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مگر «تايتانيك»  نمايش 
مى دهيم كه سينما را 

تعطيل مى كنيم؟

آمريكا 
دست از جنگ با ايران 

برنمى دارد

اصفهان 
 رتبه دوم سينماى كشور

 را دارد
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ــر معظم انقالب  ــت اهللا خامنه اى رهب ــرت آي حض
ــردار سرافراز شهيد  ــالمى در پيامى شهادت س اس

حسين همدانى را تبريك و تسليت گفتند ...

ــيه به  ــاره به حمله هوايى روس رييس مجلس با اش
ــوريه گفت: قبل از اين اقدامات  مواضع داعش در س

مشورت هايى با ايران داشتند تا ائتالفى براى ...

ــدور پيامى ــال و بختيارى با ص ــتاندار چهارمح اس
ــاالن اين عرصه  ــتاندارد» را به فع ــى اس  «روز جهان

تبريك گفت. در پيام قاسم سليمانى ...

ــدازه كه از  ــان ان ــد به هم ــاك مى گوي مهدى بى ب
ــب مدال در المپيك دارند،  تكواندوكاران انتظار كس

بايد حمايت الزم نيز صورت گيرد.مربى تيم... 

پيام رهبر انقالب در پى شهادت 
سردار حسين همدانى

روسيه، پيش از حمله به داعش
 با ايران مشورت كرده است

توجه به اسـتاندارد در مسير 
توسعه، افق نگاه دولت است

مسووالن ورزش، انتظارات 
تكواندو را برآورده كنند

12

ايران مانع حضور سرمايه گذاران آمريكايى در كشورش نبوده است:

از  ركـود خارج شديم؛ اما ممكن است  دوبـاره برگرديم

استاندار اصفهان:
اصفهانى ها  تفكيك 

جشنواره كودك و نوجوان را 
منطقى نمى دانند

ــان از تفكيك  ــتاندار اصفهان گفت: مردم اصفه اس
ــتند و آن  ــنواره  كودك و نوجوان گله مند هس جش
ــد؛ از وزير  ــاور نكرده ان ــرى منطقى ب را به عنوان ام
ــتاى رفع گله مندى اين  ــت مى كنم در راس درخواس
ــن  ــول زرگرپور در آيين جش مردم اقدامى كند.رس
ــينماى اصفهان و تجليل از هنرمندان اين عرصه  س
اظهار داشت: اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 
اسالمى و شهر جهانى صنايع دستى است و سال آينده 
نيز پايتخت گردشگرى اسالمى خواهد شد.وى با بيان 
اينكه به دليل ذات طبيعى هنر به عنوان يك نعمت 
ــمند و هنرمند نيز به خودى خود  الهى، امانِت ارزش
ــت، افزود: اهميت و جايگاه هنرمند در  ارزشمند اس

عصر امروزى  بر هيچ كس پوشيده نيست.
ــاره به اينكه هنر به دليل زبان  استاندار اصفهان با اش
ــت، تاكيدكرد: به وسيله هنر  رساى آن تاثيرگذار اس
ــه مخاطبان ــا ظرافت ب ــود در جهان ب حقايق موج

ــاره به اينكه هنر يكى از  ــود. وى با اش منتقل مى ش
ــت: نقش و  ــت گف ــعه اصفهان اس اركان اصلى توس
ــعه  ــبى براى توس ــتر مناس جايگاه هنر مى تواند بس
فرهنگ و هنر اصفهان فراهم كند. زرگرپور تاكيدكرد: 
ــانى  ــتان برخوردار از ظرفيت هاى عظيم انس اين اس
ــگ و هنر  ــد در عرصه فرهن ــروى توانمن به ويژه ني
ــته همچون نور  ــون توانس ــت و در اعصار گوناگ اس
ــكافته و روشنى بخش چشم  فانوسى تاريكى ها را ش
ــد دارند. وى  ــه نصف جهان امي ــدكه ب مردمانى باش
ــمند و ــى از هنرهاى ارزش ــينما يك ــه كرد: س اضاف

ــوب  ــاى فيروزه اى محس ــهر گنبده  پر رونق در ش
ــت اما از زمان  ــود كه اگر چه هنرى جديد اس مى ش

پيدايش با اصفهان عجين شده است كه ...



رييس جمهور گفت: گزارش ها به ما نشان مى داد كه در سه ماهه 
ــال به دليل كاهش قيمت نفت و تاخير در اجراى  ــت امس نخس
ــكالت  ــت درادامه راه در رونق اقتصادى با مش توافق ممكن اس

زيادى مواجه شود.
ــالم حسن روحانى،  رييس جمهور  به گزارش فارس، حجت االس
كشورمان در همايش بين المللى روز صنعت و تجارت گفت: براى 
اينكه كشورى بتواند از لحاظ اقتصادى در مسير رونق قرار بگيرد 
ــد، نيازمند است شرايط  ــاهد ثبات در حركت اقتصادى باش و ش
ــم ضرورى بود قدم هاى  ــبى را فراهم كند كه دولت يازده مناس

مهم و محكم و باثباتى را براى رفع مشكالت اقتصادى بردارد.
ــون انجام داده  ــح كرد: آنچه كه دولت تاكن رييس جمهور تصري
ــائل  ــاركت مردم در مس ــايه اميد و اعتماد و همچنين مش در س
اقتصادى بوده است. روحانى با بيان اينكه اين دولت معتقد است 
ــتمر در زمينه اقتصادى فراهم كردن محيط  ــرط حركت مس ش
مناسب اقتصادى و كسب و كار است افزود: بر همين اساس بناى 
ــى در اقتصاد و ايجاد يك رقابت  ــت بر تقويت بخش خصوص دول
سالم در اقتصاد است. وى ادامه داد: اگر اين دو مولفه محقق شود 
ما مى توانيم حمايت الزم را از بخش خصوصى انجام داده و موانع 
توليد را برداشته و فضاى رقابتى ايجاد و از موانع عبور كنيم. وى 
تاكيدكرد: يك مساله بسيار مهم فراهم كردن فضاى بين المللى 
براى حركت هاى اقتصادى داخلى بود. روحانى افزود: اقتصادى كه 
به فكر صادرات و واردات نباشد و اقتصادى كه بخواهد درون نگر 
باشد و به بيرون توجه نداشته باشد، اقتصادى كه نخواهد انحصار 
را در شركاى اقتصادى كنار بگذارد آن اقتصاد نمى تواند رو به جلو 
باشد. به همين دليل ما قصد داريم تحريم هايى كه ديوارى براى 
پيش روى فعاالن اقتصادى ما بود برداريم و به قولى كه به مردم 
ــت خارجى داديم يعنى تعامل سازنده با جهان، جامعه  در سياس
ــه سال  ــرايط ما با س ــانيم. وى با بيان اينكه امروز ش عمل بپوش
گذشته كامال متفاوت است گفت: ما اكنون در شرايطى هستيم 
ــته  ــه تحريم ها به زودى از جلوى پاى فعاالن اقتصادى برداش ك
ــد.رييس جمهور تصريح كرد: امروز دوران ايران هراسى  خواهد ش

ــت كه با توجه به نمايان شدن  ــده و امروز دورانى اس ــپرى ش س
ــاهد استقبال از  ــودآور فعاليت اقتصادى در ايران ما ش فضاى س
ــورهاى آسيايى، اروپايى، آمريكايى و ديگر كشورهاى جهان  كش
هستيم. رييس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به 
سفر اخيرش به نيويورك و شركت در جلسه عمومى سازمان ملل 
گفت: در جريان اين سفر جلسه اى با فعاالن اقتصادى- آمريكايى 
ــرمايه گذارى  ــا را براى حضور در ايران به جهت س ــتم و آنه داش
دعوت كردم. البته در صورتى كه بتوانند موانع داخلى خودشان را 
بردارند.روحانى ادامه داد: در برخى از رسانه ها از مشكالت حضور 
ــود كه بايد ــخت گفته مى ش ــان آمريكايى در ايران س كارآفرين
 تاكيد كنم اين مشكل از طرف ايران نيست؛ بلكه مشكل از طرف 
آمريكا است. وى افزود: اتفاقا يكى از كارآفرينان و مديران معروف 
ــت كه دولت ايران نيز دولت آمريكايى را  آمريكايى از من خواس
ــته شدن موانع از پيش روى آنها تشويق كنند تا اين  براى برداش

كارآفرينان بتوانند در ايران حضور يابند.
ــى مانع حضور  ــد براينكه ايران هيچ زمان ــور با تاكي رييس جمه
ــت بيان كرد:  ــورش نبوده اس ــرمايه گذاران آمريكايى در كش س
تحريم ها همواره از طرف مقابل آغاز شده و مشكل اصلى از سوى 
آنهاست. روحانى افزود: امروز هم اگر آنها بتوانند موانع را بردارند 
ــرايط  ــت. ما به دنيا گفتيم كه در ش راه در پيش پاى همه باز اس
ــى خوب و دعوت از همه كارآفرينان خارجى  جديد آماده ميزبان
ــرمايه گذارى و تكنولوژى هستيم تا بخشى از بازار  براى ورود س
ــرد. در حالى كه بازار  ــى ايران در اختيار آنها قرار گي 80 ميليون
صادراتى مشترك براى هر دو طرف ايجاد شود. وى با بيان اينكه 
ــرمايه گذاران خارجى و ايرانيان خارج از كشور در  حضور براى س
ايران فراهم است تاكيد كرد: دنياى اقتصاد بايد دنياى رقابت هاى 
سالم باشد. رييس دولت يازدهم با بيان اينكه ما دركشور به دنبال 
ــارت خارجى، صادرات غيرنفتى و در پى  تحرك جديد براى تج
اشتغال هستيم افزود: امروز يك فرصت بسيار مناسب در اختيار 
ــت ايران و همه عالقمندان به كاردر ايران وجود دارد. روحانى  مل
ــا چند هدف را در  ــه از آغاز به كار دولت يازدهم م ــا بيان اينك ب

ــرد: ايجاد ثبات و  ــان ك بخش اقتصاد دنبال مى كرديم خاطرنش
 آرامش در بازارهاى متنوع اقتصادى و برداشتن موانع متعدد براى 
ــب در اقتصاد  توليد و صادرات غيرنفتى و ايجاد چارچوبى مناس
كالن كه اميدبخش باشد از جمله اهداف ما بود. وى تاكيد كرد: 
ــت يازدهم تاكنون در زمينه انضباط پولى و مالى، تحرك در  دول
زمينه فعاليت بانك ها، كنترل پايه پولى، مهار تورم و ايجاد رونق 

اقتصادى و خروج از ركود قدم هاى بسيار مهمى برداشته است.
ــه از ابتداى دولت مهار تورم و كاهش  رييس  جمهور با بيان اينك
ــتور كار قرار گرفته است ادامه داد: موضوع  ــتمر تورم در دس مس
كاهش نرخ تورم هم براى توليد و مردم و هم در ارزش پول ملى 
ــوع براى پيش بينى در  ــت فراوان دارد. همچنين اين موض اهمي

انجام برنامه ريزى هاى آينده نيز بسيار حائز اهميت است.
ــت كه تا پايان دولت يازدهم  روحانى تاكيد كرد: هدف ما اين اس
ــل از پايان  ــه امكان دارد قب ــورم را يك رقمى كنيم. البت ــرخ ت ن
ــت در تورم  ــيم يا حتى ممكن اس ــن دولت به اين هدف برس اي
ــيم. وى  ــال نيز به نرخ تك رقمى برس نقطه به نقطه تا پايان امس
ــارى و هم در  ــال ج ــرد: كاهش نرخ تورم در س ــان ك خاطرنش
ــال هاى 95 و 96 و تا پايان دولت يازدهم تداوم خواهد داشت. س

رييس جمهور با اشاره به وجود برخى نقدها نسبت به اين سياست 
ــه بگويند اين  ــد ك ــايد بزرگ ترين نقد اين باش دولت گفت: ش
ــت دولت انقباضى است و اين سياست انقباضى نمى تواند  سياس
ــال  براى خروج از ركود كمك كند. روحانى تاكيد كرد: ما در س
ــته از ركود مستمرى كه 8 فصل به طور مداوم با آن روبرو  گذش

بوديم خارج شديم.
ــه آيا ما واقعا از ركود  ــوال مى كنند ك وى با بيان اينكه برخى س
ــود و رونق  ــروج از رك ــت: خ ــديم يا خير؟ اظهار داش ــارج ش خ
ــخصى دارد، اگر در دو دوره سه ماهه شاهد رشد  تعريف هاى مش
ــده. بر  ــى رونق و خروج از ركود محقق ش ــيم يعن اقتصادى باش
ــد اقتصادى در سه  ــاس ما در سال گذشته شاهد رش همين اس
ــال گذشته نيز  ــوم بوديم و در مجموع در س ماهه اول، دوم و س
رشد اقتصادى سه  درصدى داشتيم پس ما از ركود خارج شديم.

رييس جمهور خاطرنشان كرد: البته شرايط ما به نحوى است كه 
امكان دارد دوباره به ركود برگرديم كه بايد حواسمان جمع باشد 
ــكالت توليد را حل  ــد تالش هاى فراوانى انجام بگيرد و مش و باي
ــان اينكه توليدگران و كارآفرينان ما  و فصل كنيم. روحانى با بي
ــكالتى مواجه هستند ادامه داد: بخش هاى توليدى از يك  با مش
ــهيالت مالى و پولى و از طرف ديگر به دليل  طرف در زمينه تس
كاهش تقاضا دچار برخى مشكالت هستند. وى با اشاره به كاهش 
ــران و براقتصاد ما ــت: كاهش قيمت نفت در اي ــت نفت گف قيم

ــته به  ــه خصوص در بخش دولتى و بخش هاى خصوصى وابس ب
صنعت نفت و گاز تاثير فراوانى دارد كه طبيعتا اين كاهش قيمت 

نفت يك فشار اقتصادى را به كشور وارد مى كند.
ــورهاى صادركننده  ــيارى از كش ــرايط بس وى افزود: در اين ش
ــد دچار  ــان از فروش نفت تامين مى ش ــت كه درآمد اصلى ش نف
ــدند؛ اما در  ــازار ارز و همچنين با تورم باال مواجه ش ــش در ب تن
ــم باال نرفت؛ اما  ــى در بازار ارز رخ نداد و تورم ه ــور ما تنش كش
ــتيم.روحانى ــكالت مواجه هس ــى از مش ــن حال با برخ در عي

ــراى ارائه خدمات به  ــال وزارتخانه هاى ما ب ــه داد: به هر ح ادام

جامعه به دليل درآمد كم با مشكالتى مواجه هستند. همچنين 
ــد به همه اين  ــكالتى دارند؛ اما عالقمن ــاى توليدى مش بخش ه
ــيرى كه از قبل داشته را ــته اهداف و مس ــائل دولت توانس مس
ــاره به مذاكرات هسته اى و داليل انجام   ادامه دهد. روحانى با اش
اين مذاكرات گفت: انجام مذاكرات هسته اى به خاطر اين بود كه 
شرايط جديدى در روابط بين الملل و منطقه به وجود بياوريم. وى 
ــته اى يكى از فرازهاى بزرگ در سياست  با بيان اينكه توافق هس
ــت،  افزود: در يك مساله  ــى جهان اس خارجى و تاريخ ديپلماس
پيچيده و مهم در عرصه بين الملل كشورى مانند ايران با 6 قدرت 
ــالش و انجام مذاكره به  ــال ت جهانى مواجه بود كه بعد از دو س
ــه در روز اول اين دولت اعالم و وعده  ــيديم ك همان نقطه اى رس
كرده بود. رييس جمهور تاكيد كرد: ما در گذشته گفته بوديم كه 
هدف مان در انجام اين مذاكرات رسيدن به يك نتيجه برد- برد 

است كه خوشبختانه ما به اين هدف خود دست يافتيم.
روحانى با بيان اينكه ميز ديپلماسى براى نخستين بار در دهه هاى 
اخير نشان دادكه قدرت منطق مى تواند بر قدرت تحريم و فشار 
ــرد: جز يك رژيم غاصب  ــود تاكيد ك به خوبى پيروز و موفق ش
ــورى در دنيا نيست كه نسبت به اين توافق  در منطقه هيچ كش
ــد و به اين 7 كشور تبريك نگويد. ــحالى نكرده باش اظهار خوش

وى افزود: البته برخى گروه هاى افراطى در گوشه  و كنارها هستند 
كه هيچ زمان از تعادل، اعتدال و آرامش و ... خوشحال نيستند، 
ــتند و بايد  ــت. البته تعداد اندكى هس ــان در دعواس آنها نان ش
ــان كرد. رييس جمهور تصريح كرد: براى اين گروه هاى  تحمل ش
ــت كه ببينند ايران  ــمان تپيده و شرايط سختى اس افراطى آس

روابطش با جهان يك روابط احترام آميز است. 
روحانى با بيان اينكه حل مشكل هسته اى تنها بخشى از اهداف 
ما در انجام مذاكرات بودگفت: ما با اين توافق در پى ايجاد فضاى 
ــد در منطقه و جهان بوديم و اين فضا براى ما اهميت دارد.  جدي
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه در كنار مشكل 
ــكالت ديگرى روبه رو شديم اظهار  كاهش قيمت نفت ما با مش
داشت: ما زمان كوتاه ترى را بين انجام توافق تا اجرايى شدن توافق 
ــده. پيش بينى مى كرديم كه فاصله و دوران اين اقدام طوالنى ش
ــه اينكه چارچوب توافق در لوزان  رييس جمهور افزود: با توجه ب
انجام گرفت و در تيرماه به توافق رسيد، انتظار اين بود كه پس از 
چند هفته شاهد اجراى توافق باشيم. البته اين موضوع پيش بينى 
همه كشورها بود. روحانى با اشاره به سنگ اندازى آمريكايى ها در 
ــنگى را دراين اجراى توافق تاكيد كرد: افراطيون آمريكا يك س
ــوع بين المللى بود را  ــته اى كه موض راه انداختند و موضوع هس
ــل كردند و اين اقدام آنها  ــه يك موضوع حزبى در آمريكا تبدي ب
ــت. وى ــت خارجى آمريكا اس يكى از خطاهاى بزرگ در سياس
ــرهايى هم  ــه داد: البته انتخابات با تمام زيبايى هايش دردس ادام
ــتانه انتخابات قرار گرفتند دچار اين  دارد، در آمريكا چون در آس
ــدند و در ايران هم اگر فراز و نشيب مختصرى  ــيب ش فراز و نش

وجود دارد به دليل انتخابات است.
ــد كه مساله  رييس جمهور تاكيد كرد: موضوع انتخابات باعث ش
هسته اى به يك مساله حزبى تبديل شود و بخواهند كه اين توافق 
ــود كه اصال ربطى به كنگره نداشت و همين  به كنگره ارجاع ش
داستان باعث شد كه موضوع چند ماه به تاخير بيفتد و آنها اين 

توافق را به كنگره بردند و جاهاى ديگرى هم اعالم كردند ما هم 
به كنگره مى بريم.

ــديم و  ــيب ها ما معطل ش ــزود: در همين فراز و نش ــى اف روحان
ــد كه البته اين  ــه ميان انجام توافق تا اجراى توافق زياد ش فاصل
ــت و دو انتظار را به  ــرآفرين اس فاصله زمانى براى اقتصاد دردس
ــود مى آورد، انتظار براى خريدار داخلى و ديگرى انتظار براى  وج
روابط با فعاالن اقتصادى در دنيا،  كه اين دو انتظار در بازار توليد 
ــت. وى تاكيد كرد:  ــرمايه تاثيرگذار بوده اس ــرك و بازار س و تح
تقاضاهاى بسيار زيادى از طرف فعاالن خارجى براى ورود به بازار 
سرمايه و بورس ايران وجود دارد و منتظرند كه روز اجراى توافق 
برسد تا وارد بازار بورس شوند.رييس جمهور با بيان اينكه به روز
اجرايى شدن توافق نزديك تر مى شويم گفت: ان شاءاهللا بى ترديد 
ما شاهد يك جهشى در حركت و رونق اقتصادى، تعامل با دنيا و 
حضور سرمايه گذاران خارجى در ايران و ورود فناورى هاى نوين 
ــان اينكه ورود فناورى هاى  ــور خواهيم بود. روحانى با بي در كش
ــكالتى بود كه در چند سال  نوين به دليل تحريم ها از جمله مش
ــن دروازه ها باز  ــت: امروز اي ــر با آن مواجه بوديم، اظهار داش اخي
ــود تا فناورى هاى نوين وارد كشور شود تا بتوانيم حركت  مى ش

جديدى را در بخش هاى مختلف اقتصادى آغاز كنيم.
ــود با بيان اينكه  ــخنان خ ــور در بخش ديگرى از س رييس جمه
ــته اى و فعاليت هاى  ــى از اهداف مان در انجام مذاكرات هس يك
ــتغال بوده است تصريح كرد: در دهه 60 نرخ  اقتصادى ايجاد اش
ــت و به تبع آن بايد در  ــد جمعيت در ايران افزايش يافته اس رش
ــتغالزايى آنها فراهم مى شود. ــرايط مناسبى براى اش دوره 80 ش

روحانى افزود: خوشبختانه در آن دوران درآمد نفتى بيش از حد 
ــيد و بهترين  انتظار افزايش يافت و قيمت نفت به 143 دالر رس
ــتغال بودكه متاسفانه در نيمه دوم 80 كه  فرصت براى ايجاد اش
ــيار خوب بود اشتغال خالص ما صفر  وضع درآمدى نفتى ما بس
ــتغال خالص صفر بود در حالى  ــال 85 تا 90 اش بود؛يعنى از س
ــد حركت هاى رو به جلويى انجام مى گرفت.رييس جمهور  كه باي
ــاله تورم، ركود  با بيان اينكه دولت از ابتداى آغاز به كارش با مس
ــت: تركيب نيروى كار در  و خيل بيكاران روبه رو بود، اظهار داش
آن زمان كامال عوض شده بود؛ يعنى ما با بخش بزرگى از جوانان 
ــه كار مواجه بوديم. به  ــرده و همچنين بانوان آماده ب تحصيل ك
همين جهت تصميم ما براى ايجاد اشتغال توسعه و رونق پايدار 
ــه گانه و رهبر معظم انقالب همواره از  بود. روحانى گفت: قواى س
ــت مى كنند و يكى از معانى  ــان و توليدكنندگان حماي كارآفرين
ابالغ سياست هاى اقتصاد مقاومتى حمايت نظام از توليد درون نگر 

و صادرات غيرنفتى است.
رييس جمهور با بيان اينكه از ابتداى تابستان تيم اقتصادى دولت 
ــه فراخواندم، گفت: گزارش ها به ما نشان مى داد  را در چند جلس
ــال به دليل كاهش قيمت نفت و  ــه ماهه نخست امس كه در س
تاخير در اجراى توافق ممكن است درادامه راه در رونق اقتصادى 
ــكالت زيادى مواجه شود. بر همين اساس از تيم اقتصادى  با مش
ــت جديدى براى شش ماهه دوم  ــتم كه يك بسته سياس خواس
ــه كند.روحانى تاكيد كرد: اين  ــال براى رونق اقتصادى تهي امس
اقدام از سوى دولت انجام گرفته و  در دو هفته گذشته جلسات 
مداومى براى نهايى كردن اين بسته سياسى تشكيل شده است.

يادداشت
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شنيده ها 

ــيه به  ــاره به حمله هوايى روس رييس مجلس با اش
ــوريه گفت: قبل از اين اقدامات  مواضع داعش در س
مشورت هايى با ايران داشتند تا ائتالفى براى مبارزه 

با تروريسم تشكيل شود.
ــالمى ، با  ــوراى اس على الريجانى رييس مجلس ش
رييس مجلس سناى لهستان ديدار و گفت وگو كرد.

على الريجانى پس از اين نشست مشترك با حضور 
ــائل مطرح شده  ــريح مس در جمع خبرنگاران به تش
ــاى مجالس ايران و لهستان  در ديدار دو جانبه روس
ــت: خوشحاليم رييس سناى  پرداخت و  اظهار داش
ــه ايران  ــات عالى رتبه ب ــك هي ــتان در راس ي لهس
ــوت ما را پذيرفتند از  ــريف آوردند و از اينكه دع تش

آنها تشكر مى كنيم.
ــال با  ــتان صدها س ــا بيان اينكه ايران و لهس وى ب
يكديگر ارتباط نزديك داشتندگفت: در جنگ جهانى 
دوم 120 هزار نفر از مردم لهستان به ايران پناهنده 
ــدند و ايران در نهايت احترام از آنها پذيرايى كرد.  ش
ــرايط روابط  ــتان در همه ش ــران و لهس ــن اي بنابراي

صميمانه و دوستانه اى داشتند. 
ــان  ــه اى كه خدمت ايش ــى گفت: در جلس الريجان
داشتيم در زمينه همكارى هاى پارلمانى و گسترش 
ــت كرديم. همچنين در مورد  روابط اقتصادى صحب
گسترش همكارى در زمينه سرمايه گذارى در حوزه 

نفت و گاز، كشتى سازى و واگن و ساير صنايع ديگر 
بحث شد.الريجانى افزود: همچنين در مورد تصويب 
قوانينى مثل اجتناب از ماليات مضاعف و قوانينى كه 
به تسهيل سرمايه گذارى در كشور بينجامد، صحبت 
ــائل  ــد.وى تاكيد كرد: در اين ديدار در مورد مس ش
مهم منطقه اى مانند وضعيت آشفتگى كه در منطقه 
بوسيله تروريست ها صورت گرفته و يا بحران آفرينى 
ــوريه، عراق و  ــكالتى كه در س ــطين و مش در فلس
ــتان به خاطر حضور تروريست ها ايجاد شده  افغانس
است، بحث شد.رييس مجلس در ادامه سخنان خود 
ــفر رييس سناى لهستان  اظهار اميدوارى كرد كه س
به ايران به ارتقاء سطح روابط سياسى و همكارى هاى 
سياسى و اقتصادى و همكارى دانشگاهى و فرهنگى 
ــود.الريجانى در بخش دوم سخنان خود در  منجر ش
ــود از حمالت  ــوالى در مورد ارزيابى خ ــخ به س پاس
اخير روسيه به مواضع داعش در كشور سوريه اظهار 
ــردن در مورد  ــك مقدار قضاوت ك ــت: اكنون ي داش
ــوريه زود است. البته قبل از اين  حمله روسيه به س
اقدامات، مشورت هايى با ايران داشتند تا براى مبارزه 
با تروريسم ائتالفى تشكيل شود.وى بر همين اساس 
ــت نظر عمل كرده اند اما  ــح كرد: تا اينجا با دق تصري
ــت و با چه كيفيتى  بايد ديد چقدر ادامه خواهد داش

ادامه مى يابد.

