینگ پودر225 گرم، نمک 1 قاشق 
چای خوری،پودر خردل 1 قاشــق چای خوری، 
پنیر کهنه رنده شده 100 گرم، پیاز کوهی یا دم 
 پیازچــه تــازه خردشــده 2 قاشــق غذاخوری 
تخم مرغ زده شده 1 عدد، کره آب شده 2 قاشق 

غذاخوری، شیر 150 میلی لیتر
طرز تهیه :

یک قالب کیک چهارگوش 23 سانتی متری را با 
کمی کره چرب نمایید و روی آن کاغذ روغنی بیندازید. آرد حاوی بکینگ پودر، نمک و پودر 
خردل را داخل یک کاسه بزرگ الک نمایید.  3 قاشق غذاخوری پنیر رنده شده را نگه دارید و 
بقیه  آن را به همراه پیازچه درون مخلوط آرد بریزید. تخم مرغ زده شده، کره آب شده و شیر 
را به سایر مواد خشک بیفزایید و کامال مخلوط نمایید. مخلوط به دست آمده را به قالب کیک 
منتقل نمایید و روی آن را بــا تیغه  چاقو صاف نموده و باقیمانده پنیر رنده شــده را روی آن 
بریزید. نان را در فری که از قبل گرم شده روی حرارت 190 درجه سانتی گراد یا 375 درجه 
فارنهایت و یا عدد 5 فرهای گازی به مدت 30 دقیقه قرار دهیــد. بگذارید نان کمی در قالب 
بماند تا سرد شود. سپس آن را از قالب روی سینی مشبک فلزی برگردانید تا کامال سرد شود.

توصیه سرآشپز برای تهیه نان پنیر و پیازچه:
در این نان شــما می توانید از گیاهان معطر دیگری مثل آویشــن، رزماری و ریحان بازل نیز 

استفاده نمایید.

 کتــاب »انســان در آرزوی بازگشــت بــه نیســتان حقیقت« نوشــته 
عصمت طاهرزاده پاســخی اســت به پرســش های دوســتداران عرفان 
درخصوص موضوع فنای عارفان به عنوان آخرین وادی سیروسلوک از دید 
 عارف بزرگ »موالنا جالل الدین محمد بلخی«.کتاب مذکور مشــتمل بر 

دو فصل واین دوازده بخش است:
فصل اول : انسان در آرزوی بازگشت به نیســتان حقیقت،یگانگی عشق 
و عاشق و معشــوق،رهایی از خودی و خود بینی،نیســت انگاشتن دنیا و 
امور دنیوی ،میراندن نفس اماره،دگرگونی صفات زشــت به صفات زیبا و 

پسندیده.
فصل دوم : هر لحظه مرگ درجهتی اســت،مرگ جسمانی،تشبیه خواب 
و بیداری به مــرگ و زندگی. رهایــی از دنیا، راز مــرگ و آفرینش از نگاه 
موالنا،فنای جســم و بقای روح، که درآن با توجه به دیــدگاه های موالنا 
برای هرمبحثی با اســتناد به مطالب مطروحه دراثرجاویدان وی،حکایات 
و تمثیالتی اســتخراج و به شــرح و نقد آنها پرداخته شده است. مخاطبان 
 در این کتاب از ابتدا همراه با ســالک ســیر الــی ا... مراتب فنــا را تجربه 
می کنند تا ســرانجام با مقصد نهایی که همان فنای فی ا... اســت آشنایی 
یابند. در بخشی از این کتاب آمده اســت:» جلوه ای دیگر از اندیشه آرزوی 
بازگشــتن آدمی به حقیقت وجودی خویــش را مو النــا در دفتر چهارم 

حکایت بلقیس و سلیمان بیان می کند...
 این کتاب در 217 صفحه ودرقطع وزیری چاپ شده است.

آشنایی با رژیم غذایی مدیترانه ای آشنایی با روش تهیه نان پنیر و پیازچه

انسان درآرزوی بازگشت 
به نیستان حقیقت

اتوبــوس: جلــوی همــه  اتوبوس های قدیمی یک آرم ندا شاه نوری
بنز چســبانده و کنارشــان نوشــته بودند سوپر 
دولوکس. اما اگر شما فقط چند ساعت سوار یکی 
از این اتوبوس ها می شدید آن وقت بنز و دولوکس 
برایتان جور دیگــری معنا می شــد! پیدا کردن 
راننده کار ســختی نبود. هرجایی که بیشتر گل و 
عروسک های پارچه ای و پرچم تیم های بی نام و 
نشان ترکیه ای آویزان کرده بودند، جایگاه راننده 
بود. باالی سر راننده درشــت نوشته بودند سیگار 
کشــیدن ممنوع که این جمله البته شــامل حال 
خــود راننده نمــی شــد و او تنها کســی بود که 
می توانست ســیگار بکشــد تا مگر رهگذر به مدد 
شــاخه نوری که به لب داشــت ما را شب و نصف 
شــبی ســالم از ســر یک پیچ بپیچاند. سیستم 
سرمایشی این اتوبوس ها اوج فناوری و کار گروهی 
بود. نفر جلویی بایــد پنجره را باز مــی کرد تا به 
عقبی باد بخورد و به همیــن ترتیب تا ردیف آخر. 
مزیت خوابیدن کنار پنجره این بود که می شــد 
سرتان را به شیشه تکیه بدهید که البته تا صبح از 
شدت تکان های اتوبوس پیشانی تان کبود می شد 
و حس می کردیــد دندان هایتان بــس که به هم 
خورده، لق شده است. خوابیدن سر صندلی برای 
قدبلندها بهتر بود و برای اثبات قدبلندی ســرجا 
همیشه دعوا می شــد. صندلی  این اتوبوس ها را 
جوری تنظیم کرده  بودند که اگر شما آن را قدری 
عقب می دادید تا کمرتان از حالــت قائمه خارج 
شــود چنان زانــوی نفــر عقبی تــوی صورتش 
می خورد که بنده خدا به ارتودنســی احتیاج پیدا 
می کرد. راننده در کل مســیر فقط یک طرف یک 
نوار را گوش می داد. آن هم صرفــا آثار چندتایی 
خواننده که گفته می شود وجودشان برای صنعت 
حمل و نقل کشور از گازوییل واجب تر است. بعد 
از چند ســاعت تقریبا همه اعضا و جــوارح بدن، 
حتی آنهایی که فکــرش را نمی کردیــد بتوانند 
خواب بروند، به شــدت خواب رفتــه و از کنترل 
خارج شده بودند، شاید به همین خاطر بود که هر 
موقع مســافران شــروع بــه حرکات کششــی 
می کردند، عالمت این بود که مقصد نزدیک است!

لبخندک

امروز کلی مناســبت داریم و طبیعتا کلی 
مســئول هم  داریم که این مناســبت ها را زاینده رود

تبریک می گویند و حتی گرامی می دارند 
و در بعضی از موارد هم به فکرشــان می سرد که ای کاش کمی 
 زودتــر نگاهی بــه تقویــم انداخته بودنــد تا یکــی دو طرح 
محیر العقــول برای امــروز آماده کننــد و در کنــار تبریک و 
گرامیداشت، نام آنها را بر زبان بیاورند و همه را در بهت و تعجب 

نبوغ خود در افق محو کنند .
 اما افســوس که کمی زودتــر تقویم دم دستشــان نبوده تازه 
 اگر هم بود فایده ای نداشــت چون بعضی از دســت اندرکاران 
حواس پرت، تاریخ  ها را اشــتباهی به آنها اعــالم می کردند و 
در نتیجه مســئول مربوطــه، در روز موعود، خواب تشــریف 
دارد چون فکر می کند جمعه اســت! و فردا که از خواب بیدار 
شــود روز عصای ســفید و روز ملی پارالمپیک تمام شده و باز 
هم ایشان به مراسم نرسیده اســت. کال اشکال از تقویم است  و 
مســئوالن مربوطه نباید به گیرنده های خود دست بزنند اصال 
این مناسبت های تقویمی برای مســئوالن مثل امتحان پایان 
ترم برای دانشجویان است. شب امتحان پایان ترم و قول و قرار 
های دانشجو با خود که ترم بعد از اول ترم برنامه ریزی می کنم 
و در طول ترم درس می خوانم و شــب امتحان یک نفس راحت 
می کشم. برخی مسئوالن هم وقتی به وســیله تقویم غافلگیر 
می شــوند و هیچ اقدام به درد بخوری برای مناســبت مربوطه 
انجام نداده اند، اعالم می کنند ما همین امروز برای مناســبت 
ســال آینده برنامه ریزی داریم و تاریــخ را 365 روز به تعویق 

می اندازند. همه اینها البته اشکال تقویم است، شک نکنید!

اشکال از تقویم است

 اگر به دنبال یک برنامه غذایی دوســتدار قلب هســتید رژیم مدیترانــه ای می تواند 
برنامه ای خوب و مناسب باشد.

رژیم غذایی مدیترانــه ای کامال بر اصول تغذیه صحیح منطبق اســت و فقط مقداری 
روغن زیتون ســالم را جزو الزامات آن قرار می دهد.اغلــب برنامه های صحیح غذایی 
حاوی توصیه هایی در مصرف میوه، ســبزیجات، ماهی و غالت کامل به همراه مصرف  
محدود روغن های ناسالم هســتند. با توجه به اینکه این اصول در برنامه های غذایی 
سالم مشترک هستند تنها سهم گروه های مختلف و استفاده از برخی غذاهای خاص 
هســتند که یک برنامه غذایی را تبدیل به برنامه ای دوستدار قلب می کنند.تحقیقات 
نشان می دهند که برنامه غذایی سنتی مدیترانه ای ریسک ابتال به بیماری های قلبی 

را کاهش می دهد.
 در حقیقت، آنالیز 1/5 میلیون فرد ســالم بزرگســال که از برنامه غذایی مدیترانه ای 
استفاده می کنند نشان داد که احتمال و میزان ابتال به آلزایمر و پارکینسون نیز مانند 

انواع سکته و سرطان در بین این افراد کاهش می یابد. 
راهنمای تغذیه ای آمریکا، رژیم غذایی مدیترانه ای را بــه عنوان برنامه ای غذایی که 
موجب بهبود سالمتی و پیشگیری از ابتال به بیماری می شــود و به راحتی برای تمام 

اعضای خانواده قابل اجرا می باشد، معرفی نموده است.
برنامه غذایی مدیترانه ای بر موارد زیر تاکید می ورزد:

قســمت پایه برنامه غذایی باید بر گیاهان - مانند میوه ها و ســبزیجات، غالت کامل، 
حبوبات و مغزها و دانه ها- استوار باشــد.کره را هم با روغن های ســالم مانند روغن 

زیتون جایگزین کنید.