ــد بر  ــا تاكي ــام ب ــژه برج ــيون وي ــس كميس ــب ريي  ناي
ــا نخواهد  ــع م ــه نف ــام ب ــراى برج ــر در اج ــه تاخي اينك
ــريع تر ــف برجام را هر چه س ــس بايد تكلي بودگفت: مجل

 مشخص كند.منصور حقيقت پور افزود: آخرين وقت براى 
ــت،  ــده اس دولت درباره اجراى برجام 26 مهر ماه اعالم ش
امروز 1+5 كارهاى خود را انجام داده و منتظر اين است كه 
جمهورى اسالمى ايران نظر خود را اعالم كند و اين به نفع ما 

نخواهد بود كه تاخير شود.
ــتند، ــف برجام هس ــى ها مخال ــه برخ ــورد اينك وى در م

 ادامه داد: دوستانى كه مى گويند طرح رد برجام را دارند به 
مجلس بياورند؛  اما در كميسيون برجام شاهد بوديم كه تنها 

يك نفر موافق رد برجام بود.
نايب رييس كميسيون ويژه برجام مجلس با يادآورى اينكه 
ــيون برجام نظر داشتند كه هماهنگ  دوستان ما در كميس
ــت: اگر نظام نظرش اين است  با نظام جلو بروند، اظهار داش
كه با الزاماتى از اين مرحله عبور كنيم ما بايد با الزاماتى اين 
ــد بر اين كه بايد  ــالم كنيم.حقيقت پور با تاكي را نهايى و اع
ــخص شود،  ــريعتر مش تكليف برجام در مجلس هر چه س
گفت: دوستان اگر در تدوين و بررسى طرح نظرى دارند، مى 
توانند ارائه كنند، همان گونه كه ما شاهديم اين آقايان 100 
تا پيشنهاد را تا ديروز ارائه كردند، اين در حالى است كه ما تا 
حاال براى طرحى اين مقدار پيشنهاد را نداشتيم، آنها بدانند 

كه اين پيشنهادات در مجلس بررسى مى شود.

وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه شنيده ها حاكى از آن 
است كه برخى ها به دنبال آبستراكسيون (عدم حضور عمدِى 
گروهى از نمايندگان مجلس در هنگام رأى گيرى) در جلسه 
يكشنبه مجلس هنگام بررسى طرح اجراى برجام هستند، 
ــت: من هم اين موضوع را شنيدم، البته دوستان  اظهار داش
ــتند،انتقاداتى به برجام  مخالف برجام دوستان خوبى هس
وجود دارد، هم نقاط مثبت و منفى برجام بررسى شده و براى 
نقاط منفى برجام، طرح اجراى برجام به مجلس ارائه شده كه 

اين طرح فردا يكشنبه در مجلس بررسى مى شود.
ــالمى تاكيد كرد: بر اساس  اين نماينده مجلس شوراى اس
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهورى اسالمى ايران 
در اجراى برجام، دولت مى تواند برجام را در راستاى الزاماتى 

كه در اين طرح آمده اجرايى كند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى قرار بود 
در هفته جارى به حوزه هاى انتخابيه خود بروند و خانه ملت 
ــند؛  اما به دليل ضرورت بررسى  ــته باش جلسه علنى نداش
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهورى اسالمى ايران 

در اجراى برجام، خانه ملت در اين هفته جلسه علنى دارد.
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهورى اسالمى ايران 
در اجراى برجام كه يكشنبه در مجلس بررسى مى شود در 
صورت تصويب نهايى به دولت اجازه مى دهد در چارچوب 
مصوبات شوراى عالى امنيت ملى به شكل داوطلبانه برجام 

را اجرا كند.

الريجانى در ديدار با رييس سناى لهستان:
روسيه پيش از حمله به داعش با ايران مشورت كرده است

 نايب رييس كميسيون ويژه برجام:
تاخير در اجراى برجام به نفع ما نخواهد بود
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حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
در پيامى شهادت سردار سرافراز شهيد حسين همدانى 

را تبريك و تسليت گفتند. 
به گزارش جام جم آنالين به نقل از پايگاه اطالع رسانى 
مقام معظم رهبرى، متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين

شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــين همدانى را به  ــهادت سردار سرافراز، شهيد حس ش
خانواده گرامى و بازماندگان و دوستان و همرزمانش و به 
مجموعه پر افتخار سپاه پاسداران انقالب اسالمى تبريك و 

تسليت مى گويم.
ــالش، جوانى  ــى و صميمى و پر ت ــن رزمنده قديم اي

ــرف و  ــاى ش ــه ه ــود را در جبه ــد خ ــاك و متعّب پ
ــالمى و نظام جمهورى  ــت، در دفاع از ميهن اس كرام
ــا بركت و  ــع پايانى عمر ب ــد و مقط ــالمى گذراني اس
ــم اهل بيت ــاع از حري ــود را در دف ــره نورانى خ چه

ــقياى تكفيرى و ضد  ــالم و در مقابله با اش عليهم الس
اسالم سپرى كرد و در همين جبهه پر افتخار به آرزوى 
ــدا و در حال جهاد ــان دادن در راه خ ــود يعنى ج خ

ــل و رحمت الهى بر او  ــبيل اهللا نائل آمد و فض  فى س
گواراباد.

ــتوار آرزومندان اين موهبت و كمربستگان راه  صف اس
ــهادت در ايران اسالمى و در سپاه و همه ى  جهاد و ش
نيروهاى مسلّح جمهورى اسالمى، صّفى بلند و بنيانى 
ــر و ما بّدلوا تبديال.  ــت: و منهم من ينتظ مرصوص اس
ــهيد همدانى و بر همه ى مجاهدان  رحمت خدا بر ش

راه حق.
سّيد على خامنه اى
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پيام رهبر انقالب در پى شهادت 
سردار حسين همدانى

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

روزنامه القدس العربى مدعى شده كه يكى از رهبران 
ــيعه) عراق، كه خواست نامش فاش  ائتالف ملى (ش
نشود به اين روزنامه گفته:  يك هيات رسمى و نظامى 
ــيه سفر كرده، درخواست  عراق كه چند روز به روس
كرده بود با حمالت مستقيم روسيه به مواضع (گروه 
ــراق، موافقت  ــتى) داعش در ع ــرى صهيونيس تكفي
ــته ــيه براى تحقق اين خواس ــود، اما دولت روس ش

ــما  ــرط هايى وضع كرد از جمله اينكه عراق رس  ش
ــد و ديگر  ــت كن ــراى حمالت درخواس ــيه ب از روس
ــيه قرار دهد، تا  ــه مصونيت براى نيروهاى روس اينك
ــتباه، غيرنظاميان كشته شدند،  در صورتى كه به اش
ــرار نگيرند.  ــيه تحت پيگرد قانونى ق نيروهاى روس
ــيه درخواست كرده است پايگاهى  عالوه بر اين، روس
ــى اختصاص داده شود  در عراق به هواپيماهاى روس
ــاى اين حمالت  ــى از هزينه ه ــت عراق، بخش و دول
ــى از ــد ضمن آنكه قبول پرداخت بخش را تقبل كن

ــورت گيرد كه  ــد از آن ص ــد بع ــا مى توان ــه ه هزين
ــن منبع تاكيد كرد،  ــاع مالى عراق بهبود يابد.اي اوض
درخواست رسمى عراق، مشكلى ندارد؛  زيرا نخست 
ــيون كردها ،  ــالف ملى و فراكس ــر، نيروهاى ائت وزي
تمايل خود را براى حمالت روسيه به مواضع داعش 
نشان داده اند. حمالت هوايى به هواپيماهاى روسى 
محدود نخواهد شد؛ بلكه نيروى هوايى ايران نيز در 
ــاركت خواهد كرد. اين  ــه به مواضع داعش مش حمل
ــاره كرد كه با  منبع به وجود ده ها خلبان ايرانى اش
ــوخوى عراق وارد اين كشور شده اند.  هواپيماهاى س
اين هواپيماها را بعد از پيدايش داعش، ايران به عراق 

فروخته بود.

خلبان هاى ايرانى به جنگ 
داعش مى روند؟

ــرى در هفتمين  ــم رهب ــر مقام معظ رييس دفت
ــيه منطقه اى جامعه مدرسين حوزه علميه  اجالس
ــى شود كه عربستان سعودى  قم گفته: بايد بررس
ــت  ــورى كه داراى ثروت اس ــى چه؟ يك كش يعن
ــوان مالكش چه معنايى  ــعودى به عن اما كلمه س
دارد؟ چه كسى اين سند مالكيت را براى او صادر
ــتان را كه  ــد انگلس ــدا نابود كن ــت؟ خ كرده اس
سردمدران آنها را بر اين سرزمين مسلط كرد و از 

آن تاريخ، متولى اماكن مقدسه شده اند.

اظهارات تند رييس دفتر رهبر 
انقالب درباره ال سعود

ايران مانع حضور سرمايه گذاران 

آمريكايى در كشورش نبوده است:

از ركـود خارج 
شديم؛ اما ممكن 

است دوبـاره 
برگرديم
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ــاره به آمادگى شركت هاى  ــركت ملى نفت ايران با اش مديرعامل ش
بين المللى براى حضور در كنفرانس قراردادهاى نفتى تهران، گفت: 
جزئيات قراردادهاى جديد براى سرمايه گذاران خارجى اعالم نشده 

است.
ــار جزئيات قراردادهاى جديد نفتى  ركن الدين جوادى درباره انتش
 IPC در ديدار با هيات هاى خارجى، افزود: با توجه به اينكه (IPC)
به تازگى در هيات وزيران تصويب شده بنابراين واضح است تا پيش 
ــذاران خارجى عنوان  ــرمايه گ از تصويب نهايى، جزئيات آن براى س

نشده باشد.
ــركت هاى خارجى  ــا هيات ها و ش ــر اينكه در ديدار ب وى با تاكيد ب
ــده است،  تنها كلياتى از قراردادهاى IPC براى آنها توضيح داده ش
ــركت هاى خارجى براى حضور در كنفرانس معرفى  اظهار داشت: ش

قراردادهاى جديد نفتى در تهران اعالم آمادگى كرده اند.
مديرعامل شركت ملى نفت ايران پيشتر نيز درباره دليل اصلى معرفى 
قراردادهاى IPC در تهران به جاى لندن با اشاره به اينكه دو ديدگاه 
ــت، گفته  درباره برگزارى كنفرانس قراردادهاى نفتى مطرح بوده اس
بود: نتايج تضارب آرا درباره برگزارى اين كنفرانس در تهران يا لندن 
ــرايط پيش آمده و تمايل زياد شركت هاى  ــد كه با توجه به ش اين ش

خارجى براى حضور، اين كنفرانس در تهران برگزار شود.
ــران يك حركت  ــزارى اين كنفرانس در ته وى با تاكيد بر آنكه برگ
ــما از حضور شركت هاى  ــت، دراين باره اينكه پيش بينى ش ملى اس
مطرح بين المللى در كنفرانس تهران چيست نيز گفته بود: شواهد از 
استقبال گسترده از اين كنفرانس حكايت دارد. هم اكنون بسيارى از 
ــركت هاى بزرگ نفتى در حال بازگشايى و فعال كردن دفاتر شان  ش

در تهران هستند.
ــى قراردادهاى نفتى  ــه كنفرانس معرف ــر نفت با بيان اينك معان وزي
ــد» خواهد بود،  ــى «خوب و آبرومن ــران به طور قطع كنفرانس در ته
ــس، گفته بود:  ــركت هاى آمريكايى در اين كنفران درباره حضور ش
ــا اين همه، احتمال  ــنى از آمدن آنها وجود ندارد، ب هنوز تصوير روش
ــركت هاى  ــت.جوادى در اين باره كه آيا ش ــا منتفى نيس حضور آنه
آمريكايى محدوديتى براى حضور در ايران خواهند داشت يا نه، افزود: 
ــود ندارد و همكارى با  از نظر دولت محدوديتى براى حضور آنها وج

شركت هاى آمريكايى در قالب اين قراردادها امكانپذير است.
وزارت نفت با هدف سرعت بخشيدن به توسعه ميدان هاى نفت و گاز، 
جبران كم كارى سال هاى گذشته در ميدان هاى مشترك و وارد كردن 
فناورى هاى نوين اقدام به طراحى مدل جديد قراردادهاى نفتى كرد 
كه به دليل تحريم، معرفى آن به سرمايه گذاران و شركت هاى خارجى 

با تاخير همراه شده است.

مديرعامل شركت ملى نفت ايران:
آمادگى شركت هاى بين المللى 

براى حضور در كنفرانس قراردادهاى 
نفتى تهران
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كارشناسان مى گويند سياست هاى اقتصادى دولت باعث 
ــده به نحوى كه به  ــديد ركود و درجا زدن بازار كار ش تش
ازاى ايجاد 735 هزار شغل جديد، 326هزار شغل موجود 

نابود شده است.
ــته  ــال گذش ــى وزير كار مى گويد دولت در س على ربيع
ــغل جديد در اقتصاد ايران  ــته 735 هزار و 683 ش توانس
ايجاد كند كه حتى مى توان آنها را از طريق كدهاى ملى 
ــده در تامين اجتماعى  ــه بيمه اى صادرش افراد و دفترچ
ــاليانه 800 هزار  نيز رديابى كرد.وزير كار با بيان اينكه س
ــود، از ورود  ــران ايجاد ش ــغل جديد بايد در اقتصاد اي ش
زودهنگام پنج  ميليون نفر به بازار كار در سال هاى آينده 
كه بيشتر آنها را زنان و فارغ التحصيالن دانشگاهى تشكيل 
ــر لزوم ــت. وى همچنين ب ــر داده اس ــد، خب ــى دهن م

 برنامه ريزى در اين بخش تاكيد كرده است.
735 هزار نفر شاغل و 326 هزار نفر بيكار شدند!

با وجود اينكه وزير كار مى گويد در سال گذشته 735 هزار 
ــال 93 ايجاد شده  شغل جديد با كد بيمه مشخص در س
اما وى عنوان كرد در همين مدت 326 هزار ريزش شغل 
هم داشتيم؛ بنابراين خالص ايجاد اشتغال در سال گذشته 
بيش از 400 هزار اشتغال بود.همچنين نكته ديگرى كه 
از اوضاع بازار كار ارائه كرده، اين است كه در سال گذشته 
ــود جلوگيرى ــغل موج ــم از ريزش 237 هزار ش با تفاه

ــد، امروز بايد مى گفتيم در   شده است. اگر چنين نمى ش
سال گذشته 735 هزار شغل جديد ايجاد و 563 هزار شغل 
موجود نابود شد؛ بنابراين روند در جا زدن بازار كار ايران 
ــتيم.وضعيت موجود نشان مى دهد در سال 93 به  را داش
ــده، تقريبا يك شغل نابود شده  ازاى هر دو شغل ايجاد ش
است. اين مساله به خوبى يكى از داليل بحرانى ماندن بازار 
كار و تبديل بيكارى به چالشى براى خانواده ها را توضيح 
مى دهد.اينكه مجموعه سياست گذارى ها، حمايت هاى 
ــن  ــا، همچني ــم گيرى ه ــهيالتى و تصمي ــى و تس بانك
نسخه هاى اقتصادى دولت نتواند منجر به پايدارى مشاغل 
موجود و تقويت عملكرد بنگاه ها و فضاى كسب و كار شود، 
خود موضوع مهمى است كه بى توجهى به آن باعث شده 
ــرمايه گذارى هاى صورت گرفته در  است كه بخشى از س

فضاى كسب و كار كشور نابود شود.
ــردش، ناتوانى بانك ها  ــرمايه در گ كمبود نقدينگى و س
ــى رويه و غير ضرور  در حمايت از توليد داخل، واردات ب
ــيارى از كاالها و توليدات بُنجل خارجى، ضعف هاى  بس
مديريتى و مسائلى از اين دست باعث شده است تا امروز 
نه تنها بازار كار كشور در يك حالت نيمه فعالى قرار داشته 
باشد بلكه ريزش و نابودى مشاغل هم در تعداد باال اتفاق 
بيافتد؛ بنابراين اگر دولت توانسته دست كم به اندازه نياز 
يكسال بازار كار اشتغال جديد ايجاد كند اما در نقطه مقابل 

ــرايط فعاليتى بنگاه ها و جلوگيرى از نابودى  از تثبيت ش
اشتغال موجود ناتوان بوده است.

غفلت از اشتغال موجود
ــان عقيده دارند اگر تالش دولت ها براى حفظ  كارشناس
اشتغال موجود مهم تر از برنامه ريزى براى ايجاد مشاغل 
ــت؛ بنابراين  ــد، كم اهميت تر از آن نيز نيس جديد نباش
ــوزه بازار كار  ــت هايى كه دولت بايد در ح يكى از سياس
ــت كه از روند نابودى و ريزش مشاغل  دنبال كند، اين اس
ــود كه البته وزير كار معتقد است  در كشور جلوگيرى ش
ــتانه نابودى چنين حركتى  براى بخشى از مشاغل در آس
ــرايط بازار  ــت.زمانى مى توان به بهبود ش انجام شده اس
ــه نه تنها ــران اميدوار بود ك ــكارى از بح كار و خروج بي

ــتغال زايى به  ــت گذارى هاى دولت در بخش اش  سياس
نتيجه برسد بلكه ضمن حفظ مشاغل موجود، فضايى براى 
فعاليت واحدها و بنگاه هاى در حال فعاليت ايجاد شود كه 
شاهد اشتغال زايى دوباره و پذيرش ورودى هاى جديد در

 بنگاه هاى فعال كشور باشيم نه اينكه واحدهاى توليدى 
ــتغال موجود آنها  يكى پس از ديگرى نابود و در نتيجه اش
نيز از بين برود.اين روند نشان مى دهد هر چقدر هم رشد 
اقتصادى ايجاد شود و فضاى كسب و كار بهبود يابد، غفلت 
از داشته ها باعث مى شود تا اقتصاد و بازار كار كشور در جا 
ــود تا موقعيت فعلى  بزند. يعنى به صورت مداوم تالش ش

ــود.در چنين فضايى، بيكارى به  حفظ و شرايط بدتر نش
بحران براى خانواده ها و جوانان تبديل شده، ورود به بازار 
ــت، دوره انتظار جوانان براى كار به دو سال  كار دشوار اس

ــيده و بيش از 93 درصد كل قراردادهاى كار موقت و  رس
ــيار پايين و داراى شكاف عميقى با  سطح دستمزدها بس

هزينه هاى خانوار است.

خبر

وزير صنعت، معدن و تجارت رسيدن به رشد اقتصادى هشت درصدى 
در برنامه ششم را منوط به توليد و صادرات عنوان و اعالم كرد: صادرات 
غيرنفتى از رشد نسبى برخوردار بوده است اما به دليل ركود جهانى، با 

وجود افزايش كمى با كاهش درآمد صادراتى مواجه بوده ايم.
محمدرضا نعمت زاده در اولين همايش بين المللى سياست هاى صنعتى 
ــتغال اظهار كرد: با رفع تحريم ها  ــعه صادرات و اش و تجارى براى توس
ــيم، البته اين  ــعه صادرات باش ــاهد حركت هاى جدى در توس بايد ش
ــه نيازمند كمك همه  ــه وجود آيد بلك ــاله نمى تواند خود به خود ب مس
دستگاه هاست. رسيدن به متوسط رشد هشت درصدى طى برنامه ششم 
توسعه، جز از طريق توليد، تجارت و صادرات امكان پذير نيست.وى ادامه 
داد: دولت تدبير و اميد با تورم بيش از 35 درصد و رشد منفى كار خود را 
آغاز كرد و به حمداهللا رشد منفى به رشد مثبت اقتصادى رسيده و تورم 

نيز به 14 درصد كاهش يافته است. 
ــت هاى اقتصاد مقاومتى در حال برنامه ريزى براى  ما با عنايت به سياس
برنامه ششم توسعه هستيم و در اين مدت صادرات غيرنفتى از رشد نسبى 
برخوردار بوده است، البته به خاطر ركود جهانى با وجود افزايش كمى با 
كاهش مبلغ مواجه بوده ايم.وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه بيان 
كرد: براى ايجاد جهش در امر صادرات عالوه بر استفاده از سياست هاى 
گذشته و موجود بايد تدابير جديدى توسط دولت و كارآفرينان طراحى 
شود كه سرمايه گذارى و توليد صرفا براى صادرات، داشتن سياست ها، 
برنامه ها و مقررات منسجم صنعتى، تجارى، بانكى كه به تشويق صادرات 
ــرمايه گذارى و سرمايه در گردش  كمك كنند و ضرورت تامين مالى س

توسعه صادرات از جمله اين تدابير است.
نعمت زاده در پايان سرمايه گذارى خارجى و صادرات كاال با فناورى باال 
ــبكه هاى مجازى بين المللى و داخلى براى  و دانش بنيان، استفاده از ش
توسعه صادرات، توجه به برندسازى و استفاده از برند هاى معتبر خارجى 
براى توسعه صادرات، ضرورت ايجاد حمايت شركت هاى بزرگ مقياس 
صادراتى و تنوع بخشى به صادرات را از ديگر تدابير الزم براى جهش در 

امر صادرات دانست.

نعمت زاده اعالم كرد؛
كاهش درآمد صادراتى با وجود 

افزايش ميزان صادرات

شرايط سخت پرداخت وام 80 ميليون تومانى مسكن براى 
چند ماه بيشتر دوام نياورد و باالخره متوليان آن ناچار به 
برداشتن برخى از ضوابط دشوار آن براى متقاضيان شدند.
ــكن در قالب  گرچه تصويب وام 80 ميليون تومانى مس
صندوق پس انداز از طرح هاى پر سر و صداى پيشنهادى 
در سال گذشته بود و متقاضيان خريد مسكن مدتها براى 
ورود اين طرح به گزينه هاى پيش روى دريافت تسهيالت 
مسكن منتظر مانده بودند اما مصوبه آن در ارديبهشت ماه 

امسال روى چندان خوشايندى براى آنها نداشت.
ــم براى متقاضيان تهرانى  وام هاى صندوق پس انداز يك
ــهرهاى با جمعيت باالى 200 هزار نفر  تا 80 ميليون، ش
ــاير مناطق تا 40 ميليون تومان تعيين  60 ميليون و س
ــهيالت عامه اى نبوده و فقط به افراد متاهل  شد. ولى تس
ــت.اين وام فقط  ــرايط خاص اختصاص داش آن هم با ش
ــهيالت بانك  ــانى كه از تس به افراد خانه اولى يعنى كس
ــاير بانك ها جهت خريد واحد مسكونى يا  ــكن و س مس
ــركه و همچنين از امكانات دولتى مانند زمين،  سهم الش
تسهيالت يارانه اى يا تسهيالت مسكن مهر نيز استفاده اى
 نكرده اند تعلق گرفت.در عين حال كه شرايطى هم براى 
اعطاى وام به سرپرستان خانوار تعيين شده بود.از سويى 
ــهيالت صندوق پس انداز يكم نيز  نحوه بازپرداخت تس
چندان با درآمد خانوارها تناسبى ندارد و دريافت كننده 
وام 80 ميليون تومانى براى بازپرداخت 12 ساله بايد در 
هر ماه حدود يك ميليون و 160 هزار تومان قسط پرداخت 
كند. وضعيت نه چندان مساعدى كه البته از سوى مديران 
ــده نبود و در  ــكن پذيرفته ش ــزى و بانك مس بانك مرك
پاسخ به 

ــال صندوق پس انداز  انتقادات اعالم كردند كه به هر ح
ــده و كسانى ــط طراحى ش ــار متوس ــكن براى اقش مس
ــتفاده كنند كه از توانايى بازپرداخت   مى توانند از آن اس

برخوردار باشند.
به هر حال با گذشت مدتى از اجراى مصوبه وام 80 ميليون 
تومانى آمارهاى دو ماهه اجراى آن نشان داد كه حدود 12 
هزار نفر براى دريافت اين تسهيالت در بانك مسكن ثبت 
نام كرده اند؛ تعدادى كه بنابر پيش بينى بانك مسكن در 
هر سال توان پرداخت تسهيالت به حدود 85 هزار نفر از 
ــت و مى توانست در نيمه دوم سال  اين طريق وجود داش
ــود، اين  ــاى ديگر برآن افزوده ش بيش از 70 هزار تقاض
در حالى است كه بنابر شواهد و آمارها به نظر نمى رسيد 
استقبال چندانى از وام هاى صندوق پس انداز يكم با توجه 
به محدوديت هايى كه نسبت به ساير وام هاى خريد دارد، 
شده باشد. به طورى كه اظهارات رييس كل بانك مركزى 
مبنى بر اينكه پيش بينى مى كرديم كه وام 80 ميليونى با 
هجوم مردم مواجه نشد تاييدى بر اين موضوع است. در 
عين حال كه سيف به شرايط سخت پرداخت تسهيالت 
ــا توجه به ميزان  ــاره و گفته بود كه ب 80 ميليونى هم اش
اقساط و شرايط تعيين شده گروه هاى خاصى مى توانند 

براى دريافت اين وام اقدام كنند.
شروط تعديل شد

بر اين اساس بانك مسكن در بخشنامه اى برخى از شرايط 
ابالغى براى اعطاى وام 80 ميليون تومانى را تغيير داد تا 
فضاى مناسب ترى براى متقاضيان ايجاد شده و به دنبال 
آن استقبال بيشترى هم از اين تسهيالت انجام شود.در 
اين ابالغيه شرط تاهل كه يكى از موانع براى متقاضيان 
مجرد كه به نظر نمى رسيد تعدادشان هم كم باشد، حذف 
شده و از اين پس مجردها البته با رعايت شرط سنى باالى 

18 سال مى توانند با رعايت ساير بندها براى دريافت اين 
تسهيالت اقدام كنند. از سويى ديگر با انجام يك اصالحيه 
برخى شرايط براى همسر متقاضى تسهيالت نيز برداشته 
ــر متقاضى وام 80 ميليونى،  شد به گونه اى كه اگر همس
قبال تسهيالت خريد مسكن يا امكانات دولتى تهيه مسكن 
ــد، مانعى براى دريافت اين تسهيالت  دريافت كرده باش
نيست. ولى اگر خود متقاضى قبال از اين امكانات استفاده 
يا وام خريد مسكن دريافت كرده باشد، ديگر مشمول اين 

وام نخواهد شد.
ــدان صغير متقاضى  ــر يا فرزن در عين حال كه اگر همس
ــهيالت  ــى از محل صندوق يكم، انواع تس وام 80 ميليون
ــبكه بانكى اعم از خريد، احداث، انتقال  بخش مسكن ش
ــركه و يا جعاله تعمير واحد مسكونى را دريافت  سهم الش
ــند نيز مانع از دريافت تسهيالت 80 ميليونى  كرده باش
ــر خود متقاضى اين  صندوق يكم نخواهند بود و تنها اگ
ــمول وام  ــد ديگر مش ــا را از قبل دريافت كرده باش وام ه
صندوق پس انداز مسكن يكم نخواهد بود.از ديگر شروط 
ــى به عمر واحد  ــهيالت 80 ميليون ابتدايى پرداخت تس
مسكونى قابل خريد با آن بر مى گرد كه سه سال تعيين 
ــده بود. اما با تغييرات تازه در بخشنامه اين وام، تاكيد  ش
ــوى شعب بانك مسكن  شده امكان اعطاى اين وام از س
ــكونى يا پالك ثبتى با  به متقاضيانى است كه واحد مس
ــال از تاريخ صدور پروانه ساختمانى  عمر حداكثر 15 س
(جواز ساخت) آنها مى گذرد، خريدارى كنند. در ابالغيه 
ــرط سنى ساختمان حداكثر سه  قبلى اين تسهيالت، ش
سال ذكر شده بود كه در بخشنامه جديد بانك مسكن به 

15 سال افزايش يافته است.
اما در حالى كه پيش تر تكليف شده بود بايد حداكثر هفت 
سال از تاريخ صدور پايان كار واحد مسكونى قابل خريد 
با وام ها صندوق پس انداز يكم گذشته باشد با اصالحات 
ــت حذف  جديد ديگر نيازى به ذكر تاريخ پايان كار نيس

شده است.
ــهيالت صندوق پس انداز يكم  متقاضيان دريافت تس
ــه حتما بايد دو  ــپرده گذارى ك مى توانند با س
ــبت  ــه از آن عبور كند نس ــش ماه دوره ش
ــدام كنند هر چند  ــت اين وام ها اق به درياف
ــده در  ــود برخى تعديالت انجام ش كه با وج
اعطاى تسهيالت صندوق پس انداز يكم همچنان 
پرداخت اقساط سنگين از چالش هاى آن بوده و فضاى     

مطلوبى را براى اقشار كم درآمد ايجاد نمى كند.

ــور، از حضور چهار  رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كش
ميليون تبعه افغانستانى در كشور خبر داد و گفت: از اين تعداد كمتر از 
يك ميليون نفر داراى مجوز اقامت هستند و مابقى به طور غيرمجاز وارد 

كشور شده و فرصت هاى شغلى ما را اشغال كرده اند.
ــفانه نيروهاى كار خارجى ارزان به   غالمرضا عباسى اظهار كرد: متاس
راحتى وارد كشور مى شوند و فرصت هاى شغلى ما را اشغال مى كنند در 
حالى كه هيچگونه كنترل و نظارتى بر آنها نيست و اين امر آسيب جدى 

به بازار كار داخلى مى زند.
وى با بيان اينكه به اندازه تعداد اتباع بيگانه در كشور فارغ التحصيل بيكار 
داريم، افزود: به همين ميزان دانشجوى در حال تحصيل داريم كه تا چند 
ــور افزوده مى شوند و اين زنگ خطرى  سال آينده به جمع بيكاران كش
براى كشور خواهد بود.عباسى گفت: طبعا با حضور اتباع بيگانه مشكلى 
ــد و به بازار كار كشور لطمه  نداريم اما به شرط آنكه مجاز و قانونى باش
نزند.وى گفت: تمام كشورها مقررات سختى براى حضور اتباع بيگانه و 
به كارگيرى آنها دارند و اينطور نيست كه نيروى كار مادام العمر در آن 
كشورها بماند به نحوى كه براى زندگى و حضور بيشتر بايد اقامت دائم 
بگيرند؛ اما متاسفانه در كشور ما اتباع بيگانه به جاى نيروى كار به مهاجر 
كار تبديل شده اند، مادام العمر اقامت مى كنند و پس از پايان كار نه تنها 
خيال بازگشت به كشور خود را ندارند بلكه به دليل امنيت حاكم در ايران 

ماندگار شده و براى خود خانه و مغازه هم خريدارى مى كنند.

ــور گفت: طبعا اگر  رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كش
ــور خود بازگردانده شوند فرصت هاى شغلى  نيروهاى غير مجاز به كش
بيشترى در اختيار متقاضيان كار قرار مى گيرد و افراد بيشترى جذب بازار 
كار مى شوند.وى در پايان تصريح كرد: دستگاه هاى متولى ساماندهى 
اتباع بيگانه هرچه سريعتر به اين موضوع ورود كنند و كارفرمايان نيز تنها 
به دليل نيروى كار ارزان، به بازار كار كشور آسيب نزنند و خود را نسبت 

به جوانان جوياى كار متعهد بدانند.

 مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با اشاره به افزايش دو 
برابرى ذخاير استراتژيك سوخت كشور، اعالم كرد: دوره بحران كمبود 

سوخت زمستانى صنايع و نيروگاه ها پايان يافته است.
ــجادى درباره آخرين وضعيت ذخاير استراتژيك سوخت  سيد ناصر س
كشور، گفت: در حال حاضر موجودى فرآورده هاى نفتى ذخيره سازى 
شده در مخازن انبارهاى نفت، صنايع و نيروگاه هاى كشور در مقايسه با 

مدت مشابه سال گذشته افزايش دو ميليارد ليترى يافته است.
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با بيان اينكه در 
مخازن نيروگاه هاى برق بالغ بر يك ميليارد ليتر نفت كوره و گازوئيل 
ــته ذخيره سازى شده  ــه با مدت مشابه سال گذش بيشترى در مقايس
است، تصريح كرد: عالوه بر اين هم اكنون موجودى گازوئيل و نفت كوره 
ذخيره شده در انبارهاى نفت كشور در مقايسه با سال گذشته بيش از 

يك ميليارد ليتر افزايش يافته است.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلى هيچ گونه نگرانى به 
ــتانى نيروگاه ها و صنايع وجود ندارد،  منظور تامين سوخت مايع زمس
اظهار داشت: با توجه به افزايش توليد گاز در پارس جنوبى دوره بحران 
ــرد سال به پايان رسيده  تامين سوخت و انرژى به ويژه براى فصول س

است.
سجادى همچنين با بيان اينكه با افزايش توليد گاز هم اكنون با ظرفيت 
مازاد توليد انواع فرآورده هاى نفتى روبرو شده ايم، تبيين كرد: از ابتداى 

سال جارى تاكنون رشد مصرف گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد و گاز 
مايع منفى بوده است.مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران با بيان اينكه برنامه جديد افزايش صادرات فرآورده هاى نفتى به 
ــتور كار قرار گرفته است،  ويژه گازوئيل به كشورهاى همسايه در دس
ــتان، تاجيكستان، ارمنستان،  تبيين كرد: هم اكنون كشورهاى پاكس
افغانستان، عراق و اقليم كردستان عراق از مهم ترين بازارهاى صادراتى 

گازوئيل كشور به شمار مى روند.

رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور؛

به تعداد فارغ التحصيالن بيكار، اتباع بيگانه داريم!
افزايش ذخاير استراتژيك سوخت؛

 دوره بحران نفتى ايران تمام شد

عقب نشينى
 وام 80 ميليونى مسكـن

  از شرايط سخت

اين ابالغيه شرط تاهل كه يكى از موانع براى متقاضيان پاسخ به 
مجرد كه به نظر نمى رسيد تعدادشان هم كم باشد، حذف 
شده و از اين پس مجردها البته با رعايت شرط سنى باالى 

15 سال افزايش يافته است.
اما در حالى كه پيش تر تكليف شده بود بايد حداكثر هفت 
سال از تاريخ صدور پايان كار واحد مسكونى قابل خريد 
با وام ها صندوق پس انداز يكم گذشته باشد با اصالحات 
ــت حذف  جديد ديگر نيازى به ذكر تاريخ پايان كار نيس

شده است.
ــهيالت صندوق پس انداز يكم  متقاضيان دريافت تس

اعطاى تسهيالت صندوق پس انداز يكم همچنان 
پرداخت اقساط سنگين از چالش هاى آن بوده و فضاى     

مطلوبى را براى اقشار كم درآمد ايجاد نمى كند.

 وام 

ركود اقتصادى 

در بازار كار قربانى گرفت
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خبردر حال انقراض

ــتگاه ها سازمان  ــده و زيس ــب معاون مناطق حفاظت ش حميد گشتاس
ــازمان حفاظت  ــه در س ــت خبرى ك ــت در نشس حفاظت محيط زيس
ــد گتوند اظهاركرد: اين سد  ــد در خصوص س ــت برگزار ش محيط زيس
نمونه ى بارزى از توسعه ناپايدار است و از ابتداى احداث آن نيز كارشناسان 
ــوده و مطمئنا ــت معتقد بودند كه احداث آن غيرمنطقى ب محيط زيس

محيط زيست و منطقه حاكم در آن را دچار مشكل خواهد كرد.
وى ادامه داد: همان طور كه اكنون شاهد مشكالت حاصل از احداث اين 
سد در منطقه هستيم، تنها راه حل براى جلوگيرى از تخريب بيشتر محيط 
ــب گفت: آب شور جمع  شده  ــد گتوند است. گشتاس زيست، تخريب س
در پشت سد اگر در هر گسترده اى رها شود باعث تخريب و نابودى منطقه 

خواهد شد.

فرهاد دبيرى معاون محيط طبيعى و تنوع زيستى محيط زيست كشور 
در نشست خبرى كه در سازمان محيط زيست برگزار شد، اظهاركرد: 
ــتور كار قرار داده ايم كه در آن ورود مردم و  رويكرد جديدى را در دس
ــت را براى حفاظت از مناطق طبيعى، الزم و  سمن هاى محيط زيس

ضرورى دانسته ايم.
ــتاى حفظ بهتر منابع و مناطق تحت حفاظت  وى ادامه داد: در راس
ــتفاده مجدد از اسب در مناطق  از امكانات جديدى چون پهپادها، اس
صعب العبور و  دوربين ها استفاده خواهيم كرد و پايلوت را بدون ترديد 

از مناطق حفاظت شده، نه پارك هاى ملى شروع خواهيم كرد.
ــت كشور با اشاره  ــتى محيط زيس معاون محيط طبيعى و تنوع زيس
به اين كه در حيات وحش كشور شاهد كاهش جمعيت بوده ايم ،گفت: 
اجراى برخى طرح ها، تخريب زيستگاه ها و برخى برنامه هاى توسعه 
ــمارى حيات وحش  ــته است كه سرش در كاهش جمعيت تاثير داش
ــده و از آن ها  ــور حدود 15 روز پيش به تمامى استان ها ابالغ ش كش
ــم ماموران  ــمارى به علت تعداد ك ــده كه در اين سرش ــته ش خواس
ــت و شكارچيانى كه  يگان حفاظت از مردم، سمن هاى محيط زيس
ــتند با تجهيز كامل امكانات آمار دقيقى را از جمعيت  ــكارگر نيس ش
ــف  ــاره به كش ــا ابالغ كنند. دبيرى با اش ــان براى م حيات وحش ش
ــدن در تپه هاى مراغه  ــيل هاى زرافه، ببر دندان خنجرى وكرگ فس
ــال 55ـ  54 براى شناسايى به آمريكا  ــيل ها كه در س افزود: اين فس
فرستاده شده بود تاكنون به ايران بازنگشته است. وى تصريح كرد:با 
اليحه ارسالى به دادگاه در سال 64 هم اينك قوه قضاييه تاييد كرده كه 

اين فسيل ها متعلق به ايران بوده و بايد به ايران بازگردد.

سد گتوند بايد تخريب شود

دبيرى:

 فسيل هاى كشف شده در 
تپه هاى مراغه متعلق به ايران است

                دريچه

ــورها وجود دارد، ولى با اين همه  ــت، كه در اغلب كش موش كور حيوانى اس
ــود را در زير زمين  ــى خ ــتر زندگ ــاهده كرد؛ زيرا بيش ــوان آن را مش نمى ت
ــه ى كوچكى از خاك  ــا و مزارع تپ ــى مواقع درباغ ه مى گذراند. فقط بعض

ــر آن موش  ــت و در زي ــت بام النه ى موش كور اس ــود، كه پش ديده مى ش
ــت،  ــد. موش كور حيوان كوچكى اس ــى مطلق زندگى مى كن كور در تاريك

كه به ندرت طول آن بلندتر از 15 سانتى مى شود.
ــت،  ــده اس ــيده ش ــى رنگ پوش ــيار نرم موش ــن جانور از كرك بس بدن اي
ــول دارد. موش كور گردن  ــانتى متر ط و دم صورتى رنگ آن فقط 2 يا 3 س
ــد. موش كور  ــده ان ــك آن در زير كرك پنهان ش ــدارد، و گوش هاى كوچ ن
ــتند،  ــنجاق هس ــم هايش به اندازه نوك س ــم هم دارد، ولى چش البته چش
ــدت زمان  ــت، كه م ــل اس ــه همين دلي ــد؛ ب ــده ان ــيده ش و با كرك پوش
ــت،  ــور واقعا كور اس ــه موش ك ــى كردند، ك ــه خيال م ــبتا زيادى هم نس
در حالى كه موش كور بيناست، اما ضعيف مى بيند، ولى هرگز نمى توان به آن 

كور گفت.
ــد، مالحظه  ــرار ده ــه ، و روى زمين ق ــور گرفت ــوش ك ــك م ــى ي اگر كس
ــى دود و  ــد، م ــته باش ــه طرف محلى كه خاك نرم داش ــد، كه فورا ب مى كن
ــرعت و  ــور در كندن زمين س ــى كند. موش ك ــروع به كندن م بالفاصله ش
ــكل  ــتند، و ش ــاى جلويش خيلى قوى هس ــادى دارد، زيرا پاه ــارت زي مه
بيل هاى كوچك را دارند. و باالخره موش كور در مدت فقط چند دقيقه زمين 

را مى كند، و در آن وارد مى شود، و ناپديد مى گردد. 
ــيد، كافى است كه  ــته باش ــرعت موش كور داش ــمى از س براى آنكه تجس
ــر تونل  ــى تواند 70 مت ــب م ــك در طى يك ش ــن جانور كوچ ــم ، اي بگويي
ــود.  ــورت يك تپه ديده مى ش ــا، معموال به ص ــد. خانه موش كوره حفر كن
ــت.  ــده اس ــى باالى ديگرى كنده ش ــل گرد، يك ــن تپه دو تون در داخل اي

ــازد، تا موش كورها بتوانند  چند تونل عمودى نيز آنها را به هم مربوط مى س
ــتند توانايى مرموز  ــان كانادايى توانس ــت كنند. محقق در تمام جهات حرك
ــد. محققان  ــف كنن ــس در اعماق زمين كش ــراى تنف ــور را ب موش هاى ك
ــون موش هاى  ــول هاى قرمز خ ــادا دريافتند گلب ــگاه مانيتوبا در كان دانش
ــر زمين قرار  ــى كه در زي ــى دهند زمان ــرقى به اين جاندار امكان م كور ش
ــود آمده را دوباره  ــيژن محيط به وج دارند هواى مرده اى كه از تنفس اكس
ــوش هاى كور از نظر ژنتيكى  تنفس كنند. در واقع گلبول هاى قرمز خون م
ــن اضافى را ــيد كرب ــد دى اكس ــا بتوانن ــد ت ــل يافته ان ــه اى تكام به گون

ــون عالوه  ــن در گلبول قرمز خ ــن هموگلوبي ــد. پروتئي ــود حمل كنن با خ
ــش ها  ــيد كربن را نيز به ش ــر بدن، دى اكس ــيژن به سرتاس بر انتقال اكس
ــيد كربن  ــش حمل دى اكس ــاى كور گنجاي ــد. در موش ه ــال مى ده انتق
ــكل  ــت و به اين ش ــتر اس ــيار بيش ــبت به حد معمول بس اين پروتئين نس
ــر زيادى  ــه از مقادي ــته اى ك ــط بس ــد در محي ــكان مى ده ــدار ام به جان
ــى گويند  ــد. محققان م ــده بمان ــت، زن ــوردار اس ــن برخ ــيد كرب دى اكس
ــطح اكسيژن  ــر مى برند كه س موش هاى كور معموال در محيط هايى به س
ــت. نقب زدن  ــاال اس ــيار ب ــيد كربن بس ــطح دى اكس ــدت پايين و س به ش
ــه تنفس هواى  ــاز پيدا كردن ب ــت كه با ني ــوارى اس به اندازه كافى كار دش
ــاتر نيز  ــت فرس ــود آمده، طاق ــه وج ــود جاندار ب ــط خ ــرده اى كه توس م
خواهد شد.محققان اميدوارند كشف توانايى هموگلوبين موش هاى كور شرقى 
براى حمل مقادير زيادترى از دى اكسيد كربن بتواند در آينده منجر به ساخت 

خون مصنوعى انسان با ويژگى ها و توانايى هاى خاص ترى شود.

عكس روز 

آشنايى با زندگى موش كور

ــوران منوط به وجود  ــاني و گياهان و جان ادامه حيات انس
ــادي و يا  ــط م ــت. اين محي ــب اس ــادي مناس محيط م
از  ــكل  ــت، متش ــط زيس ــر محي ــارت ديگ ــه عب ب
پديده هاي اتمسفر (هوا، ذرات آب و ذرات معلق)، پدوسفر 
ــر  ــفر (bioshere) قش (Pedosphere) زمين،بيوس
زيست محيطي و هيدروسفر (hydrosphrer) يعني آب 

است. 
ــيله آن  ــي كنيم و به وس ــاق م هوايي كه ما آن را استنش
ــت كه كره زمين  ــمتي از اتمسفر اس نفس مي كشيم قس
ــت؛  ــفربه زمين اس ــانده و نزديك ترين اليه اتمس را پوش
ــت.  ــاي حيات جانداران اس ــكيل دهنده فض اين اليه تش
ــيد كربن و ازت  ــيژن، دي اكس هوا از گازهايي مانند اكس

تركيب يافته است. 
ــت كه كليه  ــاك، محلي اس ــه عبارت ديگر خ زمين و يا ب
ــان و جانوران  ــاي گياه ــر، و نيز دني ــل و انفعاالت بش فع
در آن واقع شده و اين پوشش خاكي است كه قسمت دروني 

زمين را در بر مي گيرد. 
ــت كه زمين را در بر گرفته و همراه با  ــفر اليه اي اس بيوس
ــفر كه در مجاور سطح زمين  هيدروسفر، ازبيوسفر و اتمس

قرار دارند تشكيل شده است. 
ــون حيات  ــاي گوناگ ــكل ه ــت كه ش درون اين اليه اس
ــى  ــره خاك ــداران، در ك ــر جان ــان و ديگ ــم از انس اع
ــز مجموعه اي  ــفر ني ــت. هيدروس ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــا، و مانند آن  ــا، درياه ــا، درياچه ه ــب از اقيانوس ه مرك
ــودات و جانداران  ــت كه ضامن بقاي حيات همه موج اس

است. 
ــت  ــد فرموده اس ــه خداون ــت ك ــل اس ــن دلي ــه همي ب
ــز را از آب  ــي» و همه چي ــُي ح «وجعلنا من الماء كل ش

زنده گردانيديم.
انواع محيط زيست

ــت را به سه نوع تقسيم مي كنند:  به طور كلي محيط زيس
ــت طبيعي، محيط زيست مصنوعي يا محيط  زيس

انسان ساخت و محيط زيست اجتماعي. 

محيط زيست طبيعي:
ــط  ــمت از محي ــه آن قس ــي ب ــت طبيع ــط زيس  محي
ــي  ــر گيرنده بخش ــه در ب ــود ك ــي ش ــت اطالق م زيس
ــان  ــت انس ــت و به دس ــره زمين اس ــطح ك ــاي س از فض
ــت ها، جنگل ها،  ــت؛ مانند كوه ها، دش ساخته نشده اس

حيات وحش، درياها و....
محيـط زيسـت مصنوعـي يـا انسـان سـاخت: 
ــي  ــه م ــي گفت ــه محيط ــي ب ــت مصنوع ــط زيس محي
ــت و به عقيده  ــده اس ــان ساخته ش ــود كه توسط انس ش
ــت مصنوعي، محيط  ــاره اي از متخصصان، محيط زيس پ
ــت، بنابراين  ــاخت اس ــط فرهنگ س ــده تفكر ومحي زائي
ــي  ــت مصنوع ــط زيس ــزاء آن، محي ــام اج ــهرها باتم ش
ــا، كارخانه ها،  ــه ه ــكيل مي دهند، خانه ها، مدرس راتش
ــت  فرودگاه ها، راه ها وغيره؛ اجزاي اين بُعد از محيط زيس

محسوب مي شوند. 
ــان، آلودگي آب و هوا،  ــن، زباله هاي كنار خياب عالوه بر اي
ــد آنها نيز  ــاي روان و مانن ــف بودن جويباره تميز يا كثي
ــت  ــمت از محيط زيس ــده اين قس ــكيل دهن عناصر تش

هستند. 
ــل  ــي حاص ــت مصنوع ــط زيس ــه محي ــا ك از آنج
ــت.  ــه اس ــگ جامع ــي فرهن ــر و چگونگ ــوه تفك نح
ــر و كيفيت  ــرز تفك ــاخص مي توان ط ــاس اين ش بر اس
ــارت ديگر  ــه عب ــت، ب ــاع را درياف ــك اجتم ــگ ي فرهن
ــهر به عالقمندي  ــا كثيف بودن يك ش با مالحظه تميز ي
ــالمت و بهبود محيط زيست و پاكيزگي  ساكنان آن به س
ــي توان  ــن موضوع م ــبت به اي ــي نس ــا بي توجه آن و ي

پي برد. 
ــاخت، در حقيقت  ــان س ــي و انس ــط مصنوع بافت محي
ــت،  ــر اس ــه ريزي و طراحي بش ــول فرهنگ برنام محص

در گذشته و تا زماني 
ــراي  ــان ب ــه انس ك

ن  ــد ن ا ر گذ

ــت،  ــروكار داش ــع طبيعي و طبيعت س ــش با مناب زندگي
ــزي و يا  ــور غري ــود را به ط ــط خ ــت محي ــوان و قابلي ت
ــر مرتعي براي  ــور مثال اگ ــت مي كرد؛ به ط تجربي رعاي
ــن  ــتر از اي ــود، بيش ــي ب 20 راس دام كاف ــراي چ
ــه تدريج  ــرد، ب ــي ب ــرا نم ــه چ ــع ب ــداد را در آن مرت تع
ــياري ازاين  ــت، بس ــه گرف ــت فاصل ــر از طبيع ــه بش ك
ــت را  ــن طبيع ني ــت داد و قوا ــا را از دس ــه ه انديش
ــان كه توليد كننده و ابزار ساز شده بود  از ياد برد؛ اين انس
ــدون در نظر گرفتن  ــاي خود، ب ــيدن به هدف ه براي رس
ــود پرداخت و  ــازماندهي محيط خ قوانين طبيعت، به س
به اين ترتيب حركت خود را در جهت آلوده سازي محيط 

آغاز كرد. 
محيط زيست اجتماعي:

ــه اي  ــي جامع ــت اجتماع ــط زيس ــود از محي مقص
ــمت  ــد، اين قس ــي مي كن ــر در آن زندگ ــه بش ــت ك اس
ــار و  ــه در كن ــي ك ــان هاي ــت از انس ــط زيس از محي
ــد و  ــروكار دارن ــا س ــا م ــد و ب ــود دارن ــا وج ــراف م اط

با آنها روابط متقابل داريم، تشكيل مي شود،.
ــود و  ــي ش ــاز م ــواده آغ ــي از خان ــط اجتماع  محي
ــندگان  ــذران، فروش ــكاران، رهگ ــايگان، هم همس
ــتايي  ــهري و روس ــه ش ــا را در جامع ــد آنه و مانن
ــت  ــت و دول ــا مل ــتره آن ت ــرد و گس ــي گي ــر م در ب

ادامه مي يابد. 
ــي و فرهنگي ميان  اگر روابط اجتماعي، اقتصادي، سياس

ــرار گيرد،  ــورها و جوامع گوناگون مورد توجه ق كش
ــت  ــتره محيط زيس در اين صورت مي توان گس

ــد و مرز ملي  ــيار فراتر از ح اجتماعي را بس
دانست. 

ــه  ــد و ب ــال رش ــاي در ح ــور ه در كش
ــتر  ــوم بيش ــر جهان س ــارت ديگ عب
ــي  ــي ناش ــت محيط ــالت زيس معض
ــت،  اس ــي  اجتماع ــط  محي از 
ــت  ــي كلي از وضعيت زيس در ارزياب
ــان،  ــش از جه ــن بخ ــي اي محيط

ــام)  ــوم ع ــت (در مفه ــط زيس ــري محي ــر پذي تاثي
ــر  ــتر از تاثي ــب بيش ــه مرات ــي ب ــط اجتماع از محي
ــت  ــر محيط زيس ــي ب ــي - مهندس ــل فن ــذاري عوام گ
ــد آلودگي آب  ــي مانن ــايل فن ــتر مس ــرا بيش ــت؛ زي اس
ــي  ــش گياه ــب پوش ــاك، تخري ــايش خ ــوا، فرس و ه
ــي  ــاي اجتماع ــاري ه ــاره اي از ناهنج ــي از پ ناش
ــوخت،  ــاج به س ــل احتي ــال: به دلي ــور مث ــت؛ به ط اس
ــه هايي  ــان و بوت ــه قطع درخت ــينان اقدام ب ــتا نش روس
ــايش خاك  ــان را در برابر فرس ــتاي آن مي كنند كه روس
ــي كند،  ــه اي حفاظت م ــاي ماس ــه ه ــه جايي تپ و جاب
ــهر،  ــش جمعيت در ش ــيني و افزاي ــهر نش ــد ش ــا رش ي
ــه افزايش  ــرف و در نتيج ــزان مص ــن مي ــاال رفت باعث ب
ــود، بر همين  ــد آلودگي آب و هوا مي ش آلودگي ها، مانن
ــورهاي  ــت محيطي كش ــاس بايد ميان معضالت زيس اس
ــل  ــمگيري قاي ــاوت چش ــي تف ــر صنعت ــي و غي صنعت

شد. 
ــكالت مربوط به محيط زيست  در كشورهاي صنعتي مش
ــمگير و فن آوري و صنعت  ــي از پيشرفت چش بيشتر ناش

است.
ــب  ــي و تخري ــد آلودگ ــال رش ــورهاي در ح  در كش
ــت،  ــد فزاينده صنعت نيس ــت محصول رش محيط زيس
ــنگي، بيكاري،  ــر، گرس ــي مانند فق ــي از عوامل بلكه ناش
بيسوادي، كمبود مسكن و بهداشت 

است. ــا، و مانند آن  ــا، درياه ــا، درياچه ه ــب از اقيانوس ه مرك
ــودات و جانداران  ــت كه ضامن بقاي حيات همه موج اس

است. 
ــت  ــد فرموده اس ــه خداون ــت ك ــل اس ــن دلي ــه همي ب
ــز را از آب  ــي» و همه چي ــُي ح «وجعلنا من الماء كل ش

زنده گردانيديم.
انواع محيط زيست

ــت را به سه نوع تقسيم مي كنند:  به طور كلي محيط زيس
ــت طبيعي، محيط زيست مصنوعي يا محيط  زيس

انسان ساخت و محيط زيست اجتماعي. 