نوستالژیکاتور 

شهر

یادداشت های 
گلبول آبی

جدول 1980

تخم مرغ های سیاه جادویی در ژاپنساخت بلندترین برج انسانی در اسپانیا  این دهکده  قبرهای زیادی دارد

»دره بزرگ جوشــان« نــام منطقه ای اســت بــر دامنه کوه 
آتشفشــانی هوکانــه ژاپن. ایــن منطقه از جمله مــکان های 
 گردشــگری ژاپن به شــمار می رود که به دلیل تخم مرغ های 

آب پز سیاه به شهرت رسیده است. 
مردم ژاپن به ایــن تخم مرغ هــا »کورو تاماگو« مــی گویند. 
کورو تاماگوها، همان تخم مرغ های معمولی هســتند که بر اثر 
جوشیدن در آب جوشان چشمه و بر اثر واکنش های شیمیایی 
با گوگرد و هیــدروژن به این رنگ درآمده انــد، اما داخل آن به 

رنگ سفید خود باقی مانده است.
 مردم ژاپن یک بــاور قدیمی دارند که بنا بــر آن، هر کس یک 

تخم مرغ سیاه بخورد هفت سال بر عمر او افزوده می شود.
 آنها تخم مرغ ها را درون ســبدهای فلزی گذاشــته و در آب 
جوشــان چشــمه در دمای ۸0 درجه و به مدت 15 دقیقه قرار 
می دهند و در نهایت تخم مرغ های ســیاه به دست آمده را به 

گردشگران می فروشند.

 »کولما«، نام یکــی از دهکده های واقع در کالیفرنیاســت که 
بیش از یک میلیــون و نیم مرده دارد! بیشــتر جمعیتی که در 
این منطقه دفن شده اند، کسانی هستند که در سان فرانسیسکو 
زندگی می کرده و همان جا هم مرده اند، اما خانواده شان نه تنها 
توانایی پرداخت هزینه ها را در یک شهر گران قیمت نداشته اند، 
بلکه شهرهم برای قبرستان  بزرگ جایی نداشته و از این رو آنها 

را در این دهکده دفن کرده اند.
 در ســال 1900، سان فرانسیسکو شــهری پر از آدم های مرده 
شده بود، چون در آن زمان کارگران زیادی برای کار در معادن 
به این شهر می آمدند و این موضوع باعث مهاجرت افراد بسیاری 
به این شــهر شــده بود. این  مهاجرت ها، بیماری را هم همراه 
خودش آورد و بســیاری از آنها جان خود را بر اثر بیماری های 
 مختلف از دســت دادند و گورستان شهر در آســتانه پر شدن 
قرار گرفت، همین موضوع دلیلی شد تا اسقف  سان فرانسیسکو 
محل تازه ای را برای اجســاد جدید پیدا کنــد و دهکده کولما 

مکان مناسبی برای این کار به نظر می رسید. 

تصاویر روز

دانشجویی بعد از تمام شدن اعتراضات
 در آفریقای جنوبی به پلیس این کشور گل هدیه می دهد

آخرین هنر چیدمان نصب شده 
توسط هنرمند فرانسوی موزه »تیت مدرن« انگلیس

مردمان کشور اســپانیا مراسم و جشــن های عجیب و در عین 
حال جالبی دارند. در یکی از این رقابت های ســنتی و بســیار 
مهیج، حدود 500 نفر در ساخت بلندترین برج انسانی به رقابت 
پرداختند. یک تیم 500 نفری در رقابت برای ساخت بلندترین 
برج انســانی جهان در ناحیه تاراگونا در شــمال شرقی اسپانیا 

شرکت کردند.
جایزه تعیین شده این رقابت به تیمی تعلق می گرفت که بتواند 

سخت ترین و بلندترین برج انسانی را بسازد.
 )Castells( بعد از پنج دور رقابت، ســرانجام برجی موسوم به
ســاخته شــد که ارتفاع آن به حدود 10 متر می رسید.پیشینه 
این مراسم سنتی به حدود قرن 1۸ در ناحیه کاتالونیا می رسد 
که گفته می شــود برای اولین بار یک برج انسانی در این ناحیه 
ساخته شــد. در این رقابت که با خطراتی نیز همراه بود عده ای 
از مردم زخمی شــدند. حدود بیســت هزار نفر تماشاگر نیز از 

نزدیک شاهد این رقابت مهیج بودند.
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(: 
در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد چرا كه حركت در آغاز روز، مايه 

بركت و پيروزى است.
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