ــهر به عالقمندي  ــا كثيف بودن يك ش با مالحظه تميز ي
ــالمت و بهبود محيط زيست و پاكيزگي  ساكنان آن به س
ــي توان  ــن موضوع م ــبت به اي ــي نس ــا بي توجه آن و ي

پي برد. 
ــاخت، در حقيقت  ــان س ــي و انس ــط مصنوع بافت محي
ــت،  ــر اس ــه ريزي و طراحي بش ــول فرهنگ برنام محص

در گذشته و تا زماني 
ــراي  ــان ب ــه انس ك

ن  ــد ن ا ر گذ

ــي و فرهنگي ميان  اگر روابط اجتماعي، اقتصادي، سياس
ــرار گيرد،  ــورها و جوامع گوناگون مورد توجه ق كش

ــت  ــتره محيط زيس در اين صورت مي توان گس
ــد و مرز ملي  ــيار فراتر از ح اجتماعي را بس

دانست. 
ــه  ــد و ب ــال رش ــاي در ح ــور ه در كش
ــتر  ــوم بيش ــر جهان س ــارت ديگ عب
ــي  ــي ناش ــت محيط ــالت زيس معض
ــت،  اس ــي  اجتماع ــط  محي از 
ــت  ــي كلي از وضعيت زيس در ارزياب
ــان،  ــش از جه ــن بخ ــي اي محيط

است.

محيط زيست و انواع آن
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ــبقت را از حريفانش در فضاى  ــوى س تلگرام به تدريج گ

مجازى مى ربايد.
ــداد كاربران اين  ــت هايش بر تع ــا توجه به قابلي هر روز ب
ــان تلفن همراه افزوده مى شود طورى  اپليكيشن پيام رس
كه تازه ترين گزارش، از رد و بدل شدن روزانه 12ميليارد 
پيام در تلگرام و وجود ماهانه حدود 60ميليون كاربر فعال 

خبر مى دهد.
كاربران ايرانى تلگرام

همچون ساير نقاط جهان در ايران نيز روز به روز بر تعداد 
كاربران اين شبكه اجتماعى افزوده مى شود. به گفته دبير 
ــوراى عالى فضاى مجازى، آمار ايرانى هاى عضو  سابق ش
ــت. اين آپ همچون  تلگرام حدود 13ميليون نفر بوده اس
ــان از جمله وايبر، واتس آپ و...  ساير شبكه هاى پيام رس
ابتدا محلى براى تشكيل جمع هاى خانوادگى و دوستانه و 
يك شبكه سرگرمى بود ولى مدتى است كه در ايران نوع 
كاركرد آن كمى متفاوت شده است.حاال ديگرخبرگزارى ها 
ــايت ها، خوب مى دانند كه با توجه به روند روزافزون  و س
عالقه مردم به اين شبكه و دسترسى آسان و رايگان به آن، 
مى توانند از اين فضا بهترين بهره را براى خبررسانى ببرند و 
حتى اگركاربر حوصله خواندن يك مطلب بلند در روزنامه 
يا مراجعه به سايت ها را ندارد، تيتر جذاب يك لينك خبرى 
مى تواند وى را قلقلك كند كه در خالل تفريح، سرى هم به 
اين خبر بزند. بر اين اساس، سايت هاى رسمى و غيررسمى 
ــتند.يكى  به دنبال ايجاد لينك هاى خبرى در تلگرام هس
ــراى ورود به عرصه  ديگر از قابليت هاى تلگرام كه آن را ب
خبر آماده تر مى كند اين است كه از طريق اين آپ به طور 
مستقيم مى توان به توئيتر و... دسترسى داشت بدون اينكه 

نيازى به خارج شدن از تلگرام و ورود دوباره به آن باشد.
ــز خود دليلى  ــايد جديدترين امكانات تلگرام ني البته ش
ــايت ها و لينك هاى خبرى به آن  ديگر براى ورود موج س
ــت بعد از اعالم تبادل روزانه 12ميليارد پيام  ــد. درس باش
 v3,2 ــبكه پيام رسان تغييرى در نسخه در تلگرام، اين ش
ــود كانال جديدى با  ــازه ترين آپديت خ ايجاد كرد و در ت
URLهاى دائمى به قابليت هاى اين نرم افزار افزود كه از 
طريق آن كاربر مى تواند يك پيام را به جمعيتى نامحدود 
ارسال كند. در كشورهاى ديگر هم از تلگرام به عنوان يك 
كانال خبرى استفاده مى شود ولى به نظر مى رسد كاربران 
ايرانى در اين زمينه فعال تر هستند.البته پيش از تلگرام، 
ساير آپليكيشن هاى پيام رسان نيز تاكنون در خبررسانى 
نقش داشته اند، به عنوان مثال براى نخستين بار بى بى سى 
در سال 2013 اخبار مربوط به طوفان هايان فيليپين را از 
طريق واتس آپ پوشش داد كه بازخورد مناسبى داشت.

در سال 2014 نيز در جريان برگزارى انتخابات پارلمانى 
هندوستان كه با بيش از 800ميليون رأى دهنده، يكى از 
بزرگ ترين انتخابات دنيا نام گرفته بود از وى چت و واتس 

آپ استفاده شد.
پردانلودترين آپ در 48كشور

 Pavel ــاول دورف ــط پ ــال 2013 توس تلگرام كه در س
Durov كه به زوكربرگ روسيه معروف است و با حمايت 
 Durov Digital Fortress بنياد غيرانتفاعى آلمانى
راه اندازى شد، حاال با رشد تعدادكاربران مواجه شده است 
و بنيانگذار آن معتقد است فيس بوك با خريد 19ميلياردى 
واتس آپ، بهترين موقعيت را براى تلگرام فراهم كرد، چرا 
ــر به اين آپ روس  كه با اين اتفاق، به يكباره 5ميليون نف
ــه عنوان يكى  ــن ترتيب تلگرام ب مهاجرت كردند و به اي
ــور مطرح  ــا براى آيفون در 48كش از پردانلودترين آپ ه
شد.بنيانگذار تلگرام مى گويد: تعداد ماهانه كاربران فعال 
حدود 60ميليون نفر است كه مدتى است تغيير چندانى 
نداشته ولى در مقابل بر تعداد پيام هاى رد و بدل شده در 
اين آپ افزوده شده و اين بدان معناست كه مردم بسيارى 

از فعاليت هاى خود را به اين شبكه انتقال داده اند.
خانه به دوش بين المللى

زاكربرگ روسيه، ايده شكل گيرى اين شبكه اجتماعى را 
ــال 2013 مربوط مى داند كه سرويس امنيت فدرال  به س
ــته بود از فعاليت آپوزيسيون مخالف  روسيه از وى خواس
دولت در شبكه اجتماعى Vkontakte جلوگيرى كند 
ــبكه اى  و اطالعات آنها را نيز در اختيار دولت قرار دهد؛ ش
ــبكه اجتماعى در روسيه و  كه به عنوان محبوب ترين ش
كشورهاى همسايه روس زبان بيش از 100ميليون كاربر 
فعال داشت و وى شخصا آن را راه اندازى كرده بود.با امتناع 
ــارها بر وى بيشتر شد و  وى از نقض حريم خصوصى، فش
سرانجام تصميم به خروج از روسيه و راه اندازى يك شبكه با 
درجه امنيت باال در جايى غير از اين كشور گرفت.حاال ديگر 
او را بسيارى، يك خانه به دوش بين المللى مى دانند، چرا 
كه همراه با 4 مهندس كه هسته مركزى تيمش را تشكيل 
مى دهند بيش از دو، سه ماه در يك شهر باقى نمى مانند و 
محل خود را عوض مى كنند. از سال گذشته تاكنون آنها در 
سانفرانسيسكو، نيويورك، لندن و پاريس بوده اند، حاال هم 
در برلين حضور دارند و قرار است بزودى راهى فنالند شوند.

تلگرام درآمدزايى ندارد
ــتگى به تبليغات و دولت هاى  بنيانگذار تلگرام بدون وابس
مختلف كار خود را ادامه مى دهد و اگر دولت ها مى خواهند 
ــند مى توانند  ــى داشته باش به اطالعات كاربرى دسترس
سراغ گوگل يا آپل بروند، چرا كه از تلگرام نمى توانند هيچ 
اطالعاتى كسب كنند.وى همچنين مى گويد: اين شبكه 
پيام رسان براى من هيچ درآمدزايى ندارد در حالى كه تهيه 
ــك ديتا ماهانه حدود  تجهيزات،حقوق كارمندان و ترافي
يك ميليون دالر هزينه در بر دارد ولى مهم نيست. تاكنون 
ــرمايه گذارانى هم تمايل به همكارى با ما  كمپانى ها و س
داشته اند ولى ما هنوز به هيچ كدام پاسخ مثبت نداده ايم.

ــكل شديم بى شك از  اگر هم روزى از نظر مالى دچار مش
كاربران كمك مى گيريم و از آنها مى خواهيم كه به دلخواه 
به بقاى اين شبكه پيام رسان كمك كنند. اين شبكه آنقدر 
ــر پا بايستد. ــرايطى بتواند س عالقه مند دارد كه در هر ش

ــال 2012 وى و همكارانش  ــت كه در س اين در حالى اس
اسكناس هاى 5هزار روبلى(90دالرى) را به شكل موشك 
درآورده و از پنجره دفتر كارشان در سن پترزبورگ به بيرون 
پرتاب مى كردند كه در خيابان دعوا و بلوا به پا كرد، پس به 
ــد اين مبتكر مى تواند فعال از پس هزينه هاى  نظر مى رس
اين شبكه بربيايد.شبكه پيام رسان تلگرام با چشم اندازى 
بين المللى طراحى شده است و با اينكه بنيانگذار آن روس 
است، هنوز نسخه اى به زبان روسى به بازار ارائه نشده است. 
سايت App Annieگزارش داده تلگرام يكى از آپ هايى 
است كه بيشترين دانلود را در 48كشور جهان داشته است.
ــا خريد واتس آپ  ــت ب در اين گزارش همچنين آمده اس
توسط فيس بوك، در مدت 9 ماه يعنى از مارس تا دسامبر 
ــد 2014 بر تعداد كاربران فعال 15ميليون نفر افزوده ش

ــون).در اين ميان كاربران روس  (از 35ميليون به 50ميلي
ــكيل مى دهند و  يك درصد كاربران روزانه اين آپ را تش
ــوان در امريكاى التين،اروپا،  تعداد باالى كاربران را مى ت
هندوستان، جنوب شرق آسيا و كشورهاى عربى حاشيه 

خليج فارس ديد.
قابليت هاى تلگرام

از قابليت هاى تلگرام مى توان به اين موضوع اشاره كرد كه 
ارسال پيام ها از طريق اين نرم افزار پيام رسان بسيار ايمن 
ــبت به امنيت تلگرام به دليل  ــت. البته ابتدا برخى نس اس
ــتند و به همين  مشخص نبودن مكانيسم آن ترديد داش
دليل هم بنيانگذار تلگرام، يك جايزه 300هزار دالرى براى 
ــت كه بتواند اطالعات رمزگذارى  كسى در نظر گرفته اس

شده اين شبكه پيام رسان را هك كند و اين موضوع، نشان 
دهنده اطمينان باالى مؤسسان اين شبكه اجتماعى نسبت 

به عملكرد و امنيت آن است.
تلگرام عالوه بر داشتن يك سرور هاب و مركزى همچون 
ــرورها را نيز در مناطق  ساير پيام رسان ها، شبكه اى از س
مختلف در اختيار دارد و اين موضوع بر امنيت آن مى افزايد.

ــرى» در اين پيام رسان  همچنين قابليتى به نام «چت س
ديده شده است كه كاربر با كمك آن مى تواند پيام هايش را 
به گونه اى تنظيم كند كه در يك بازه زمانى محدود، از يك 
ثانيه تا يك هفته پس از باز شدن، به طور اتوماتيك از بين 
برود به صورتى كه با تمام شدن زمان مشخص، هيچ اثرى 

از پيام باقى نمى ماند.
ــالف واتس آپ بر  ــرام بر خ ــوى ديگر بايد گفت تلگ از س
ــتم هاى ابرى كار مى كند، پس كاربر مى تواند  پايه سيس

اطالعات، فيلم و... را بين وسايل مختلف سينك كند.
همچنين برنامه سازان مى توانند از پلت فرم تلگرام براى 
ــى مثل آموزش زبان چينى و...  اجراى برنامه هاى آموزش
بهره ببرند كه خود در فراگير شدن آموزش آنالين رايگان 
بسيار تأثيرگذار است.به هرحال با توجه به اينكه پيش بينى 
ــبكه هاى اجتماعى مختلف در  مى شود تعداد كاربران ش
جهان از1,79ميليارد نفردر سال 2014 به2,44 ميليارد 
نفر در سال 2018 برسد، حضور در اين شبكه ها و استفاده 
ــت و بهتر است تالش كرد  كاربران از آنها امرى بديهى اس
ــوزش، خبر،  ــره را در زمينه آم ــتر بهترين به تا از اين بس

اطالع رسانى و... گرفت.

ــتند كه عالقه مندان زيادى دارند و  امروزه فست فودها از جمله خوردنى هايى هس
هنوز بسيارى افراد نسبت به عوارض جدى آن براى سالمتى بى اطالع يا بى تفاوت اند.
به تازگى وب سايت fast food menu prices عكسى منتشر كرده كه تشريح 
ــاعت پس از خوردن يك همبرگر چه فرآيندى اتفاق  مى كند در بدن انسان يك س
مى افتد. در مطالب اين تصوير ادعاد شده كه بدن براى هضم تنها اين ماده خوراكى 
بيش از سه روز زمان صرف مى كند.بر اساس آنچه در اين تصوير گرافيكى منتشر شده 
10 دقيقه پس از خوردن يك همبرگر، تركيب هاى شيميايى به منظور ايجاد احساس 
ــوند. اين فرآيند همچون داروهايى مثل كوكائين عمل كرده و  رضايت ترشح مى ش
تمايل به خوردن غيرارادى را افزايش مى دهد.در ادامه پس از گذشت 20 دقيقه، بدن 
ميل به خوردن يك همبرگر ديگر دارد چراكه سطح بااليى از شيرين كننده ذرت با 
فروكتوز و سديم موجود در اين خوردنى هر دو اعتيادآور هستند. پس از نيم ساعت از 
گذشت زمان خوردن همبرگر، فرد احساس مى كند آب بدنش را از دست داده چراكه 

سطح بااليى از نمك دريافت كرده است.
تصوير چالش برانگيز درباره هضم همبرگر

ــاعت پس از خوردن اين غذا، فرآيند كند هضم آن اتفاق مى افتد  با گذشت يك س
ــد تا يك همبرگر به طور كامل هضم شود. و ممكن است بيش از سه روز طول بكش
اما انتشار اين تصوير بى دردسر هم نبوده و برخى از متخصصان را به انتقاد واداشته 
است. از جمله «پرييا تئو»، متخصص تغذيه و سخنگوى انجمن رژيم غذايى انگليس 
با تمام ادعاهاى مطرح شده در اين وب سايت در مورد فرآيند هضم يك همبرگر در 
ــك با بيان اينكه  ــت و برخى از آن ها را اغراق آميز مى داند.اين پزش بدن موافق نيس
ــت: به  ــت، مغز غذاهاى پركالرى را ترجيح مى دهد، اظهار داش در 10 دقيقه نخس
ــت دارند. اين گونه مواد  طور طبيعى همه افراد غذاهاى با ميزان چربى باال را دوس
ــود دارد. همچنين  ــتند و انبوهى از انرژى در آن ها وج خوراكى خوش طعم تر هس
خوردن همبرگر با افزايش سطح قند همراه است. هر چند لزوما قند بدن را به سطح 
ــخنگوى انجمن رژيم غذايى انگليس افزود: گفته  غيرمعمول افزايش نمى دهد.س
مى شود همبرگر داراى سطح بااليى از شيرين كننده ذرت با فروكتوز و سديم است 
كه هر دو اعتيادآور هستند كه البته اين ادعا از آزمايشى محدود روى موش ها مطرح 

شده و به همين دليل هنوز نمى توان صحت آن را روى نمونه هاى انسانى تاييد كرد.
اين پزشك در پاسخ به اين ادعا كه خوردن همبرگر به دليل دارا بودن سديم موجب از 
دست رفتن آب بدن مى شود، گفت: به نظر ميزان نمك موجود در اين ماده خوراكى 
به اندازه اى نيست كه موجب كاهش آب بدن شود اما با اين حال الزم است از مقدار 

نمك موجود در آن آگاهى داشته باشيم.
اين پزشك افزود: همچنين اين ادعا وجود دارد كه بدن فرد پس از خوردن همبرگر 
ــتم. ممكن  تمايل دارد مجدد يك همبرگر ديگر مصرف كند اما من مخالف آن هس
ــت فرد به دليل آنكه فكر مى كند به اندازه كافى غذا نخورده است به مصرف يك  اس
همبرگر ديگر روى آورد اما تصور نمى كنم بدن به طور طبيعى اين واكنش را از خود 
نشان دهد.به گزارش روزنامه اينديپندنت، «پرييا تئو» همچين در مورد روند هضم 
ــت از آنجايى همبرگر حاوى ميزان چربى بااليى است روند  اين خوردنى معتقد اس

هضم آن كند مى شود اما نمى توان مدت زمان دقيق آن را تعيين كرد.

قائم  مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عدم مشاركت را علت ناكامى 
ــت و گفت: بايد رويكرد اجتماعى كردن  كنترل آسيب هاى اجتماعى دانس
ــار مختلف در جامعه  ــاركت گرفتن از اقش امر مبارزه با مواد مخدر را با مش

نهادينه كرد.
ــى كارشناسان توسعه مشاركت هاى  دكتر عليرضا جزينى در دوره آموزش
مردمى دبيرخانه ستاد و شوراهاى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان ها كه 
در مجموعه فرهنگى شقايق برگزار شد، گفت: مبناى رويكرد اجتماعى شدن 
ــال گذشته مطرح شد، مشاركت اجتماعى  امر مبارزه با مواد مخدر كه از س

است و تالش ستاد نيز تقويت و استمرار اين رويكرد است.
وى اعتمادسازى را شاخصى مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر خواند و افزود: 
مردم يكى از مبادى اعتمادشان به مسووالن اين است كه خرده فروشان از 
ــته باشد كه بايد  ــوند و مواد مخدرى وجود نداش سطح شهر جمع آورى ش
اين امر محقق شود، چرا كه يكى از مولفه هاى مشاركت، اعتماد اجتماعى

 يعنى مردم مى باشد.
قائم مقام دبيركل ستاد با تاكيد بر اينكه بايد اين رويكرد را با مشاركت گرفتن 
از اقشار مختلف در جامعه نهادينه كرد و شعارى عمل نكرد، گفت: تفاوت امر 
نهادينه شده با موضوع شعارى در اين است كه وقتى مسوولى در هر سازمانى 
كه حضور دارد، سياستى را اعمال و نهادينه كرد، با تغيير آن مدير سياست ها 

عوض نمى شود. بنابراين ما بايد به دنبال نهادينه كردن اين رويكرد باشيم.
جزينى علت ناكامى در كنترل آسيب هاى اجتماعى را عدم مشاركت خواند 
و گفت: مسائل اجتماعى در عصر حاضر بايد با رفتار و كنش اجتماعى قابل 
حل و رفع باشند و 4 طيف فرد، گروه، جامعه و سازمان در اين مشاركت بسيج 
شوند، به واقع بسيج اجتماعى يكى ديگر از مولفه هاى مشاركت است كه به 

عنوان شاخصى مهم مطرح است.
وى خطاب به كارشناسان گفت: مشاركت جويى خيرين، روحانيون، معلمان، 

دانشگاهيان و انجمن هاى اسالمى،  اتحاديه و اصناف در فرآيند مبارزه با مواد 
مخدر بسيار مهم است، بايد براى خيرين جا بيفتد كه معتادان نياز به كمك 
و همراهى دارند و اين انگيزه در آنان تقويت شود كه معتادان جزو افراد كم 
ــند و  ــتند كه با كمك ديگران مى توانند به بهبودى برس درآمد جامعه هس

زندگى تشكيل دهند.
قائم مقام دبيركل ستاد بر اشتغالزايى بهبوديافتگان و افراد در حال ترك به 
ــدد آنها تاكيد كرد و گفت: اين،  عنوان عاملى مهم در جلوگيرى از عود مج
ــت كه آنان بتوانند پس از درمان بخوبى به زندگى  موضوع بسيار مهمى اس
خود ادامه دهند كه در اين ميان برخى استان ها با استفاده از ظرفيت استان 

خود، خوب عمل كرده اند.
جزينى با بيان اينكه يكى از سياست هاى مهم ستاد در مشاركت  اجتماعى، 
توجه به حوزه پيشگيرى از اعتياد است، گفت: برنامه هاى آموزشى اين حوزه 
مى بايست به افراد ذى نفوذ جامعه به منظور انتقال به مردم ارائه كرد كه با اين 

اقدام، مفهوم مشاركت عملى مى شود.
ــازى در نهادهاى مختلف، ارتقاء دانش و آگاهى،  وى همچنين ظرفيت س
ــى در ارتباط با مداخالت درمانى،  برنامه ريزى و بازتوانى و حمايت اجتماع
فراهم سازى زمينه هاى مشاركت اجتماعى، رصد مستمر فعاليت ها و حمايت 
اجتماعى از زنان را از عوامل مهم در افزايش مشاركت حداكثرى جامعه در 

كنترل آسيب هاى اجتماعى بويژه اعتياد برشمرد.
به گزارش روابط عمومى ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ جزينى در پايان افزايش 
همبستگى اجتماعى، توسعه توانمندسازى اجتماعى، ايجاد امنيت اجتماعى، 
ــبكه هاى اجتماعى را از مولفه هاى  استفاده از خدمات اجتماعى با ايجاد ش
اصلى در مشاركت اجتماعى خواند و گفت: بايد با دو شاخصه كيفيت زندگى 
بهتر و بهبود عملكرد زندگى شاهد كاهش آسيب هاى اجتماعى در جامعه 

باشيم.
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ــن المللى ــبت روز بي ــد در پيامى به مناس ــازمان ملل متح دبير كل س
ــتار  ــا 19 مهر ماه جارى خواس ــر 2015 برابر ب  دختر بچه ها، 11 اكتب
سرمايه گذارى بر روى دختران نوجوان به منظور تضمين حقوق آنان و 

آينده مشترك همگان شد.
ــازمان ملل متحد، متن  به گزارش زاينده رود به نقل از مركز اطالعات س

كامل پيام بان كى مون به شرح زير است:
آرمان هاى توسعه پايدار كه به تازگى تصويب شده است به درستى شامل 
ــازى زنان و دختران  ــيتى و توانمندس اهداف كليدى براى برابرى جنس

است.
اين آرمان ها فرصتى براى تعهد جهانى فراهم آورده اند تا مانع انتقال فقر، 
خشونت، محروميت و تبعيض از نسلى به نسل ديگر شده و به ديدگاه ما 

براى زندگى با عزت براى تمام افراد بشر تحقق بخشند.
ــعه پايدار  ــتاى تحقق آرمان هاى توس ــت تا در راس اكنون وظيفه ما اس
ــت هايى كه  ــاد تمامى فرص ــراى ايج ــان ب ــه قول هايم ــدم نهاده و ب ق
ــزاوار آنها هستند، تا سال 2030  دختران با ورود به دوران بزرگسالى س

جامه عمل بپوشانيم.
اين بدين معنى است كه آنان را قادر سازيم تا از ازدواج در سنين كودكى 
ــال اچ آى وى از خود  ــرده، در برابر انتق ــته اجتناب ك و باردارى ناخواس
ــالت و مهارت هاى  ــد، از ختنه زنان ايمن بمانند و تحصي محافظت كنن

مورد نياز جهت تحقق بخشيدن به پتانسيل هاى خود را كسب نمايند.
ــى و حقوق بارورى ضرورى  همچنين حصول اطمينان از سالمت جنس

ــد زندگى خود را  ــت. دختران در تمام اقصى نقاط جهان بايد بتوانن اس
ــرفت در مورد  ــونت پيش برند. چنانچه به اين پيش عارى از ترس و خش
ــر جامعه  ــرفت در سراس ــاهد پيش ــت يابيم مى توانيم ش دختران دس

باشيم.
ــعه پايدار در ماه  رهبران جهان بالفاصله پس از تصويب آرمان هاى توس
گذشته شاهد هشدارى از سوى مالله يوسف زاى برنده جايزه صلح نوبل 
بودند و اين در حالى بود كه جوانان سراسر دنيا در صحن مجمع عمومى 
در دو طرف او قرار داشتند. وى تاكيد كرد «به ما قول دهيد كه به تعهدات 

خود عمل كرده و براى آينده مان سرمايه گذارى مى كنيد».
ــال قبل در روز بين المللى دختربچه ها محكوم  حمله به مالله را سه س
ــتر براى دختران در تمام نقاط جهان  كردم و خواستار فرصت هاى بيش
شدم. امروز شجاعت او و همساالنش را تحسين مى كنم كه تنها به دنبال 

فرصتى براى اداى سهم خود در دنياى ما هستند.

اينديپندنت منتشر كرد؛

انتشار تصوير چالش برانگيز درباره هضم همبرگر
قائم  مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ 

عدم مشاركت، علت ناكامى كنترل آسيب هاى اجتماعى

خبر 

ــى وزارت بهداشت با  رييس اداره كنترل و مبارزه با ايدز و بيمارى هاى آميزش
اشاره به فعاليت مراكز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر براى درمان معتادان 
ــنهاد كرد كه  ــترش HIV در اين مراكز پيش متجاهر، جهت جلوگيرى از گس
بررسى ابتال به اين بيمارى در تمام افرادى كه به مراكز درمانى مربوطه مراجعه 

مى كنند، صورت گيرد.
دكتر عباس صداقت با بيان اينكه فلسفه ايجاد مراكز ماده 16، همان دادگاه هاى 
ــت، ادامه داد: وقتى ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته  درمان محور اس
شد، براساس دادگاه هاى درمان محور بود، اما وقتى به اجرا درآمد، نگرانى هايى 
ايجاد كرد. مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت، همواره تاكيد داشته 
است كه بر اساس شواهد علمى و تجربيات جهانى، معضل اعتياد با درمان اجبارى 
به هيچ عنوان قابل درمان نخواهد بود. براين اساس رويكرد جايگزين، ترويج و 
راه اندازى دادگاه هاى درمان مدار است.وى در توضيح دادگاه هاى درمان محور 
ادامه داد: در اين راستا در صورتى كه فرد يا افرادى در مالء عام اقدام به مصرف 
ــد و باعث برهم زدن آرامش روانى  مواد مخدر كنند كه جنبه تظاهر داشته باش
جامعه و بافت منطقى آن شود، براساس حكم دادگاه بايد مكلف شود كه در يك 
بازه زمانى مشخص و كوتاه، نسبت به درمان خود اقدام كند. به اين صورت كه يا 
به يكى از مراكز دولتى يا خصوصى درمان سوء مصرف مواد مخدر مراجعه كند يا 

تحت پوشش برنامه هاى ملى كاهش آسيب قرار گيرد. 
ــود.صداقت به  ــق قانون با او برخورد ش ــورت به عنوان مجرم طب درغير اين ص
چگونگى درمان اعتياد در مراكز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و 
گفت: تجمع مصرف كنند ه ها در يك دوره زمانى كوتاه و بدون هيچ برنامه اى براى 
درمان روان شناختى و حمايت هاى روان شناسى، هيچ نتيجه اى را در بر ندارد. 
اين تجمع خطر شيوع رفتارهاى پرخطر و در نتيجه شيوع بيمارى هاى مرتبط با 

آن از جمله HIV را افزايش مى دهد.
وى در پيشنهادى جهت درمان اين افراد، افزود: مركز مديريت بيمارى هاى واگير 
وزارت بهداشت به عنوان يك بند الحاقى بر پروتكل اجرايى مربوطه، تاكيد دارد 
تمام افرادى كه به مراكز درمان اعتياد مراجعه مى كنند از نظر ابتال به HIV مورد 
بررسى قرار گيرند و در صورتى كه بيمارى محرز شد، بر اساس دستورالعمل و 

پروتكل هاى كشورى به مراكز مراقبت و درمان HIV ارجاع داده شوند.
لزوم ارائه مستندات افزايش آمار ايدز در مراكز ماده 16

وى با اشاره به اظهاراتى كه درباره روند رو به گسترش HIV در مراكز ماده 16 
مطرح مى شود، گفت: گفتن اين نكته كه ميزان ابتال به HIV درمراكز ماده 16 

افزايش داشته است، بدون ارائه مستندات خيلى قابل تفسير نيست.
ترويج آموزش هاى پيشگيرى و آگاه سـازى براى جلوگيرى از شيوع 

ايدز
صداقت همچنين تاكيد كرد: اين روند به اين معنى نيست كه اگر ابتالى فردى به 
HIV، مثبت شناخته شد از درمان اعتياد و كاهش آسيب طرد شود يا جداسازى 

صورت گيرد. اين رويكرد مى تواند معضل را دوچندان پيچيده تر كند.
 راه انتقال HIV تنها دو رفتار پرخطر تزريق مشترك و روابط جنسى محافظت 
نشده است، ترويج آموزش هاى پيشگيرى از انتقال و آگاه سازى گروه هايى كه 
به اين مراكز مراجعه مى كنند، بهترين و موثرترين رويكرد جلوگيرى از اشاعه 

HIV و ديگر بيمارى هاى مشابه است.
وى ضمن تاكيد بر ارائه خدمات توسط پرسنل آموزش ديده در اين مراكز، گفت: 
آموزش بويژه از طريق گروه هاى همسان و همچنين حمايت هاى روانشناختى 

بايد در كنار بسته هاى خدمتى آنها قرار گيرد.

«اعتياد» با «اجبار» درمان نمى شود تلگـرام 
شبكـه 

سرگرمـى است 
يا ابزار 

اطـالع رسانى؟

بان كى مون خواستار تضمين حقوق 
دختران جوان شد
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ــينما در ايامى كه  ــدن س ــته ش اكبر عبدى گفت: با بس
ــت.  ــينما كاباره نيس ــتم. س ــت موافق نيس عزادارى اس
ــتند.  ــد آثارى چون «تايتانيك» نيس فيلم  هاى مان مانن
مى توانيم فيلم هاى مناسبى را كه داريم به نمايش بگذاريم 

و سينما ها را تعطيل نكنيم.
ــا بازى  ــش كه آي ــا اين پرس ــاط ب ــدى در ارتب اكبر عب
درنقش هاى مختلف كه حساسيت باالترى دارند براى وى 
به عنوان بايگر نيز تا چه اندازه اين حساسيت ها مى تواند 
ــد گفت: واقعاً براى بنده به  در اجراى نقش تاثير گذار باش
عنوان يك بازيگر بازى در «رسوايى» در نقش يك روحانى 
و يا بازى در فيلم سينمايى «آدم برفى» تفاوتى ندارد؛ در 
ــرم تا بتوانم  ــام تالش خود را به كار مى گي مرحله اول تم

نقشى را كه قرار است ايفا كنم به درستى نمايش دهم.
مانند يك موم در اختيار كارگردان بودم

ــاله در اجراى يك نقش  وى در ادامه افزود: مهم ترين مس
ــت. او بايد آنچه راكه در ذهن دارد  رضايت كارگردان اس
ــير اجراى بازيگر در يك نقش ببيند. در واقع بين  در مس
ــتم؛ حساسيتى كه  هيچ كدام از نقش هايم تفاوتى نگذاش

ــتم  ــراى نقش يك روحانى داش براى براى اج
ساير كاراكتر ها هم دارم. واقعاً براى 

اجراى هر نقش زحمت كشيدم 
ــردان را خوب  و حرف كارگ

ــوم كه او دقيقا چه چيزى مى خواهد.  شنيدم تا متوجه ش
هميشه مانند يك موم در اختيار كارگردان بودم.عبدى با 

اشاره به اينكه هنرپيشه حرفه اى يعنى 
اينكه بازيگر در اختيار كارگردان 
ــازى مى كند  و اثرى كه در آن ب
باشد اظهار داشت: بازيگرنبايد 

كم كارى كند؛  متاسفانه 
ــاهد هستيم  گاهى ش
ــراى  ــر ب ــود بازيگ خ
ــش  ــراى نقش هاي اج
ــود  تفاوت قائل مى ش

ــزان انرژى  ــت مي از جه
ــد مى گويم و  كه صرف مى كن

اصًال براى اجراى 
ــى  نقش

كه 

ــراى تمام  ــخصاً ب ــه ريزى ندارد. ش ــازى مى كند برنام ب
ــالش مى كنم.بازيگرفيلم  ــدازه ت ــك ان ــه ي نقش هايم ب
ــاره اينكه بازى  ــينمايى «مادر» درب س
ــخصيت  ــى نقش ها مانند ش در برخ
ــت براى  ــك روحانى ممكن اس ي
ــترى  ــيت بيش بازيگر حساس
داشته باشد گفت: اينكه 
به حساسيت ها اشاره 
مى كنيد درست است؛  
ــيت ها  اما اين حساس
براى بازيگر نبايد وجود 
ــد؛   ــته باش داش

ــام نقش هايش بايد  ــر براى تم ــور كه گفتم بازيگ همانط
ــيت ها و تفاوت هايى  ــر حد توان تالش كند. حساس تا س
ــه بازيگر؛  اما  ــب وجود دارد ن ــه مى گوييد براى مخاط ك
ــه در فيلم  ــش روحانى ك ــازى در نق ــكر براى ب خداروش
سينمايى «رسوايى» شاهد بوديد توانستم نظر گروه هاى 
مختلف را جمع كنم هم مردم دوست داشتند و هم جامعه 
روحانيت از ايفاى نقش من در لباس روحانى راضى بودند.

طورى فيلم بسـازيم كه افراد مذهبى هم به سينما 
بروند

ــينما در ادامه خاطرنشان كرد:  اين بازيگر پيشكسوت س
بايد به نوعى در سينما پيش برويم كه افراد مذهبى هم به 
سينما بروند و فيلم ببينند. آثارمان به گونه اى نباشد كه 
يك فرد روحانى به دليل اعتقادى كه دارد به سينما نرود و 
يا خانواده مذهبى ازسينما رفتن فرزندشان ابراز ناراحتى 
ــك خانواده با هم به  كنند؛  بايد كارى كنيم تمام افراد ي

سينما بروند. در رسوايى اين اتفاق افتاده بود.
 مگر امام نگفت سينما فحشاء نيست؟!

ــد  ــينما را ندي ــوان س ــزود: نمى ت ــه اف وى در ادام
ــن كار  ــر اي ــرد.  اگ ــذف ك ــا آن را ح ــت وي گرف
ــان لطمه ــان و فرهنگ م ــام دهيم خودم را انج
ــران از اين  ــورد .درحال حاضر ديگ  خواهند خ
ــتاى كار هايشان استفاده  هنر به خوبى در راس
ــام (ره) در صحبت هايش بار ها  مى كنند. ام
ــينما دارند  ــه نظر مثبتى به س اعالم كرد ك
ــينما فحشاء نيست.  مگر امام نگفت كه س
ــتى ــينما به درس ــان بايد از س ــا خودم م

 استفاده كنيم.
 سينما كاباره كه نيست

ــينما در ايامى كه  ــدن س من با بسته ش
ــتم. چرا نبايد  عزادارى است موافق نيس
در اين ايام فيلم نمايش داده شود. مگر 
درسينماهاى ما چه فيلم هايى ساخته 
ــم فيلم هاى  ــت؟! مى تواني ــده اس ش
مناسبى را كه داريم به نمايش بگذاريم 
ــينما  ــينما ها را تعطيل نكنيم. س و س
ــاى مان كه  ــت. فيلم  ه كاباره كه نيس
مانند آثارى چون «تايتانيك» نيستند 
كه سينماراتعطيل مى كنيم. نمى توان با 
دست پس زد و با پا پيش كشيد يا سينما 

حالل است يا حرام است؟!

ــرف در حالى به ــف اش ــانه اى الغدير نج ــنواره رس ــازار و جش نهمين ب
ــن گونه بازارهاى  ــيد كه حضور و البته حضور با كيفيت در اي  پايان رس

كوچك و محلى،  راهى براى صدور فرهنگى انقالب اسالمى است.
ــنواره و موفقيت ايرانى ها را در آن مى شنيدم؛  سال ها بود خبر اين جش
ــرف كه دارد كارهايى مى كند كه در  جشنواره اى در عراق و در نجف اش
ــت تا از نزديك از  ــد و حاال فرصتى شده اس حد خودش بتواند موثر باش

فعاليت هاى جشنواره رسانه اى الغدير ديدن كنم.
ــخه نهم آن نيز پايان هفته گذشته پيچيده شد و در  جشنواره اى كه نس
ــد؛ دو ايرانى كه تقريبا هر دو از گروه هاى  آن به سه ايرانى جايزه داده ش

خصوصى و شايد بتوان گفت گروه هاى خودجوش فرهنگى هستند.
ــدم سمت و چپ و راست راهرو  اما روز اول كه وارد اداره شبكه الغدير ش
پر بود از عكس هايى از شهدا، تشييع جنازه شهدا و رهبرانى چون شهيد 
محراب آيت اهللا سيدمحمدباقر حكيم؛  اما در كنار اين عكس ها عكس هايى 
از رزمندگان بدر بود، عكس هايى كه نه از جنگ با اشغالگران آمريكايى يا 
تكفيرى هاى داعشى باشد؛  بلكه عكس هايى كه از هور و نى روايت مى كرد 
ــار رزمندگان ايرانى  ــپاه بدر عراق دركن و با خودم گفتم آيا زمانى كه س
عليه صدام مى جنگيدند فكر مى كردند كه روزى بتوانند در قلب عراق به 
عكس هاى شان اين چنين ببالند و حال به ياد آنان جشنواره برگزار كنند.
در همين حال كه در راهروى اصلى شبكه الغدير ياد بدريون االوائل گرامى 
ــت در فضايى ديگر و به دور از هياهوى جشنواره و بازار،  داشته شده اس
ــت شهدايى كه بين آنها  از شهداى متاخر در نبرد با داعش ياد شده اس
شهداى رسانه اى نيز هستند و تصاوير آنها باالى ساختمان شبكه الغدير
ــاده و روحانى  ــن فضاى س ــهدا در اي ــود؛ و در كنار ياد ش ــده مى ش  دي
ماكت هايى از نبردهاى اخير حشد شعبى و سپاه بدر از آمرلى تا تكريت
ــنواره غرفه هاى كوچك اما بعضا  ــت.در كنار جش  به نمايش درآمده اس
فعالى با عنوان بازار فيلم و سريال الغدير برپا شده است روزنامه هاى عربى، 
شبكه هاى تلويزيونى و راديويى از آلمان و ايران گرفته تا لبنان و سوريه 

و عراق همه حضور دارند و هر كدام در حال رايزنى و گفت وگو هستند.
ــه او را از عكس هايش با  ــرى ك ــادى العام ــور ه ــا حض ــازار ب روز اول ب
حاج قاسم سليمانى مى شناسيم آغاز مى شود و روزهاى بعد چهره هاى 
مختلف سينما و تلويزيون و رسانه و سياست از مصر و سوريه و تونس به 

جشنواره مى آيند و در كارگاه ها سخن مى گويند.
ــژه اى دارند، يكى از اين  در ميان غرفه ها اما برخى غرفه هاى فعاليت وي
ــعبى يا همان نيروهاى مردمى رزمنده  بخش ها مركز رسانه اى حشد ش
ــراغى از آن  ــادى دارد و هر كس س ــت كه طرفداران زي عليه داعش اس
مى گيرد.غرفه هاى يمنى از جمله شبكه المسيره به خاطر حوادث اخير 
مورد توجه است و در اين بين نشريه «الصافات» كه آخرين شماره خود را 
به سريال سازى دينى با توجه به سريال يوسف پيامبر قرار داده است چشم 
من را گرفته است؛ گويا اگر براى برخى در ايران سلحشور و سريال يوسف 
پيامبر تمام شده در كشورهاى عربى و در تنها مجله سينمايى تلويزيونى 
عراق با وجود ده ها كار تلويزيونى سلبريتى زده همچنان اين سريال محل 

بحث است.در ميان غرفه ها، غرفه مركز توليدى بيروت نيز چشم ها را به 
خود جلب مى كند به ويژه ما ايرانى ها را چه اينكه تبليغ اثرى ايرانى به نام 
«شاهزاده روم» بر روى ديوار اين غرفه خود نمايى مى كند؛ شركتى كه در 
اين اثر مشاركت داشته و در كنار آن چندين سريال لبنانى را كه عمدتا از 

شبكه المنار پحش شده، توليد كرده است.
در اين ميان اما 12 غرفه نيز از آن ايران است از مراكز دولتى چون شبكه 
ــبكه الكوثر، راديو تهران تا موسساتى چون هدايت  سحر، مركز صبا، ش
رسانه، مستندسازى حقيقت و شركت هايى چون شركت saat و شركت 
آينده سازان، شركت فراگستر و گروه راهبرى ديدبان و باالخره شركت آريا 

صنعت تخيل و جشنواره مردمى فيلم عمار حضور دارند.
مركز مستندسازى حقيقت به دليل توليدات اخيرش از حوادث عراق و به 
ويژه اثر مستند «پل» ساحته وحيد فراهانى مورد توجه قرار گرفته است و 

هر از گاهى بينندگان عراقى متعددى را دور خود جمع مى كند.
ــبكه راديو تهران و مركز ديدبان تنها  در اين بين اما برخى مراكز مثل ش
ــده اند و اين در حالى است كه  با كارت ويزيت در اين جشنواره حاضر ش
شركت هايى چون شركت فراگستر، شركت آريا صنعت تخيل و جشنواره 
مردمى فيلم عمار فعاليت بيشترى در بازار دارند.هر چند نمى توان با پايان 
يك بازار و جشنواره بالفاصله از موفقيت شركت كنندگان آن سخن گفت 
اما بايد گفت كه حضور ايرانى در اين جشنواره و بازار محلى و گفت وگوى 
رو در رو با توليد كنندگان خود راه مهمى است كه براى صدور فرهنگى 
ــالمى بايد در نظر گرفت و جدا از كيفيت حضور كه صد البته  انقالب اس
بايد با كيفيت بااليى باشد اما نفس حضور، خود مى تواند در اين مسير گام 
مثبتى باشد چه اينكه متخصصان معتقدند صدور فرهنگى انقالب نه از 
راه هوايى ماهواره ها و امواج صوتى كه از راه زمينى و گفت وگو و معاشرت 

با يكديگر به دست مى آيد.

ــى ــهر جهان ــوان ش ــان به عن ــاب اصفه ــا انتخ ــان ب همزم
ــگاه هاى ــردن فروش ــان دار ك ــرح نش ــتى، ط ــع دس  صناي

 صنايع دستى از اين شهر آغاز شد.
ــور، از  ــتى كش پويا محموديان، مديركل صادرات صنايع دس
ــتى  ــگاه هاى صنايع دس ــان دار كردن فروش اجراى طرح نش
ــى از مزاياى  ــازى يك ــان خبر داد و گفت: اعتمادس در اصفه
ــت و با  ــتى اس ــگاه هاى صنايع دس ــردن فروش ــان دار ك نش
ــان محصول مورد نظر  ــان اعتماد، مردم با اطمين اعطاى نش
ــر كيفيت  ــد هم كنترلى ب ــد و مى دانن را خريدارى مى كنن
ــت آن نظارت  ــر قيم ــود دارد و هم ب ــد وج ــه مى خرن آنچ

مى شود.
ــه امروز به  ــتر ترمه هايى ك ــال بيش ــه داد: براى مث وى ادام
ــت و جزو  ــود مكانيكى اس ــنتى فروخته مى ش عنوان هنر س
ــمار نمى رود؛  اما مردم آگاهى چندانى  ــتى به ش صنايع دس
ــگاه هاى معتبر را  ــانى هم نيست كه فروش ندارند و هيچ نش
ــرح، عالقه مندان با ــاز اين ط ــد؛  اما با آغ از نامعتبر جدا كن

 خيال آسوده از فروشگاه هاى معتبر خريد مى كنند.
ــور افزود: 11 مهرماه،  ــتى كش مديركل صادرات صنايع دس
ــهر به عنوان  ــمى در اصفهان برگزار و اين ش ــن و مراس جش
ــتى معرفى و ثبت جهانى شد. ما در  ــهر خالق صنايع دس ش
ــگاه هاى  ــان دار كردن فروش ــه، طرح نش ــيه اين برنام حاش
ــان ــهر اصفه ــوت در ش ــكل پايل ــه ش ــتى را ب صنايع دس

ــگاه هاى  ــهرها و فروش ــروع كرديم. اين طرح در مورد ش  ش
ــل و باكيفيت  ــرا درمى آيد تا از كاالهاى اصي ديگر هم به اج

حمايت شود.  
محموديان با اشاره به اين كه فهرست فروشگاه هاى نشان دار 
ــرد گفت: ما  ــرار مى گي ــان و بانك ها ق ــار تورگردان در اختي
ــگاه ها را در اختيار تورگردانان مى گذاريم  فهرست اين فروش
ــبد جوايز غيرنقدى  ــه مى خواهند براى س و به بانك هايى ك
ــگاه ها نبايد كاالى  خريد كنند هم اعالم مى كنيم. اين فروش
غيرايرانى داشته باشند و از كيفيت خوب چيدمان و همچنين 

قيمت هاى كنترل شده برخوردار باشند.

با محوريت شهر اصفهان؛
اعطاى نشان اعتماد به فروشگاه هاى صنايع دستى كشور آغاز شد

ــه ماه طالبى در روز 14 مهر،  با توجه به پايان يافتن دوره سرپرستى س
سوالى كه مطرح مى شود، اين است كه آيا حضور او به عنوان سرپرست 

دفتر موسيقى وزارت ارشاد، غيرقانونى است؟
ــرداد ماه  ــراوان در روز 14 م ــس از كش وقوس هاى ف پيروز ارجمند پ
ــيقى وزارت ارشاد ــما با دفتر موس ــتعفايش را تاييد كرد و رس خبر اس
ــال  خداحافظى كرد. در همين روز فرزاد طالبى كه از فروردين ماه امس
ــغول ــيقى مش ــى و برنامه ريزى دفتر موس ــوان معاون هماهنگ  به  عن

به فعاليت شده بود، به عنوان سرپرست دفتر موسيقى از سوى معاونت 
هنرى حكم گرفت.

با توجه به پايان يافتن دوره سرپرستى سه ماه طالبى، سوالى كه مطرح 
ــت كه آيا حضور او به عنوان سرپرست دفتر موسيقى  ــود اين اس مى ش
وزارت ارشاد، غيرقانونى است؟پيروز ارجمند مدير سابق دفتر موسيقى 
ــرايط مديرت در دفتر موسيقى گفته بود:  درگفت وگو با فارس درباره ش
«من نقدهايى را بر نقش قانونى دفتر موسيقى در مجموعه معاونت هنرى 
وارد مى دانم. اين موضوع را شايد تنها شخص وزير بتواند حل كند. درباره 

اينكه شرايط را معاونت هنرى طورى رقم مى زند كه من استعفا بدهم، 
 نظرى نمى توانم داشته باشم. من تا زمانى كه تكليف از من ساقط نشود 
در دفتر موسيقى خواهم ماند و وظيفه قانونى خودم را با تمام فشارهايى 
كه هست،  انجام خواهم داد. من در شرايط سخت مشغول فعاليت در دفتر 
موسيقى هستم. شرايط من در دفتر موسيقى، شرايط مطلوبى نيست. 
مديريت در حوزه موسيقى مسوليت سنگينى است و حاشيه هاى زيادى 
هم دارد. به هرحال وقتى به شخصى مسوليتى داده مى شود بايد متناسب 

با آن مسووليت اختيارات هم داشته باشد.»
بايد منتظر ماند و ديد تا حضور  سرپرست دفتر موسيقى كه با اتمام دوره 
سه ماهه به نظر غيرقانونى مى رسد، تا كى ادامه پيدا مى كند؟ و چه كسى 
نظر على مرادخانى را براى معرفى به وزير و نشستن بر صندلى رياست 
دفتر موسيقى جلب كند. شايد هم چهره اى جديدتر و حتى گمنام تر از 
طالبى حكم مدير كلى دفتر موسيقى را دريافت كند. اما آنچه كه مسلم 
اين است كه هر مديرى كه بر اين مسند تكيه بزند، بى ترديد بايد با سايه 

سنگين حلقه مشاوران مرادخانى بر دفتر موسيقى كنار بيايد.

آيا حضور فرزاد طالبى به عنوان «سرپرست دفتر موسيقى ارشاد» 
غير قانونى است

خبر

گلعلى بابايى:
بسيج مردمى، ابتكار سردار همدانى 

براى نجات سوريه بود
ــتان و قطر و آمريكا  گلعلى بابايى گفت: با همه زورى كه عربس
ــورهاى حامى آن تكفيرى ها انجام دادند،  اما به هر حال  و كش
نتوانستند بيشتر از اين پيشرفت كنند و اگر امروز مى بينيم كه 
سوريه وجود دارد حتما بايد بگوييم كه يكى از ناجى هاى سوريه 

حسين همدانى بوده است.
ــين همدانى از فرماندهان دوران  ــدار حس سردار سرتيپ پاس
ــداران انقالب  ــپاه پاس ــد س ــاران ارش ــاع مقدس و مستش دف
ــال هاى گذشته كه نقش ــالمى و مدافعان حرم در طول س اس

ــت حرم حضرت زينب(س)  تعيين كننده اى در حفظ و حراس
ــالمى در جنگ تروريستى  و كمك و تقويت جبهه مقاومت اس
ــارى در  ــت، در حين انجام مأموريت هاى مستش ــوريه داش س
ــت هاى داعشى به شهادت  ــهر حلب به دست تروريس حومه ش

رسيد.
گلعلى بابايى، رييس سابق سازمان هنرى و ادبيات دفاع مقدس 
با اشاره به خاطراتى از سردار شهيد حسين همدانى مى گويد: 
حاج حسين بيشتر از سه سال در سوريه به صورت مستشارى 

حضور داشتند و اقداماتى را دنبال مى كردند. 
ــقوط  ــراى س ــوارد ماج ــيارى از م ــا در بس ــراى م ــان ب ايش
ــت  ــرد و مى گف ــف مى ك ــدن كار را تعري ــام ش ــوريه و تم س
ــانه ها  ــتند و رس ــيارى قصد فرار داش ــود و بس ــه كار تمام ب ك
ــا در اين بين  ــتند ام ــده مى دانس ــوريه را تمام ش ديگر كار س
ــردار حسين  ــد اميد بدهد س ــار اس ــى كه توانست به بش كس
ــح نهايى ــم در حال فت ــق ه ــود در حالى كه دمش همدانى ب

 بود.
ــى در آن حال به ــين همدان ــردار حس ــه داد: س ــى ادام باباي

ــد من چيزى را به شما  ــار اس ــد مى گويد: آقاى بش ــار اس  بش
مى گويم كه آن انجام دهيد در اسلحه خانه هاى خود را باز كرده 
و سالح ها را دست مردم بدهيد و بگذاريد كه مردم جلوى آنها را 

بگيرند.
ــرض 24  ــت و در ع ــورت گرف ــدام ص ــن اق ــزود: همي وى اف
ــت ها را ــتند تروريس ــردم توانس ــت و م ــاعت ورق برگش س
ــوريه نجات ــته شد و س ــوريه نگاه داش پس زده و بعد از آن س

 پيدا كرد.
رييس سابق سازمان هنرى و ادبيات دفاع مقدس در پايان گفت: 
با همه زورى كه عربستان و قطر و آمريكا و كشورهاى حامى آن 
ــتند بيشتر از اين  تكفيرى ها انجام دادند؛  اما به هر حال نتواس
پيشرفت كنند و اگر امروز مى بينيم كه سوريه وجود دارد حتما 
بايد بگوييم كه يكى از ناجى هاى سوريه حسين همدانى بوده

 است.

ــتند.  ــد آثارى چون «تايتانيك» نيس فيلم  هاى مان مانن
مى توانيم فيلم هاى مناسبى را كه داريم به نمايش بگذاريم 

و سينما ها را تعطيل نكنيم.
ــا بازى  ــش كه آي ــا اين پرس ــاط ب ــدى در ارتب اكبر عب
درنقش هاى مختلف كه حساسيت باالترى دارند براى وى 
به عنوان بايگر نيز تا چه اندازه اين حساسيت ها مى تواند 
ــد گفت: واقعاً براى بنده به  در اجراى نقش تاثير گذار باش
عنوان يك بازيگر بازى در «رسوايى» در نقش يك روحانى 
و يا بازى در فيلم سينمايى «آدم برفى» تفاوتى ندارد؛ در 
ــرم تا بتوانم  ــام تالش خود را به كار مى گي مرحله اول تم

نقشى را كه قرار است ايفا كنم به درستى نمايش دهم.
مانند يك موم در اختيار كارگردان بودم

ــاله در اجراى يك نقش  وى در ادامه افزود: مهم ترين مس
ــت. او بايد آنچه راكه در ذهن دارد  رضايت كارگردان اس
ــير اجراى بازيگر در يك نقش ببيند. در واقع بين  در مس
ــتم؛ حساسيتى كه  هيچ كدام از نقش هايم تفاوتى نگذاش

ــتم  ــراى نقش يك روحانى داش براى براى اج
ساير كاراكتر ها هم دارم. واقعاً براى 

اجراى هر نقش زحمت كشيدم 
ــردان را خوب  و حرف كارگ

اشاره به اينكه هنرپيشه حرفه اى يعنى 
اينكه بازيگر در اختيار كارگردان 
ــازى مى كند  و اثرى كه در آن ب
باشد اظهار داشت: بازيگرنبايد 

كم كارى كند؛  متاسفانه 
ــاهد هستيم  گاهى ش
ــراى  ــر ب ــود بازيگ خ
ــش  ــراى نقش هاي اج
ــود  تفاوت قائل مى ش

ــزان انرژى  ــت مي از جه
ــد مى گويم و  كه صرف مى كن

اصًال براى اجراى 
ــى  نقش

كه 

ــاره اينكه بازى  ــينمايى «مادر» درب س
ــخصيت  ــى نقش ها مانند ش در برخ
ــت براى  ــك روحانى ممكن اس ي
ــترى  ــيت بيش بازيگر حساس
داشته باشد گفت: اينكه 
به حساسيت ها اشاره 
مى كنيد درست است؛  
ــيت ها  اما اين حساس
براى بازيگر نبايد وجود 
ــد؛   ــته باش داش

ــه بازيگر؛  اما  ــب وجود دارد ن ــه مى گوييد براى مخاط ك
ــه در فيلم  ــش روحانى ك ــازى در نق ــكر براى ب خداروش
سينمايى «رسوايى» شاهد بوديد توانستم نظر گروه هاى 
مختلف را جمع كنم هم مردم دوست داشتند و هم جامعه 
روحانيت از ايفاى نقش من در لباس روحانى راضى بودند.
طورى فيلم بسـازيم كه افراد مذهبى هم به سينما 

بروند
ــينما در ادامه خاطرنشان كرد:  اين بازيگر پيشكسوت س
بايد به نوعى در سينما پيش برويم كه افراد مذهبى هم به 
سينما بروند و فيلم ببينند. آثارمان به گونه اى نباشد كه 
يك فرد روحانى به دليل اعتقادى كه دارد به سينما نرود و 
يا خانواده مذهبى ازسينما رفتن فرزندشان ابراز ناراحتى 
ــك خانواده با هم به  كنند؛  بايد كارى كنيم تمام افراد ي

سينما بروند. در رسوايى اين اتفاق افتاده بود.
 مگر امام نگفت سينما فحشاء نيست؟!

ــد  ــينما را ندي ــوان س ــزود: نمى ت ــه اف وى در ادام
ــن كار  ــر اي ــرد.  اگ ــذف ك ــا آن را ح ــت وي گرف
ــان لطمه ــان و فرهنگ م ــام دهيم خودم را انج

ــران از اين  ــورد .درحال حاضر ديگ  خواهند خ
ــتاى كار هايشان استفاده  هنر به خوبى در راس
ــام (ره) در صحبت هايش بار ها  مى كنند. ام
ــينما دارند  ــه نظر مثبتى به س اعالم كرد ك
ــينما فحشاء نيست.  مگر امام نگفت كه س
ــتى ــينما به درس ــان بايد از س ــا خودم م

 استفاده كنيم.
 سينما كاباره كه نيست

ــينما در ايامى كه  ــدن س من با بسته ش
ــتم. چرا نبايد  عزادارى است موافق نيس
در اين ايام فيلم نمايش داده شود. مگر 
درسينماهاى ما چه فيلم هايى ساخته 
ــم فيلم هاى  ــت؟! مى تواني ــده اس ش
مناسبى را كه داريم به نمايش بگذاريم 
ــينما  ــينما ها را تعطيل نكنيم. س و س
ــاى مان كه  ــت. فيلم  ه كاباره كه نيس
مانند آثارى چون «تايتانيك» نيستند 
كه سينماراتعطيل مى كنيم. نمى توان با 
دست پس زد و با پا پيش كشيد يا سينما 

حالل است يا حرام است؟!

امام (ره) گفت، سينما فحشاء نيست؛

مگر «تايتانيك» نمايش مى دهيم كه سينما را تعطيل مى كنيم؟

يوسف پيامبر همچنان محل بحث رسانه هاى عربى؛

وقتى مستند ايرانى غوغا مى كند
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09138327512 و به خط تلفن همراه شاكى آقاى حميدرضا على جانى 
مالك و متصرف تلفن شماره 09136812406 نظر به محتويات پرونده 
شكايت شــاكى و پرينت از تلفن شخص و اســتعالم از مخابرات كه بر 
اســاس آن اوال وقوع مزاحمت محرز بوده و به عالوه تعلق خط مزاحم 
به شخص متهم محرز مى باشد و با توه به عدم حضور متهم و متوارى 
بودن ايشان بنابراين دادگاه وقوع بزه از سوى ايشان را محرز دانسته 
مســتندات به ماده 641 از قانون تعزيرات متهم را به تحمل 6 ماه حبس 
تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز قابل 
واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در 
محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 16815 رئيس شعبه 

101 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

7/200 شــماره تصميم نهايى: 9409970350200703 شماره پرونده: 
9409980350200118 شماره بايگانى شعبه: 940137 خواهان: آقاى 
كيانوش فاطمى دهاقانى فرزند فرهاد با وكالت خانم مهسا فتحى فرزند 
اصغر به نشانى اصفهان خيابان نيكبخت روبروى دادگسترى ساختمان 
ماكان 5 طبقه پنجم واحد 53 خوانده: آقــاى عليرضا خبيرى فرزند على 
اكبر به نشانى مجهول المكان خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح 
ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايــد. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
كيانوش فاطمى دهاقانى با وكالت مهسا فتحى به طرفيت آقاى عليرضا 
خبيرى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطالبه يك ميليارد 
ريال وجه چك شماره 184786-94/2/10 با توجه به محتويات پرونده و 
با توجه به اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخه 94/5/25 مبنى 
بر اينكه به شغل زرگرى مشــغول بوده و مال او را برده اند و مغازه اش 
اجاره اى بوده و يك نفر كارگر دارد و ماهــى 10 ميليون ريال به او مزد 
مى پردازد و ماهى 14 ميليون ريال هم اجاره بها مى دهد و فاقد وسيله 
نقليه بوده و داراى منزل استيجارى بوده و ماهى 3 ميليون ريال اجاره 
بها مى دهد و 100 ميليون ريال هم رهن داده است و در آمدش ماهيانه 
30 ميليون ريال مى باشد كه بايد از آن محل مخارج خود را بپردازد و سه 
ميليون تومان حق الوكاله پرداخت كرده است و تنها يك نفر از شهود وى 
حاضر شده اند و با توجه به اظهارات تنها گواه وى كه اطالعى از وضع 
مالى خواهان نداشته و ساير مسجلين ذيل استشهاديه پيوست نيز مبناى 
علم و اطالع خود را از وضع مالى خواهان بيان نكرده اند دادگاه دعوى 
خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مســتندا به ماده 232 و 241 و 
504 آيين دادرسى مدنى حكم به بطالن دعوى خواهان صادر مى نمايد. 
راى صادره حضورى بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه 

قابل تجديد نظرخواهى در محاكــم تجديد نظر مركز اســتان اصفهان 
مى باشد. م الف16809 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

ابالغ اجرائيه
7/208شــماره پرونده: 139404002004000153/1 شــماره بايگانى 
شعبه: 9400371/2 شــماره ابالغيه: 139405102004002533 آگهى 
ابالغ اجرائيه پرونده كالسه: 9400371 بدينوسيله به آقاى بهنام امينى 
نسب (به آدرس: اصفهان خيابان رباط اول كوچه 44 منزل هفتم سمت 
راست كدپســتى 8139896381) راهن پرونده كالســه 9400371 كه 
برابر گزارش مامور شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند 
رهنى 117212-91/12/26 و متمم 117389-92/2/21 بين شما و بانك 
كارآفرين مبلغ 887/489/354 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 76/231/328 
ريال سود و مبلغ 156/101/399 ريال سود و تاخير تا تاريخ 94/02/14 
و روزانه مبلغ 897/713 ريال خســارت تاخير تاديه الى يوم الوصول 
بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه 
فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرايى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات 
اجرائى طبق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد شد. (مورد وثيقه، تمامى 
ششدانگ يكبابخانه پالك 1912 فرعى از 24 اصلى به مساحت 164 متر 
مربع مجزى شده از 340 فرعى واقع در آفاران بخش 14 اصفهان) م الف 

19664رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
ابالغ راى

7/234 كالسه پرونده: 93-1069 شــماره دادنامه: 33-94/6/1 مرجع 
رسيدگى: شعبه هفده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خانم فاطمه 
بهرامى خوانــدگان: 1- ميترا خاقانى 2- محمد حاجــى ميرزا آقا قناد و 
3- آزاده حاجى ميرزا آقا قناد هر ســه مجهول المكان 4- عزت اله خان 
محمدى ساكن امام خمينى، كوى آتش، بن بست طلوع خواسته: الزام به 
انتقال گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: 
راى قاضى شــورا:در خصوص دعوى خانم فاطمه بهرامى به طرفيت 
خانم ميترا خاقانى و محمد و آزاده هر دو ميرزا آقا قناد و عزت اله خان 
محمدى بخواسته الزام به انتقال ســند اتومبيل شماره 853س 24 ايران 
53 كه منتهى به راى شماره 33 مورخه 94/2/5 گرديده و قطعى گرديده 
اســت ليكن در موقع تايپ راى مذكور شماره پالك ســابق اتومبيل به 
جاى شماره 464 ن 67 ايران 53 سهواً 464 ن47 ايران 53 تايپ شده كه 
بدينوسيله وفق ماده 309 قانون آئين دادرسى مدنى شماره پالك سابق 
اتومبيل موضوع دعوى به شماره 464 ن67 ايران 53 اصالح مى گردد. 
ابالغ و اجراى راى اصلى بدون ضميمه نمودن راى اصالحى ممنوع مى 

باشد. م الف17611 قاضى شوراى حل اختالف شعبه 17 اصفهان 
ابالغ راى

7/235 كالسه پرونده: 143/93 شــماره دادنامه: 242-94/4/30 مرجع 
رسيدگى: شعبه 26 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان:احمد زارعى 
به نشانى اصفهان ميدان امام، بازار بزرگ، جنب پاساژ صدر، فروشگاه 
براتى. خوانده: حسن عسگرى شــاهى مجهول المكان خواسته: مطالبه 

گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه  مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال 
بشــرح آتى مبادرت بــه صدور راى مــى نمايد راى قاضى شــورا در 
خصوص دادخواست آقاى احمد زارعى به طرفيت حسن عسگرى شاهى 
بخواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال وجه بخشى از يك فقره چك 
به شماره 318917-91/6/24 عهده بانك مســكن به انضمام خسارات 
دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست  تقديمى و مالحظه اصول 
مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ  قانونى وقت و انتظار كافى در 
جلسه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى نيز 
حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايــت مى كند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين 
دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته  و پرداخت دويست و نود هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى 
و هزينه نشر آگهى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 91/6/24 
لغايت زمان وصــول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك مركزى در 
حق خواهان صــادر و اعالم مى گردد. راى صــادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه خواهد بود و پس از مهلت 
واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 17609 دفتر شعبه 26 مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان 
حصر وراثت

7/237 آقاى مرتضى جمالى داراى شناســنامه شــماره 11 به شــرح 
دادخواست به كالسه 397 -94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن جمالى عسگرانى 
بشناسنامه 896 در تاريخ 1359 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  
ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- قربانعلى جمالى ش.ش 
5499609721 ت.ت1312/3/2 فرزند 2- مرتضى جمالى ش.ش11 ت. 
ت 1333/1/2 فرزند 3- كريم جمالى عسگرانى ش.ش 9 ت.ت 1321/1/4 
فرزند 4-محمدعلى جمالى عسگرانى ش.ش 36 ت. ت 1316/7/3 فرزند 
5- رحيم جمالى ش.ش 4 ت. ت 1330/1/7 فرزند 6- جهان جمالى ش.ش 
7 ت. ت 1324/2/4 فرزند 7- بيگم جان جمالى ش. ش48 ت. ت1316/5/3 
فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  به دادگاه تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 244 شعبه حل اختالف بخش كرون

ابالغ راى
7/233 شماره دادنامه: 9409970350200080 شماره پرونده: 931271 
خواهان: آقاى خيرعلى سلحشــورى دوركى فرزند مرادعلى با وكالت 
آقاى مراد اســمعيلى كرانى فرزنــد على همت به نشــانى چهارمحال و 
بختيارى- فارسان، فارسان خ ش بهشــتى دفتر وكالت. خوانده: آقاى 
بهــرام كاوه فرزند نصراله به نشــانى آمادگاه كــوى محمدآباد كوچه 
كاويان پالك 45. خواســته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه. دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص 
دعوى خواهان خير على سلحشــورى دوركى با وكالت مراد اسمعيلى 
كرانى بطرفيت خوانده بهرام كاوه به خواســته مطالبــه مبلغ يكصد و 
چهل ميليون ريال وجه چك به شــماره 847388-93/11/5 عهده بانك 

تجارت اصفهان با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه نظر به 
دادخواست تقديمى و فتوكپى مصدق متن و ظهر گواهينامه عدم پرداخت 
وجه چك صادره از ناحيه بانك محال عليه كه اساســًا داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده در قبال خواهان به ميزان مبلغ فوق را دارد و اينكه خوانده با 
اطالع از دعوى مطروحه و جريان رســيدگى در جلسه دادرسى حاضر 
نشده و نسبت به دعوى دفاع موثرى به عمل نياورده و دليلى بر پرداخت 
وجه سند مدركيه اقامه نكرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه 
خوانده، دعوى را وارد تشخيص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 312 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون 
چك و استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را 
به پرداخت مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز مبلغ 
پنج ميليون و يكصد و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
شــصت درصد حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى در مرحله بدوى 
و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى 
حكم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محكوم مى نمايد 
اجراى احكام مكلف است خسارت تاخير تاديه را به شرح فوق محاسبه 
و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمايــد. راى صادره غيابى بوده 
و ظرف ظرف 20 روز از تاريخ ابــالغ دادنامه قابل واخواهى درمحكمه 
صادر كننده راى بوده و ظرف مدت20 روز ديگر قابل تجديد نظرخواهى 
در محاكم تجديد نظر مركز استان اصفهان مى باش. م الف15995 رئيس 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
دادنامه

شــماره دادنامــه: 9409970353500882، شــماره پرونــده: 
9209980358500001، شــماره بايگانى شــعبه: 930222، شــكات: 
1- آقاى مهرداد هماپور 2- آقاى داريوش عينى فرزند حســن با وكالت 
آقاى مهدى ناظمى زاده فرزند على به نشانى اصفهان خيابان چهار باغ 
باال روبروى شــركت زمزم مجتمع كاويان طبقه 4 واحد 410، 3- آقاى 
مسعود هماپور به نشــانى تهران – خ هاشــمى – بعد از خ كارون – ك 
مواليى – ك اسماعيلى – بن بست دوم – پ 1 – واحد 3، متهمين: 1- آقاى 
سجاد شريفات فرزند سعيد 2- آقاى سعيد شــريفات همگى به نشانى 
ماهشهر – كمربندى هنديجان – نمايندگى ايران خودرو سجاد شريفات. 
اتهام: خيانت در امانت. دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم دادرسى 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مــى نمايد: راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقايان 1- سعيد شريفات و 2- سجاد شريفات داير 
بر مشــاركت در خيانت در امانت يك دســتگاه خودروى نيسان پيكاپ 
دو كابين، يك دستگاه نيسان وانت و يك دســتگاه پرايد مشكى رنگ و 
نيسان شوكا موضوع شــكايت آقايان داريوش عينى، مهرداد هماپور 
و مســعود هماپور با وكالت آقاى مهدى ناظمى زاده، دادگاه با توجه به 
كيفر خواست صادره، شكايت شكات خصوصى، اظهارات مطلعين در 
مرحله تحقيقات، عدم حضور متهمين جهت دفاع از خود على رغم ابالغ 
از طريق نشر آگهى، اتهام انتسابى را محرز دانسته و مستندا به ماده 674 
از قانون تعزيرات مصوب سال 1375 هر يك از متهمين را به تحمل يك 
سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف ده روز
 از تاريــخ ابــالغ واقعــى قابــل واخواهــى در ايــن دادگاه و ظــرف
 مدت بيســت روز از آن قابل اعتــراض در محاكم تجديد نظر اســتان 
اصفهان مى باشد. م/الف: 15297 – رييس شــعبه 109 دادگاه عمومى 

جزايى اصفهان 

اخبار كوتاه

سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل گفت: روزانه بيش از 100 
نفر از ساكنين شهر اردل از خدمات درمانگاه هاي شهري و روستايي اين شهر 

بهره مند مي شوند.
ــيراني با بيان اينكه به منظور خدمات دهي بهتر و رفاه حال  دكتر محمود ش
شهروندان از ساليان گذشته خدمات بهداشتي و درماني در دو مركز تفكيك 
ــهري به افراد ارائه مي گردد، افزود: حدود 80 نفر از اين  ــتايي و ش شده روس
مراجعين از مركز درماني شهري و مابقي از خدمات مركز روستايي مستقر در 

بافت روستايي شهر استفاده مي كنند.
ــاكنين  ــالمت و س ــش دفترچه بيمه س ــه وي، مراجعين تحت پوش به گفت
شهرهاي زير 20 هزار نفر با مراجعه به مراكز بهداشتي و درماني تابعه دانشگاه 
ــتان تنها با پرداخت 15 درصد هزينه خدمات راديولوژي و  علوم پزشكي اس
ــگاه، 10 درصد تعرفه تزريقات و 30 درصد تعرفه خدمات داروخانه از  آزمايش

خدمات تشخيصي و درماني با تعرفه دولتي بهره مند مي شوند.
دكتر شيراني تصريح كرد: پيش از اين بيماران با مراجعه به مطب هاي خصوصي 
طرف قرارداد بيمه سالمت و روستايي با پرداخت حق ويزيت باال تحت درمان 
قرار مي گرفتند اما با ارائه خدمات در مراكز تابعه دانشگاه بيمار با پرداخت هشت 

هزار ريال حق ويزيت تحت درمان قرار خواهند گرفت.
وي اضافه كرد: داروي موردنياز بيماران نيز در اين مراكز بدون دريافت حق فني 
توزيع مي گردد.بر اساس اين گزارش،  هم اكنون 13 مركز و 46 خانه بهداشت 

در شهرستان اردل فعال مي باشد.

ــى كوتاه  ــزارى دوره هاى آموزش ــهركرد از برگ ــتان ش فرماندار شهرس
ــت كميته آرد و  ــد ملك پور در نشس ــان خبر داد.حمي مدت براى نانواي
ــهركرد اظهار كرد: به منظور ارتقاى كيفيت و سالمت  نان شهرستان ش
ــه نانوايى ها زمينه اى  ــاى نانوايى، اتحادي ــردم و آموزش واحده غذاى م
ــى كوتاه مدت براى نانوايان و متصديان  براى برگزارى دوره هاى آموزش
نانوايى ها در اسرع وقت فراهم كند.وى افزود: با توجه به اعالم نارضايتى 
مردم به فرماندارى شهركرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 
خصوص مرغوب نبودن كيفيت نان، خواستار افزايش بازرسى ها از نانوايان 
در سطح شهر و برخورد جدى با متخلفان شد.ملك پور از توزيع نان بسته 
ــوپر ماركت ها خبر داد و گفت: از اول شهريور ماه سال  بندى شده در س
جارى عرضه نان در سوپر ماركت ها به صورت بسته هاى پنج و 10 تايى، 
ــود.فرماندار  ــخصات واحد توليد كننده توزيع مى ش با تاريخ توليد و مش
شهركرد خاطرنشان كرد: از نانوايى هايى كه بهترين كيفيت پخت و عرضه 
نان را در سطح شهرستان داشته باشند توسط كميته آرد و نان شهرستان 

تقدير وتشكر خواهد شد.

بهره مندي روزانه
ساكنين  اردل از خدمات درمانگاهى

فرماندار شهرستان شهركرد:

دوره هاى آموزشى كوتاه مدت براى 
نانوايان برگزار مى شود
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ــهركرد تاكيد  ــال و بختيارى و امام جمعه ش  نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــتكبار ستيزى و  ــينى در عاشورا ،اس كرد:يكى از مهمترين اهداف قيام حس

مقابله با استكبار است.
حجت االسالم محمد على نكونام در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته شهركرد 
ــهركرد افزود: امر به معروف و نهى از منكر  در مصالى امام خمينى(ره)اين ش
ــالم از ديگر اهداف قيام عاشوراى  ــمن دين و اس و كوتاه نيامدن در برابر دش

حسينى است.
وى،با اشاره به در پيش بودن ماه محرم و ايام عزاداراى سيد و ساالر شهيدان 
تصريح كرد:مهمترين دغدغه انسان هاى متقى و دين دار قرار گرفتن در خط 
عاشورا و امام حسين عليه السالم است و هركس مى خواهد حسينى باشد،بايد 

آمر به معروف و ناهى از منكر نيز باشد.
ــتكبار ستيزى  ــم ها و آيين هاى عزادارى بايد رويكرد اس به گفته وى،مراس
ــالت  ــان واقعى رس ــزادارى نيز پيام رس ــور آيين هاى ع ــد و ش ــته باش داش

عاشوراى حسينى باشد.
ــهركرد ،تاكيد  ــال و بختيارى و امام جمعه ش نماينده ولى فقيه در چهارمح
كرد:در برابر آمريكا به عنوان استكبار جهانى و شيطان بزرگ نبايد كوتاه آمد 

و تسليم شد.
ــراغ انقالب و مقاومت را در  به گفته وى،با مذاكره و گفت وگو مى خواهند چ
ــالمى  منطقه خاموش كنند و آمريكا با اين مذاكرات به دنبال محو انقالب اس

ايران است ،كه بايد در اين زمينه هوشيار بود.

ــام معظم رهبرى نيز فرمودند مذاكره با  نكونام تصريح كرد:همان گونه كه مق
ــطه اين مذاكرات به دنبال نفوذ در  آمريكا ممنوع است چرا كه آمريكا به واس

ايران است.
به گفته وى،مقام معظم رهبرى تنها درباره مسائل هسته اى اجازه گفت وگو 

دادند و اكنون ديگر نبايد به دشمن ميدان داد.
وى يادآور شد:مقام معظم رهبرى ،سياست خارجى را تعيين مى كنند كه از 
ــت خارجى مسووالن مطابق قانون  اصول قانون اساسى است و بايد در سياس

اساسى رفتار كنند.
ــدن جامعه  ــيب دي ــل واليت فقيه،باعث آس ــدن از اص ــه وى،دور ش به گفت
ــالم ،باعث پشيمانى و ندامت  مى شود،چرا كه دورى از امام حسين عليه الس
كوفيان شد. وى،به برگزارى كنگره ملى سرداران و دو هزار و 437شهيد اين 
ــاره كرد و گفت:ديدار اعضا ستاد كنگره ملى شهداى  استان در هشت روز اش
ــخ چهارمحال و بختيارى  ــتان با مقام معظم رهبرى نقطه عطفى در تاري اس
ــرى فرمودند،بيعت  ــه وى،همان گونه كه مقام معظم رهب خواهد بود.به گفت
مردم اين استان با امام راحل،بايد به عنوان يكى از رخدادهاى مهم تاريخ اين 

استان به ثبت برسد.
وى گفت:همه مردم در برگزارى اين كنگره بزرگ كه تا بيست و دوم مهرماه 

ادامه دارد ،سهيم هستند و اين كنگره اداى احترام به خانواده شهداست.
ــفانه در اين حوزه ــرد و گفت:متاس ــاره ك ــتاندارد نيز اش ــه روز اس نكونام،ب

ــت نيامده است و برخى از كاالها داراى مجوز   موفقيت هاى خوبى هنوز بدس

استاندارد است اما هنوز كيفيت الزم و قابل قبول را ندارد.
وى،سالگرد شهادت آيت اهللا اشرفى اصفهانى امام جمعه كرمانشاه در بيست و 
سوم مهرماه و روز تشكيل سازمان بازرسى در نوزدهم اين ماه را گرامى داشت.

ــت و  ــف بار دانس ــيار تلخ و تاس ــهركرد،حادثه منا را بس ــه ش خطيب جمع
گفت:دولت آل سعود بايد جوابگوى جان حاجيان جان باخته باشد و نبايد در 

برابر عربستان واكنش نرم نشان داد.
ــر چهارمحال و بختيارى نيز در خطبه هاى اين هفته نماز  ائمه جمعه سراس
جمعه با گرامى داشت ياد و خاطره سرداران و دو هزار و 437 شهيد اين استان، 

بر، برگزارى باشكوه عزادارى هاى محرم و صفر تاكيد كردند.

ــى ــدور پيام ــا ص ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
 «روز جهانى استاندارد» را به فعاالن اين عرصه تبريك گفت.

ــت: بى شك يكى از  ــليمانى دشتكى آمده اس در پيام قاسم س
ضرورياتى كه در كيفيت روابط نقش بسزايى دارد، استاندارد 
ــتاندارد توجه به يك مسئله ملى و فراملى  است و توجه به اس
است. استاندارد مفهومى گسترده است كه از روابط انسانى تا 
توليد مصنوعات بشرى را در بر مى گيرد و به يك مفهوم، سطح 

كيفيت توليدات و خدمات را تعيين مى كند.
اين پيام مى افزايد: روز جهانى استاندارد بر مبناى تعامل مردم 
ــعار همدلى و همزبانى  در سراسر جهان ارتباط مستقيم با ش
دولت و ملت دارد، از اين رو استانداردها با خلق زبان مشترك 
ــرف كنندگان  ــى را براى همه مص ــالمت و ايمن مى توانند س

توليدات و خدمات تضمين نمايند.
اين پيام خاطرنشان مى شود: هر اندازه در مسير توسعه و ارتقا 
ــتاندارد حركت كنيم يقينا در راه  به لحاظ كيفى به سمت اس

ــد و تعالى موفق خواهيم بود به طورى كه  رسيدن به قلل رش
اگر توليدات و خدمات در استان چهارمحال و بختيارى داراى 
ــطح ملى و  ــد، آنگاه فرصت رقابت در س ــتاندارد الزم باش اس
بين المللى را پيدا خواهد كرد و گرنه توليدى كه فاقد كيفيت 
ــد در بازارهاى محلى نيز حرفى براى گفتن نخواهد  الزم باش
داشت.دولت تدبير و اميد از آغازين روز فعاليت خود تا به امروز 
ثابت كرده است كه كيفيت و توجه به استاندارد چه در مسائل 
بين المللى و رفتارهاى فرا ملى و چه در توليدات و خدمات ملى 
برايش حائز اهميت بوده و هست. لذا افق نگاه دولت و مسووالن 
استانى توجه به استاندارد در مسير توسعه و ويژه بينى اين امر 

اساسى در رسيدن به پيشرفت و تعالى است.
ــاه ــت و دو مهرم ــيدن بيس ــرا رس ــت ف ــته اس شايس
 «روز جهانى استاندارد» را به تالشگران عرصه استانداردسازى 
ــان از درگاه  ــق روزافزون براى آن تبريك عرض نموده و توفي

خداوند خواستارم.

ــارى از برگزارى  ــم چهارمحال و بختي ــس دارالقرآن الكري ريي
جشنواره قرآنى مدهامتان با همكارى دارالقرآن الكريم استان 

در روز پنج شنبه 23 مهرماه خبر داد.
مهدى پرتوى افزود:جشنواره قرآنى مدهامتان به همت دبيرخانه 
كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد همه ساله در دو بخش استانى 
و كشورى ويژه اعضا اين كانون ها برگزار مى شود كه امسال اين 
ــتانى با همكارى دارالقران الكريم استان  جشنواره در بخش اس
برگزار خواهد شد. وى،با اشاره به اينكه اين جشنواره داراى سه 
بخش برادران زير 18 سال، برادران باالتر از 18 سال تا 30 سال 
و خواهران باالتر از 18 سال تا 35 سال مى باشد.پرتوى گفت:در 
قسمت برادران اين جشنواره در رشته هاى حفظ، قرائت تحقيق و 
ترتيل، اذان، تصحيح قرائت اذكار نماز و مفاهيم قرآن كريم برگزار 
مى شود و در قسمت خواهران نيز شركت كنندگان در رشته هاى 

حفظ و مفاهيم به رقابت خواهند پرداخت.
ــى از متقاضيان  ــتان تصريح كرد:نام نويس رييس دارالقرآن اس

ــت و روز پنج شنبه 23 مهرماه  تا 20 مهرماه ادامه خواهد داش
ــمت رقابت هاى  ــتانى اين جشنواره در قس ــال مرحله اس امس
ــت:  ــرد.وى اظهار داش ــاز خواهد ك ــود را آغ ــفاهى كار خ ش
ــر اداره كل  ــالن غدي ــا س ــت ه ــن رقاب ــزارى اي ــل برگ مح
ــابقه  ــود و مس ــتان خواهد ب ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــاه برگزار  ــان م ــى و در تاريخ 8 آب ــورت كتب ــه ص ــم ب مفاهي
ــراى دانلود جزوه  ــه متقاضيان ب ــود.پرتوى با بيان اينك مى ش
ــايت ــى توانند به س ــتر م ــات بيش ــب اطالع ــم و كس مفاهي

ــه كنند.وى كفت:   www.javananemasajed.ir مراجع
عالقه مندان براى نام نويسى در بخش هاى مختلف اين جشنواره 
مى توانند تا پايان وقت ادارى 20 مهرماه به دبيرخانه كانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد واقع در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــتان مراجعه كنند و يا با شماره  استان و يا دارالقرآن الكريم اس
ــل كنند.هم اكنون 345كانون  تلفن 33347620 تماس حاص

فرهنگى هنرى در مساجد چهارمحال و بختيارى فعال است.

استاندار چهارمحال و بختيارى طى پيامى عنوان كرد:

توجه به استاندارد در مسير توسعه، افق نگاه دولت است
جشنواره قرآنى«مدهامتان» 

در چهارمحال و بختيارى برگزار مى شود

خطيب جمعه شهركرد:

مقابله با استكبار ،هدف اصلى قيام عاشوراى حسينى است
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طرح هاى فناورانه نانويى تا دو سال 
آينده وارد بازار مى شوند

نكته هاى فناورانه از دنياى آى تى

 مديركارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناورى نانو از ورود طرح هاى فناورانه 
ارائه شده در هشتمين نمايشگاه فناورى نانو به بازار تا دو سال آينده خبر داد.
ــنواره فناورى نانو با نمايشگاه  ــدى فرد، با بيان اينكه  هشتمين جش رضا اس
ــگاه  ــت، گفت: دليل اينكه اصرار داريم دو نمايش ــده اس صنعت همزمان ش
ــاهد اتفاقات خوبى در زمينه كاربرد  ــت كه ش ــوند اين اس همزمان برگزار ش
ــركت هاى نانويى  ــيم چراكه مخاطبين صنعتى با ش فناورى در صنعت باش
مذاكره  و خيلى از محصوالت و راهكارهاى مورد نياز در صنعت را در نمايشگاه 
ــگاه بيش از صد شركت  نانو پيدا كنند. وى با بيان اينكه در اين دوره از نمايش
نانويى حضور داشتند، افزود: در حال حاضر در بيش از 10  صنعت مهم كشور 

فناورى نانو رسوخ پيدا كرده و به بازار وارد شده است.
ــعه فناورى نانو با تاكيد بر اينكه يك  ــتاد توس مديركارگروه صنعت و بازار س
فناورى، بين يك تا سه سال زمان مى خواهد تا به محصول تبديل و وارد بازار 
ــود، عنوان كرد: در حال حاضر، توافقاتى با مجموعه هاى صنعتى مختلف  ش

براى به كارگيرى فناورى نانو و طرح هاى نوآورانه انجام گرفته است.
به گفته اسدى فرد، همچنين در اين دوره از نمايشگاه، از سوى صنعت 200 
تقاضا براى كاربرد فناورى نانو در محصوالت به ثبت رسيده است.وى ادامه داد: 
قرار است در روزهاى آتى جلسه اى مشترك بين شركت هاى صنعتى، فناوران 
نانو و ستاد نانو برگزار شود تا از اين طريق نانو به اين صنايع رسوخ پيدا كند و 

صنايع بتوانند محصوالت خود را با نانويى كردن ارتقا بدهند.

ــت كه گفته مى شود كمپانى Dell با  شوك اول دنياى فناورى اين اس  
ــد. جزييات ادغام و اينكه كدام كمپانى دست باال را  EMC ادغام خواهد ش

خواهد داشت مشخص نيست.
 توئيتر به ناشران اجازه مى دهد تا تبليغات ويدئويى خود را روى سايت 
منتشر كنند. اين اولين تحول جديد در توئيتر بعد از بازگشت جك دورسى به 

سكان مديريت اجرايى است.
ــود خطر لو رفتن ديتاى   اپل تعدادى از اپليكيشن هايى كه گفته مى ش

كاربران را در بر دارند، از اپ استور برداشته است.
ــرويس آبونه خود 1 دالر اضافه كرد تا مشتريان بتوانند   نتفليكس به س

هم زمان از دو سرويس استريم درآن واحد بهره مند شوند.
ــد  ــا حمله به اپل مدعى ش ــال موتورز ب ــك مدير اجرايى تس  آلون ماس
مهندسان به دردنخور و درجه سه تسال را براى پروژه اتومبيل خود از تسال به 

اپل برده است. 
 فروش دسكتاپ مك اپل به پايين ترين سطح خود از سال 2013 رسيد. 
بحران فروش پى سى ها در جهان يقه اپل را نيز چسبيده است و كارشناسان 

از مرگ پى سى سخن مى گويند!
ــعبه هاى  ــرويس Apple pay را در ش ــال آينده س  بانك باركليز از س

انگليس پشتيبانى خواهد كرد.
 آمازون فروشگاه فيزيكى (نه مجازى) خود را به زودى در سياتل امريكا 

افتتاح مى كند.

ــت كه در قرن بيست و يكم مورد  فناورى نانو از جمله فناورى هاى نوينى اس
توجه جهان قرارگرفت و اكنون اين فناورى به بسيارى از حوزه ها از جمله غذا، 

دارو، تشخيص پزشكى، مواد و نساجى ورود كرده است.
فناورى نانو عالوه بر ورود به صنايع پليمر و شيمى، در صنايع غذايى، بهداشتى 
ــت به طورى كه اين فناورى درآينده نقش  و آرايشى نيز به كار گرفته شده اس

بسيارى در زندگى بشر خواهد داشت.
ايران توانسته است در 10 سال گذشته فعاليت هاى خوبى را در زمينه توليد 
علم و محصول فناورى نانو داشته باشد، به طورى كه امروز ايران از جايگاه هفتم 

جهان در توليد علم نانو برخوردار است.
ــاالنه فناورى نانو براى ارائه  ــگاه س ــنواره و نمايش در طى ساليان اخير، جش
دستاوردهاى ايران در اين حوزه با حضور دانشگاهيان و فناوران كشور برگزار 
ــگاه فناورى نانو ايران همچون  ــنواره و نمايش ــال نيز هشتمين جش شد. امس
سال هاى گذشته با حضور فعال دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز رشد برگزار 
شده است و اين مراكز آخرين دستاوردهاى خود در زمينه نانو را ارائه كرده اند.

در اين دوره همچنين 133 شركت دانش بنيان حوزه نانو آخرين دستاوردهاى 
ــاورزى، نساجى، پليمر، دارويى، تجهيزات  خود را در زمينه هاى سالمت، كش

آزمايشگاهى نانو ارائه نمودند.
ــالمى، يزد،  ــرا، آزاد اس ــران، الزه ــگاه هاى ته ــگاهى، دانش ــش دانش در بخ
ــتاوردهاى پژوهشى اساتيد و  ــريف آخرين دس صنعتى اصفهان و صنعتى ش
دانشجويان فعال خود را در حوزه هاى مختلف علوم و فناورى نانو از جمله انواع 
نانوحسگرها، مواد نانو متخلخل، نانوحسگرهاى گازى، نانوپوشش ها و نانو مواد 
ــاختارها با خاصيت ضد آتش، ضد رنگ، ضد  پيشرفته، پارچه آغشته به نانوس
ــى هايى چون كاهش ميزان  ــده با فناورى نانو با ويژگ آب و لك، بتن بهينه ش
ــارى تا  جذب آب و خوردگى، افزايش مقاومت به ضربه و افزايش مقاومت فش
ــتگاه اندازه گيرى جريان ولتاژ در سلول خوشيدى به نمايش  83 درصد، دس

گذاشته اند.
دانشگاه آزاد اسالمى 170 نمونه اوليه و اختراعات حاصل از پژوهش 20 واحد 

دانشگاه آزاد اسالمى را عرضه كرده است.
ارائه 29 طرح دربخش طرح هاى نوآورانه هشتمين نمايشگاه فناورى نانو ايران

همچنين در اين دوره از نمايشگاه، سومين دوره از برگزارى بخش طرح هاى 
نوآورانه براى جذب سرمايه گذار با حضور 29 طرح انتخابى برپا شده است.

اين طرح ها از بين 400 طرح ارائه شده به ستاد ويژه توسعه فناورى نانو انتخاب 
ــاجى نفت،  و در حوزه هاى مختلفى همچون برق و الكترونيك، نانو مواد و نس

سالمت و بهداشت، كشاورزى ارائه شده است.
نانوآفت كش هاى نور تخريب پذير و زيست سازگار كه با هدف كنترل آفات در 
مزارع طراحى شده، يكى از طرح هاى ارائه شده در اين بخش است. در اين طرح 
به كارگيرى فناورى نانو در فرموالسيون آفت كش ها، موجب افزايش عملكرد 

و كاهش مصرف آفت كش ها شده است. 
نانوفيلتر هواى خودرو نيز يكى ديگر از طرح ها است كه با توجه به روند رو به 
رشد جمعيت و توليد روز افزون خودرو، بهينه سازى سوخت در اين طرح ارائه 
شده است، نانو فيلتر هواى خودرو كه با اليه اى از نانوالياف پوشش داده شده 
است، اكثر ذرات ريز معلق در هوا را تصفيه كرده و موجب بهبود عملكرد موتور، 

افزايش شتاب خودرو و در نهايت كاهش مصرف سوخت مى شود.
ــاختار براى توليد كنسانتره آب پنير، استفاده  تهيه غشاهاى سراميكى نانوس
ــنتز نانوحفرات سيليكاتى  ــته برنج در س ــده از پوس ــيليس استخراج ش از س
ــى با كاربرد در  ــيليكاى مزوپور مغناطيس ــنتز نانوذرات س ــى، س مغناطيس
ــى در مقياس  ــانتره معدن ــيد تيتانيوم از كنس ــانى، توليد پودر اكس دارورس

نانومترى، نانو ويتامين K3 جهت استفاده در مدل حيوانى از ديگر طرح هايى 
است كه در اين بخش ارائه شده است.

محصوالت نانويى مورد استفاده در زندگى روزمره تا استفاده در صنايع مختلف 
در كنار اين دو بخش، شركت هاى موفق در زمينه فناورى نانو در اين دوره از 
ــتاوردهاى خود را با كاربردهاى متفاوت  نمايشگاه حضور داشته و آخرين دس

اين فناورى در معرض ديد عالقه مندان قرار داده اند.
شركت ها در تمامى زمينه ها از جمله آب و محيط زيست، سالمت و بهداشت، 
ــاحتمان، خودرو و سازندگان  ــته بندى، نانو مواد، نساجى، س كشاورزى و بس

تجهيزات، محصوالت توليد خود را با كمك فناورى نانو عرضه كردند.
ــتفاده قرار ــى روزمره مورد اس ــاورى نانو كه در زندگ -يكى از محصوالت فن

ــركت فعال در اين حوزه ، پاك  ــت. يك ش  مى گيرد، انواع پاك كننده ها اس
كننده ارگانيك با فناورى نانوخود را در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته است.

ــركت محصوالت خود را در دو بخش گروه نانو شوينده هاى بيولوژيك  اين ش
ــامل پاك كننده هاى صفحات ال سى دى و ال اى دى كامپيوترها،  خانگى ش
ــتفاده در  تلويزيون و ديگر تجهيزات الكترونيكى، پاك كننده مايع جهت اس
ماشين ظرف شويى، همه كاره براى سطوح چرب و پاك كننده شيشه را ارائه 

كرده است.
سطوح تميز شده با اين محصول به خاطرداشتن خواص آنتى استاتيك بسيار 
ديرتر از محصوالت مشابه گرد و خاك را جذب مى كنند و ضمنا به خاطر آنكه 

از مواد بيولوژيك ساخته شده اند، موجب حفاظت از محيط زيست مى شوند.
ــاك كننده هاى  ــز انواع پ ــاى بيولوژيك صنعتى ني ــوينده ه در گروه نانو ش
قسمت هاى داخلى و خارجى اتومبيل به صورت جداگانه و پاك كننده اتومبيل 
ــت، اين محصول قادر است اتومبيل شما را  بدون استفاده از آب ارائه شده اس
ــيار باال تميز كند، كافى است كه آن را ابتدا  بدون استفاده از آب با كيفيت بس
روى سطوح مورد نظر اسپرى كنيد و سپس با اسفنج و يا دستمال نرم، اتومبيل 

را پاك كرد.

-كيسه زباله حاوى نانو ذرات اكسيدى با خاصيت آنتى باكتريال يكى ديگر از 
محصوالت مورد استفاده در زندگى روزمره است كه در اين نمايشگاه به نمايش 
گذاشته شده است، اين محصول در شهريور ماه سال جارى موفق به دريافت 

تأييديه نانومقياس براى توليد صنعتى اين محصول شده است.
ــينا كوركومين از محصوالت فناورى نانو در حوزه پزشكى  - مكمل دارويى س
ــگاه نيز جزء برترين هاى هشتمين نمايشگاه  و دارويى است كه در اين نمايش

فناورى نانو معرفى شد.
ــاده درون ــت و اين م ــده اس ــره اين محصول از زرد چوبه گرفته ش ماده موث
ــواص كوركومين اثر  ــرد، مهم ترين خ ــرار مى گي ــلى ق  حامل هاى نانو ميس
ــت و مى تواند در پيشگيرى و  ــيدانى و ضو تومورى اس ضدالتهابى، انتى اكس

درمان بعضى بيمارى ها به عنوان مكمل دارويى به كار گرفته شود .
اين محصول داراى خاصيت ضد التهاب قوى در بيمارى هاى التهابى مفاصل، 
التهابى گوارشى، التهابى دهان و پوستى از جمله اگزما است و به عنوان مكمل 

درمان استفاده مى شود.
- كامپاند نانو افزودنى براى محصوالت upvc ، محصولى است كه در صنعت 

ساختمان صنعت آب و فاضالب مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــت، اين محصول  ــده اس ــگاه معرفى ش اين محصول جزء برترين هاى نمايش
ــب و حامل هاى ويژه upvc است، خواص  كه حاوى تركيب نانو ذرات مناس
فيزيكى، مكانيكى و حرارتى محصوالت را همچون استحكام ضربه، دماى نرم 
شدگى و ظاهر نمونه در محصوالت upvc شامل لوله، اتصاالت و پروفيل در و 
ــد. اين محصول در توليد لوله، اتصاالت و پروفيل هاى  پنجره، بهبود مى بخش
upvc كاربرد دارد. همچنين در اين دوره از نمايشگاه، صدها محصول ديگر از 

سوى شركت هاى مختلف به نمايش گذاشته شد.
گستردگى دستاوردهاى علمى فعاالن حوزه نانوى كشورمان چنان است كه 
سفراى 25 كشور جهان در بازديد از نمايشگاه از توانمندى هاى ايران در اين 

حوزه شگفت زده شدند.

فناورى نانو 
از مصارف 

خانگى تا صنعت

برگ سبز خودروى پيكان سوارى مدل 1370 به رنگ كرم به 
ــماره پالك 63-783 ص 14 و شماره شاسى 70106160  ش
و شماره موتور 12317003426 به نام معراج توكليان فرزند 

شيرزاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــوارى مدل 1377 به رنگ سفيد  برگ سبز خودروى پيكان س
به شماره پالك 81-667ب68 و شماره شاسى 77419358 و 
شماره موتور 11127716973 به نام اسماعيل آرمند گندمانى 

فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اعالم مفقودى اعالم مفقودى 

اعالم مفقودى 

اعالم مفقودى اعالم مفقودى 

برگ سبز خودروى پيكان سوارى مدل 1381 به رنگ سفيد به 
شماره پالك 31-417 ج 25 و شماره شاسى 81427754 و 
شماره موتور 11128128901 به نام ليال احمدى فرزند غالم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــبز خودروى وانت پيكان مدل 1362 به رنگ سفيد به  برگ س
ــماره شاسى 14105751  ــماره پالك 73-668ق 24 و ش ش
ــماره موتور 1516204386 به نام على اميرآبادى فرزند  و ش

عباسقلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبز خودروى پيكان سوارى مدل 1361 به رنگ كرم به 
شماره پالك 81-495ب 36 و شماره شاسى 15457935 و 
شماره موتور 1126107998 به نام مختار رفيعيان فرزند ايرج 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دادنامه
7/239 شــماره دادنامــه: 9409970352500320، شــماره پرونده: 
9209980352501592، شــماره بايگانى شــعبه: 921693، خواهان: 
خانم آسيه ســلطانى فرزند حسن به نشــانى رهنان محله طاحونه، خ 
قدس بن ياس روبروى ك ش ميرحســينى پ 29، خوانده: آقاى مهدى 
موحديان عطار به نشانى اصفهان، خ جى ، خ نيرو ، ك شهيد باغ جنت، بن 
4، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: 
در خصوص دعوى خانم آسيه ســلطانى فرزند حسن به طرفيت آقاى 
مهدى موحديان عطار فرزند صالح  بخواســته طالق با استيذان اعمال 
وكالت بلحاظ تحقق بند 1 و 8 از شــرط ضمن العقد نكاح، بدين توضيح 
كه خواهان ترك انفاق و ترك زندگى از طرف شــوهرش را دليل طالق 
اعالم نموده و اظهار داشته طى 9 سال پس از عقد هنوز زندگى مشترك 
نداشته و حدود 5 سال است از وى خبرى ندارم و مرا ترك كرده است 
و وضع مذكور برايم قابل تحمل نيســت دادگاه با توجه به مفاد ســند 
رسمى نكاحيه شــماره ترتيب 5511 مورخ 84/5/10 دفتر ثبت ازدواج 
شماره 66 اصفهان وجود علقه زوجيت دائمى بين طرفين را محرز مى 
داند نظر به آنكه تالش و مساعى دادگاه و داوران زوجين جهت اصالح 
و سازش موثر واقع نگرديده است براساس محتويات پرونده از جمله 
آنكه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسى كه از طريق نشر آگهى بوى 
ابالغ شــده حضور نيافته و اليحه اى در دفاع از خود ارسال ننموده و 
براساس اظهارات شــهود و تحقيقات مرجع انتظامى و موداى نظريه 
داوران و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده محتويات پرونده محاكماتى 
مطالبه نفقه دادگاه به طور متيقن تحقق بند 1 و 8 از قســمت  ب شرايط 
ضمن عقد نكاح را محرز دانسته و مستنداً به مواد 234 و 237 و 1119 
قانون مدنى و ماده 26 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 دعوى 
خواهان مبنى بر اســتيذان اعمال وكالت در طالق را ثابت دانسته و به 
خواهان اجازه مى دهد به يكى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با بذل 
پنجاه عدد سكه از صداق خود به شوهرش و قبول بذل وكالتًا از طرف 
وى خود را با طالق خلعى مطلقه نمايد و اسناد مربوطه به ثبت طالق را 
امضاء نمايد عده اين طالق از تاريخ وقوع آن ســه طهر بوده و رعايت 
شرايط صحت اجراى صيغه طالق به عهده مجرى صيغه طالق خواهد 
بود مدت اعتبار اين حكم شــش ماه پس از قطعيت دادنامه اســت راى 
صادره غيابى بوده و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در 
محاكم تجديد نظر استان اصفهان است. م/الف: 15311 – رئيس شعبه 

25 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مزايده

7/241 در پرونده كالســه 940155 و 940325 ح اجرايى و به موجب 
دادنامه 94/22/35 صادره از شعبه چهارم حقوقى نجف آباد محكوم 
عليــه اجرايى آقاى شــركت كاشــى نيلو محكوم اســت بــه پرداخت 
56724403 ريال بابت محكوم به و هزينه هاى دادرسى و غيره در حق 
محكوم له و مبلغ 1600000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت 
كه از طريق اجراى احكام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف 
و توسط كارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسين پورقيصرى 
به شرح ذيل ارزيابى گرديده اســت. وانت دو كابين مزدا مدل 1382 به 
شــماره انتظامى 469ج 12 ايران 13 تيپ 2000 بدنه خــودرو نياز به 
بازسازى دارد موتور ســالم گيربكس و ديفرانسيل سالم است قيمت 

خودرو مذكور با عنايت به در نظر گرفتــن قيمت روز در بازار به مبلغ 
135/000/000 ريال معادل سيزده ميليون و پانصد هزار تومان برآورد 
گرديد. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه 
كارشناسى اموال توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد 
و در تاريخ 94/7/19 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احكام به 
فروش مى رسد، برنده مزايده شــخصى است كه از قيمت كارشناسى 
باالترين قيمت را انتخاب كه بايســتى 10 درصــد آن را فى المجلس به 
حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده يا كسر هزينه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى گردد ضمنــًا خريدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال/ ملك مــورد نظر بازديد به عمل 

آورد. م الف 2922 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد
اخطار اجرايى

7/240 شماره كالســه 129/94به موجب راى شــماره 94/5/5-297 
حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد كه قطعيت 
يافته اســت. محكوم عليهما 1- حميد شياسى به نشــانى آزادگان، فاز 
3، خ آيت اله ايزدى نبش فرهنگ 4 پالك 22 كد پســتى 8516815796 . 
2- زينب على بابايى ديزيچه مجهول المكان محكوم است به محكو عليه 
رديف دوم محكوم اســت به انتقال ســند اتومبيل به شماره 276 ح 82 
ايران 43 در حق محكوم له اجرايى و محكوم عليه رديف اول به پرداخت 
مبلغ چهارصد هزار ريال هزينه دادرسى و هزينه انتقال سند طبق مبايعه 
نامه در حق محكوم له آقاى صفرعلى باتوانى به نشــانى اميرآباد، باغ 
علوى كوچه دانش پالك 9 كد پستى 8516815796 اجرايى و پرداخت 
نيم عشر اصل خواسته در حق صندوق دادگسترى مقوم به سه ميليون 
و يكصد هزار تومان . ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجــراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائى خود رابه قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 
ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 2925 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
مفاد آراء

6/531 آگهــى مفاد آراء(قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى) هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد وامالك جوشقان
آگهى مفاد آراءقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيئت حل 
اختالف مســتقر در ثبت جوشــقان صادر گرديده ودر اجراى ماده 3 
قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15روز از طريق روزنامه هاى كثير 
االنتشار و محلى آگهى ميشود تا شخص يا اشخاصى كه به آراءمذكور 
اعتراض دارند از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان تسليم ورسيد اخذ نمايند 
واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقديم دادخواست 
را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تســليم نمايند در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت در صورتى كه اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 

دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور 
سند مالكيت مينمايد صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نمى باشد  .                                                                      
1- راى شماره 139460302119000182مورخ 1394/06/04- اقاى 
غالمرضا رحيمى  فرزند  ميرزا آقا  به شــماره ملــى 1260858197 
ششدانگ يكباب خانه مستحدثات    پالك شــماره 1695 فرعى  از 21 
اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 770متر مربع.                                                                                            

تاريخ انتشار نوبت اول شنبه 04 / 07  /1394
تاريخ انتشار نوبت دوم يكشنبه 19  /07 /1394

زهره زرگرى :كفيل ثبت اسناد وامالك جوشقان     
ابالغ راى

7/202 كالسه پرونده: 94-175 شماره دادنامه: 338-94/6/3 مرجع 
رسيدگى شعبه 26 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عباس آرام 
مهر به نشانى اصفهان، خ سجاد، خ شــهيد خليلى، ك 14، پ5خوانده : 
سيد على علمدارى مجهول المكان خواســته: الزام به انتقال گردشكار: 
پس از ارجاع پرونــده به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طى 
تشــريفات قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى عباس آرام مهر به طرفيت سيدعلى 
علمدارى به خواســته الزام خوانده به انتقال ســند رسمى يك دستگاه 
خودروى سوارى پرايد هاچ بك ســفيد مدل 1381 به شماره انتظامى 
13-643م 99 مقوم به 30/000/000 ريال به شرح دادخواست و ضمائم 
تقديمى با عنايت به محتويات پرونده استماع اظهارات خواهان و مالحظه 
قرارداد مبايعه نامــه عادى مــورخ 87/10/5 و احرازرابطه قراردادى 
فى مابين طرفين و همچنين وكالتنامه تنظيمى شــماره 104222 مورخ 
87/8/25 دفتر اســناد رســمى 95 اصفهان و همچنين پاسخ استعالم 
شماره 1413/6/99643 مورخ 94/5/24 پليس راهور ف11 اصفهان و 
احراز مالكيت خوانده و اينكه خوانده با وصف مجهول المكان و نشــر 
آگهى در جلسه دادرسى حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده و منكر 

اصالت اســناد ابرازى از ناحيه خواهان نگرديده است بنابراين شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشــخيص و مســتنداً به ماده 198 قانون آئين 
دادرســى مدنى و مواد 10، 219، 220 و 222 قانون مدنى حكم به الزام 
خوانده به انتقال سند رسمى يك دستگاه خودروى سوارى پرايد هاچ 
بك سفيد مدل 1381 به شماره انتظامى 13-643 م99 در حق خواهان 
را صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجديد 
نظرخواهى در محاكم حقوق اصفهان خواهــد بود.م الف17231 دفتر 

شعبه 26 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
احضار متهم

شــماره   9410113743801665 نامــه:  شــماره   7 /232
پرونده:9309983743800608 شماره بايگانى شعبه: 930629 شعبه 
اول دادگاه عمومى بادرود آقايان حسين صادقى و ابوالفضل صادقى 
فرزند غالم و محمد خدمتگزارى فرزند نبى حسب شكايت آقاى عليرضا 
حيدرى ده آبادى، به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين از طريق 
فحاشى تحت تعقيب هســتند، نظر به اينكه متهمان فوق مجهول المكان 
مى باشد بدينوسيله به تجويز ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى و 
به دستوردادگاه به نامبردگان ابالغ مى گردد تا در تاريخ 1394/8/24 
ساعت 9 صبح پس از رويت جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شوند، 
در غير اين صورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف 202 

دادرس دادگاه عمومى بخش بادرود



ائمه جمعه شهرستان هاى اصفهان امروز در خطبه هاى نماز 
جمعه اين هفته بر لزوم افزايش بصيرت و توجه به بيانات مقام 

معظم رهبرى بر عدم مذاكره با آمريكا تأكيد كردند.
ــه تيران در  ــين كريمى، خطيب جمع ــالم حس حجت االس
خطبه هاى نماز جمعه اين شهرستان به سخنان رهبر معظم 
ــاره و اظهار كرد: رابطه با  انقالب در مورد مذاكره با آمريكا اش
آمريكا سودى براى ملت ها ندارد كه مذاكره و دوستى با آن ها 

راه نفوذ را باز مى كند.
وى افزود: آمريكا هميشه به دنبال منافع خودش است و اصًال 
به فكر ملت ها و دولت هاى ديگر نيست و رابطه با آمريكا براى 
هيچ كشورى و حتى هم پيمانانش سودمند نيست.امام جمعه 
موقت تيران خاطر نشان كرد: دوستى و رابطه با دولت آمريكا 
ــت و مسووالن و مردم به  براى كشور و ملت ما سودمند نيس
دنبال چنين موضوعى نباشند كه سودى ندارد بلكه به ضرر 
ــته كه رهبر كبير انقالب اسالمى  كشور است و همانند گذش
آمريكا را دشمن ايران دانسته امروز نيز دشمن ما است و بايد 
گوش به فرمان رهبر معظم انقالب باشيم.وى ادامه داد: تعداد 
ــمنان دارند كه آن ها نيز  ــور چشم اميد به دش اندكى در كش
بايد بيدار شوند كه اين دوستى ها و رابطه ها مؤثر و مفيد براى 
ملت نيست بلكه منافع ملت را غارت مى كنند.كريمى با اشاره 
ــيدن ماه محرم تصريح كرد: روحانيان، منبرى ها و  به فرارس
مداحان بسته هاى محتوايى خوبى براى مخاطبان خود فراهم 
كنند و مطالب بى فايده و بى ارزش ارائه نكنند چرا كه مخاطبان 

براى فراگيرى مطالب به مراسم عزادارى مى آيند.
ــى را عرضه به  ــب خوب ــت: منبرى ها مطال ــار داش وى اظه

ــدازه ماه محرم  ــردم كمتر به ان ــد چراكه بعضى م مردم كنن
ــخنرانى را دارند و در چنين  فرصت حضور در مراسم هاى س

مناسبت هايى بهره كافى ببرند.
مسووالن فريب دشمن را نخورند

ــه رزوه در  ــب جمع ــعيد كريمى؛ خطي ــالم س حجت االس
خطبه هاى نماز عبادى سياسى جمعه امروز اين شهرستان 
ــد، اظهار كرد: تقوا به اين  ــهر برگزار ش كه در مصالى اين ش
ــتد و  ــان در مقابل هواى نفس خود بايس ــت كه انس معنا اس
ــان با تقوا حرف بى سند  نگذارد حوادث او را تغيير دهند، انس
نمى زند و گواهى ناحق نمى دهد، آدم با تقوا به كسى سوء ظن 
ندارد و تقوا داشتن يعنى آنكه سعى كنيم كه گناه نكنيم و اگر 
ــديم توبه كرده و برگرديم.وى تأكيد كرد:  مرتكب گناهى ش
فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص دشمنان اسالم و 
در رأس آن آمريكاى جنايت كار فرمودند «مسووالن مواظب 
حيله هاى دشمنان اسالم و در رأس آن آمريكا باشند كه هدف 
آنان نفوذ در ايران است.»خطيب جمعه رزوه افزود: ماه محرم 
بهترين موقعيت است كه جوانان را ارشاد و راهنمايى كنيم تا 
در مراسمات عزادارى شركت كنند و با زندگى اهل بيت(ع) و 
واقعه كربال و عاشورا بيشتر آشنا شوند و از زندگى آنان سرمشق 
گرفته و سرلوحه زندگى خود قرار دهند.وى به حادثه منا اشاره 
ــد كه بايد در  ــد: حجاج بى رحمانه جان دادن كرد و يادآور ش
مقابل اين جنايت مجازات شوند و اين امر با حمايت كشورهاى 
اسالمى و در رأس آن كشور ايران امكان پذير است كه انتظار 
ــالمى با ايران همكارى كنند تا عامالن  داريم كشورهاى اس

اين واقعه مجازات شوند و ديگر شاهد چنين واقعه اى نباشم.

مسووالن از حق خانواده هاى حجاج دفاع كنند
حجت االسالم ابوالفضل سليمانى؛ خطيب جمعه چادگان در 
خطبه هاى نماز عبادى سياسى جمعه اين هفته چادگان كه 
در مسجد جامع اين شهر برگزار شد، عنوان داشت: فرد با تقوا 
كسى است كه دنبال مال حرام نباشد و به جايى كه نبايد نگاه 
كند، نگاه نمى كند، تقوا يعنى آنكه انسان به حالتى برسد كه 
ــيد، بتواند خودش را كنترل كند و بر نقش  وقتى به گناه رس
ــاء مواظب رفتارهاى  خود غلبه كند كه توصيه مى كنم اولي

فرزندان خود باشند و در اين راه تقوا پيشه كنند.
وى افزود: كانون خانواده و رابطه دوستى با فرزندان مى تواند 
ــود كه اولياء بايد نسبت به فراهم  باعث استحكام خانواده ش
كردن محبت در خانواده تالش كنند تا افراد خانواده در همه 
زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى با مشورت خانواده 
ــند.خطيب جمعه چادگان  بتوانند در آرامش و آسايش باش
ــاره كرد و اضافه كرد: محرم ماه  ــيدن ماه محرم اش به فرارس
ــت كه خانواده ها فرزندان  امام شناسى و معرفت شناسى اس
ــركت در مجالس عزادارى راهنمايى كرده و  خود را براى ش
ــادت ها و از خودگذشتگى امام حسين(ع) در راه  از رفتار، رش
اسالم را بيشتر آگاه كنند.سليمانى بيان كرد: حادثه منا يك 
واقعيت تلخ بود كه انتظار مى  رود مسووالن با تشكيل كميته 
حقيقت ياب با ديگر مسلمانان كشورهاى اسالمى از خون جان 
باختگان منا دفاع كنند تا ديگر شاهد چنين حوادثى در مراسم 
حج نباشيم.وى تصريح كرد: فاجعه منا باعث شد تا مسلمانان 
بيشتر به دولت آل سعود بدبين شوند و  حاكمان اين كشور را 

افرادى بى لياقت و بى مديريت بشمارند.
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ــت امسال شاهد كاهش 10  فرمانده انتظامى چادگان گفت: در 6 ماه نخس
درصدى سرقت در شهرستان چادگان بوديم.

ــدار پليس،  ــعار اقت ــا ش ــا ب ــه ناج ــرد: هفت ــار ك ــت اظه ــد نيكبخ احم
ــت  ــده اس ــذارى ش ــش نامگ ــت و آرام ــى، امني ــى و همزبان همدل
ــاى  ــن نيروه ــدت بي ــى و وح ــا همدل ــردم ب ــم م ــار داري ــه انتظ ك
ــاى انتظامى ــا نيروه ــه ب ــش در جامع ــم و آرام ــاد نظ ــى در ايج انتظام

 همكارى كنند.
ــا خانواده هاى  ــاى نيروى انتظامى، ديدار ب ــزود: تجليل از خانواده ه وى اف
شهداى نيروى انتظامى چادگان، تجليل از نيروهاى برتر شهرستان و ديدار 

با اصناف شهرستان از جمله برنامه هاى اين شهرستان در هفته ناجا بود.
ــطح  ــروى انتظامى در س ــا ني ــردم ب ــكارى م ــرد: هم ــت بيان ك نيكبخ
ــت  ــده اس ــتر ش ــش بيش ــت و آرام ــث امني ــادگان باع ــتان چ شهرس
ــتر  ــى و مردم بيش ــاى انتظام ــل بين نيروه ــكارى و تعام ــن هم و اگر اي
ــهروندان ــه ش ــانى ب ــام خدمات رس ــد در انج ــس مى توان ــود پلي ش

 موفق تر عمل كند.
ــور در  ــات و توزيع بروش ــار كرد: با تبليغ ــى چادگان اظه فرمانده انتظام
ــده به  ــته ش ــورى به مركز 110 كاس ــتان از مراجعه حض ــطح شهرس س
ــا پليس  ــزار و 400 تماس ب ــال يك ه ــت امس ــه در 6 ماه نخس طورى ك
ــده و يك  ــكيل پرون ــه تش ــاس منجر ب ــه 600 تم ــده ك ــرار ش 110 برق
ــت ــده اس ــاد و راهنمايى پليس برطرف ش ــا ارش ــاس ب ــزار و 200 تم ه

ــد  10 درص ــته  ــال گذش ــت س ــاه نخس م  6 ــه  ب ــبت  نس ــه  ك  
افزايش داشته است.

ــش  ــا كاه ــال ب ــت امس ــاه نخس ــرد: در 6 م ــان ك وى خاطرنش
ــن 80  ــرقت از اماك ــه در س ــم ك ــه بودي ــرقت مواج ــدى س 10 درص
ــد ــام 85 درص ــرقت احش ــد و س ــيكلت 55 درص ــور س ــد، موت درص

 بوده است.

ــگرى دائم در  ــتاندار اصفهان گفت: كمپ هاى گردش معاون عمرانى اس
ــتان اصفهان ــگرى و معرفى صنايع دستى در اس ــعه گردش جهت توس

 راه اندازى مى شود.
 محمدعلى طرفه در سفر به شهرستان تيران و كرون و بازديد از نمايشگاه 
ــت: براى توسعه  ــتان اظهارداش ــتاهاى اين شهرس ــتاوردهاى روس دس
گردشگرى و معرفى ظرفيت هاى اين بخش نياز به مشاركت همگانى است.

ــتان  ــاى دائمى و موقت در مناطق مختلف اس وى افزود: ايجاد كمپ ه
اصفهان در جهت توسعه گردشگرى و معرفى صنايع دستى انجام مى شود 
كه راه اندازى دو كمپ در شهرستان تيران و كرون يكى از در بخش مركزى 
ــتاندار اصفهان بيان  و يكى در بخش كرون الزم است.معاون عمرانى اس
داشت: معرفى صنايع دستى و آثار ميراثى به مردم و عرضه صنايع دستى 
روستاها در كمپ هاى دائمى و موقت انجام مى شود كه براى شهرستان 
ــافران از جاده هاى اين شهرستان تيران و كرون به دليل تردد باالى مس

 الزم است.وى ادامه داد: صنعت گردشگرى بايد بيش از بيش توسعه و رونق 
پيدا كند و صنايع دستى و آثار تاريخى به مردم عرضه شود.

در اين بازديد گزارشى از طرح هاى عمرانى و ظرفيت هاى گردشگرى در 
روستاها ارائه شد.

فرمانده انتظامى چادگان خبر داد:

كاهش 10 درصدى سرقت در چادگان

معاون عمرانى استاندار اصفهان:

راه اندازى كمپ هاى گردشگرى دائم 
در جهت توسعه گردشگرى

فريدن؛ سرزمين گياهان دارويى نام گرفتنخستين همايش ملى فرهنگ و گردشگرى مذهبى در كاشان
ــتى و گردشگرى  رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــگرى  ــزارى همايش ملى فرهنگ و گردش ــان  از برگ كاش
ــان در مشهد اردهال خبر  مذهبى با محوريت اردهال كاش

داد.
ــى اداره  ــل از روابط عموم ــده رود و به نق ــزارش زاين به گ
ــان،  ــگرى كاش ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
محسن جاورى اظهاركرد: اين همايش با حضور تورگردانان 
و راهنمايان گردشگرى استان هاى كشور با همكارى اداره 
ــگرى استان  ــتى و گردش كل ميراث فرهنگى صنايع دس

اصفهان در روزهاى 22 و 23 مهرماه برگزار مى شود.
وى با اشاره به اينكه منطقه اردهال كاشان به عنوان يكى از 
مناطقى است كه بايد  ويژه ديده شود، افزود: تبيين مراسم 
سنتى مذهبى قالى شويان و معرفى حضرت سلطانعلى بن 
ــاى طبيعى، تاريخى  امام محمد باقر(ع)، معرفى جاذبه ه
ــگرى  ــر و جايگاه آن در گردش ــگرى بخش نياس و گردش
ــش  ملى فرهنگ  ــور از اهداف برگزارى هماي مذهبى كش
ــان است. ــگرى مذهبى با محوريت اردهال كاش و گردش
ــئول واحد گردشگرى اداره ميراث  همچنين ناصحى، مس
ــان، ادامه داد:  ــتى و گردشگرى كاش فرهنگى، صنايع دس
اين همايش با همكارى شهردارى و فرماندارى كاشان،اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى،اداره اوقاف و امور خيريه،سازمان 
ــلطانعلى بن امام  ــدس حضرت س ــتان مق اتوبوسرانى،آس
ــوراى شهر و شهردارى نياسر  محمد باقر(ع)،بخشدارى،ش
ــان ــتان كاش و تعدادى از مراكز اقامتى و پذايرايى شهرس
ــد از جاذبه هاى  ــح كرد: بازدي ــود.وى تصري  برگزار مى ش
تاريخى و طبيعى نياسر، بازديد از خانه استاد كمال الملك 
در روستاى كله، زيارت و بازديد از قتلگاه حضرت سلطانعلى 
ــم تعزيه صحنه  ــركت در مراس بن امام محمد باقر(ع) و ش
شهادت حضرت از برنامه هاى روز اول اين همايش خواهد 

بود.
ــان،  ــگرى مذهبى كاش ــگ و گردش ــر همايش فرهن دبي
اظهاركرد: نقاره كوبى، چاووش خوانى، پخش فيلم مستند 
ــقا خوانى و رونمايى از لوح  قالى شويان و نخل گردانى، س
ــقايى ومعرفى آئين هاى  ــلك س ثبت آيين تشرف به مس
ــش در روز 23  ــه از ديگربرنامه هاى هماي ــى منطق مذهب
ــگرى خورشيد اردهال  مهرماه است كه در مجتمع گردش

برگزار  مى شود.
ناصحى افزود: در اين همايش از مديران دفاتر و شركت هاى 
ــگرى سراسر كشور  خدمات مسافرتى و راهنمايان گردش

دعوت شده است.

ــت با عرضه 150 گونه از گياهان  ــتان فريدن توانس  شهرس
دارويى در نمايشگاه«روستا كانون توليد و ارزش آفرينى»  كه 
در محل نمايشگاه هاى بين المللى تهران در حال برگزارى 

است حضور پيدا كند.
ــالم اين  ــدن با اع ــدار فري ــرى» فرمان ــفنديار تاجمي «اس
ــاه داروئى در  ــه گي ــش از 200 گون ــود بي ــزود: وج خبر اف
ــا عنوان  ــتان غرفه اى ب ــه اين شهرس ــد ب فريدن، باعث ش
ــاص يابد.وي با  ــرزمين گياهان داروئى» اختص «فريدن س
بيان اين كه فقط به پنج شهرستان از 24 شهرستان استان 
ــت،  ــه اختصاص يافته اس ــگاه غرف ــان در اين نمايش اصفه
ــز در جهت معرفى  ــداد 15 جلد كتاب ني ــت: تع اظهار داش
ــندگان آنها بانوان فريدنى هستند  منطقه كه تمامى نويس
در معرض نمايش قرار گرفته و همچنين از جلد دوم كتاب 
ــده است.فرماندار  « داروخانه اى از طبيعت» نيز رونمايى ش
ــت در منطقه  ــر الگوى كش ــزوم تغيي ــا تاكيد بر ل فريدن ب
ــتاى تغيير الگوى كشت در شهرستان،  تشريح كرد: در راس
محصولى به نام «كدوى  پوست كاغذى» در  اين نمايشگاه  
ــور فقط بيست جريب زير  عرضه شده است كه در كل كش

كشت رفته و هشت جريب آن سهم فريدن است.
ــگاه را فرصتى براى جذب  ــور در اين نمايش تاجميرى حض

ــاورزى را يكى از محورهاى مهم  سرمايه گذار دانست و كش
اقتصاد مقاومتى خواند.وى با تاكيد بر پرهيز از خام فروشى 
ــك را گام  ــاورزى ،ايجاد كارگاه هاى كوچ محصوالت كش
ــتان  ــرى از خروج ارزش افزوده از شهرس موثرى در جلوگي
ــتان با انتقاد از عدم  ــت.نماينده عالى دولت در شهرس دانس
برنامه ريزى مديريت استان در بخش كشاورزى براى حضور 
موثر وزير جهادكشاورزى در اين منطقه گفت:فريدن با وجود 
اين كه چندين مقام برتر را در بخش كشاورزى به دست آورده 
است؛ اما با مشكالت زيادى در اين بخش روبروست و حضور 
وزيركشاورزى در شهرستان طى سفرى غير رسمى انجام شد 
كه ما نتوانستيم از بركات حضور ايشان در شهرستان بهره مند 
شويم.فرماندار فريدن با اشاره به فراهم شدن زمينه سرمايه 
گذارى در شهرك صنعتى شهرستان،  ساخت كارگاه ههاى 
كوچك و آماده سازى امكانات زير بنايى در شهرك صنعتى را 

مقدمه اى براى تحقق اقتصاد مقاومتى دانست.
وى حوزه كشاورزى را جزء مزيت هاى نسبى منطقه برشمرد  
و گفت:بايد تالش كرد با جذب سرمايه گذار در اين منطقه 
باعث رونق در اين حوزه شويم كه به صورت كلى طرح هاى 
تشويقى نيز براى سرمايه گذاران در اين منطقه در نظر گرفته 

شده است.

از گوشه كنار استان

فرمانده سپاه ناحيه خمينى شهر گفت: در فراخوان 
عمومى بخشى از سه گردان  رزمى بسيجيان ناحيه 
ــى دو روزه بيت المقدس  ــهر، مانور رزم خمينى ش
ــهرك برق و الكترونيك خمينى شهر  در منطقه ش

برگزار شد.
ــاره به اينكه در اين مانور  حميد مرادى امروز با اش
ــى از واقعيت هاى دوران مقدس  ــد بخش تالش ش
براى بسيجيان تداعى شود، گفت: رزمايش نظامى 
و عملياتى الى بيت المقدس آخرين مرحله از دوره 
آموزشى نيروهاى بسيجى ناحيه خمينى شهر بود 

كه اجراء شد.
ــتور مقام معظم رهبرى مبنى بر  وى با اشاره به دس
آمادگى رزمى نيروهاى بسيجى تصريح كرد: تمامى 
برنامه هاى عملياتى و اجرائى مانور الى بيت المقدس 
خمينى شهر مورد ارزيابى ستاد كل نيروهاى مسلح 
و سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان به منظور 
ــطح كيفى مانورهاى آينده قرار گرفته  باال بردن س

است.
فرمانده سپاه ناحيه خمينى شهر با اشاره به اينكه در 

ــد، گفت:  اين مانور دو روزه برنامه متنوعى اجراء ش
ــپاه صاحب الزمان،  حضور در صبحگاه مشترك س
ــورى، دوره هاى فرهنگى و  برگزارى كالس هاى تئ
ــبانه، عمليات كمين و ضد كمين  بصيرتى، رزم ش
متعدد، عمليات تاخيرى، كنترل اغتشاشات شهرى، 
عمليات هلى برد از جمله برنامه رزمى اين مانور بود.

وى با اشاره به اينكه نيروهاى بسيجى همچنان به 
ــتند،  بيعت خود با مقام معظم رهبرى پايبند هس
بيان كرد: مانور رزمى الى بيت المقدس در دو بخش 
ــالح و مواد منفجره،  عملياتى و استفاده از انواع س
ــنگين و بخش آموزشى تشكيل  سالح هاى نيمه س

شد.
ــتان  ــئوالن شهرس ــاره به اينكه مس ــرادى با اش م
ــه بهتر  ــزارى هر چ ــراى برگ ــى ب ــكارى خوب هم
ــرد: در  ــح ك ــتند، تصري ــى داش ــور رزم ــن مان اي
ــتان اختصاص  ــووالن شهرس ــا از مس ــت م خواس
ــر  ــراى در نظ ــتان ب ــى شهرس ــى از اراض بخش
ــيج ــى بس ــى و عمليات ــه دائم ــن منطق گرفت

 است.

فرمانده سپاه ناحيه خمينى شهر:

مانور دو روزه الى بيت المقدس
در خمينى شهر با موفقيت برگزار شد

خبر 

ــازى و امنيت محله محور،  ــى فالورجان گفت: طرح پاك س فرمانده انتظام
ــت كه با حضور در محالت و شركت در جمع معتمدين،  به اجرا درآمده اس

مشكالت هر محل بررسى شده و مسائل مختلف پردازش مى شود.
سرهنگ حسن نيكبخت گفت: در طول 6 ماه اول سال، 10 درصد كاهش 
جرائم خشن، 25 درصد كاهش سرقت به عنف (زورگيرى)، 2 درصد كاهش 
سرقت هاى خرد، 3 درصد افزايش كشف سرقت ها و 5 درصد، افزايش كشف 

مواد مخدر را داشته ايم.
فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان با اشاره به اقدامات انجام شده جهت 
پيشگيرى از جرم بيان داشت: طرح پاك سازى و امنيت محله محور، به اجرا 
درآمده است كه با حضور در محالت و شركت در جمع معتمدين، مشكالت 

هر محل بررسى شده و مسائل مختلف پردازش مى شود.
ــاجد حضور پيدا  وى افزود: با هماهنگى آموزش  و پرورش در مدارس و مس
ــازى مردم اقدام مى كنيم و همچنين  كرده و نسبت به امر آموزش  و آگاه س
نمايشگاه هاى مختلف با موضوعاتى مانند آسيب هاى  اجتماعى، اينترنت، 

ماهواره و حجاب و عفاف را در سطح شهر برگزار كرده ايم.
نيكبخت در مورد اقدامات انجام شده در هفته نيروى انتظامى اذعان داشت: 
ــهدا، برگزارى مسابقات واليبال،  شركت در نماز جمعه، ديدار با خانواده ش
تيراندازى، دووميدانى و اعطاى جوايز به افراد برتر از جمله برنامه ها در اين 

هفته بود.
وى اضافه كرد: همچنين در صبحگاه مشترك با همكارى سپاه و ائمه جمعه 
از خانواده شهدا، نمونه هاى ترافيكى، برترين هاى مقاالت با موضوع انضباط 

اجتماعى تجليل شد.
ــول اين هفته  ــت: در ط ــتان فالورجان بيان داش فرمانده انتظامى شهرس
طرح 197 مالقات مردمى با فرماندهى ناجا و طرح 147 ديدار كاركنان با 
ــكارى بهدارى در مناطق  ــه اجرا درآمد، و همچنين با هم فرماندهى ناجا ب

محروم حضور پيدا كرديم و به مردم خدمات رايگان داده ايم.

فرمانده انتظامى فالورجان خبر داد
اجراى طرح پاك سازى و امنيت 

محله محور در فالورجان

خبر 

رييس دانشگاه پيام نور شهرضا حوزه تعليم و تربيت را عالى ترين مرتبه فعاليت 
ــت  ــمرد و گفت: تعليم و تربيت نقش تعيين كننده اى در آينده و سرنوش برش

افراد ايفا مى كند به نحوى كه كيفيت آن تأثير به سزايى در وضعيت افراد داد.
ــگاه  ــجويان جديد الورود دانش ــن آغاز تحصيل دانش ــم پور، در جش على قاس
ــرب مرهون  ــاى مادى غ ــرفت ه ــتان، اظهار كرد: پيش ــن شهرس پيام نور اي
ــت، چراكه رابطه معنا دارى بين توسعه  ــرمايه گذارى در حوزه آموزش اس س
ــى آن  ــاخت هاى آموزش ــت زيرس ــه با تقوي ــادى هر جامع ــى و اقتص سياس

وجود دارد.
ــرمايه گذارى در حوزه آموزش را  وى افزود: اولين كشورهايى كه بيشترين س
ــه و انگليس بودند و از همين جهت هر جامعه اى كه  انجام دادند آلمان، فرانس
خواهان دستيابى به توسعه اقتصادى و اجتماعى است، بايد منابع مادى كافى 

را به تعليم و تربيت نسل هاى آينده خود اختصاص دهد.
ــهرضا در بخش ديگرى از سخنان خود، عنوان كرد:  رييس دانشگاه پيام نور ش
ــردار حاج محمد ابراهيم  ــگاه آن است كه زمانى س يكى از افتخارات اين دانش

همت، فرمانده لشكر 27 محمد رسول اهللا(ص) در آن تحصيل كرده است.
ــگاه پيام نور  ــى دانش ــم پور همچنين در خصوص افزايش امكانات اموزش قاس
شهرضا،  گفت: در حال حاضر در اين مركز، 3 هزار دانشجو در 33 رشته تحصيلى 

در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند.
ــاب در حوزه هاى  ــا بيش از 4 هزار جلد كت وى همچنين وجود كتابخانه اى ب
ــگاه پيام نور شهرضا  مختلف علمى و تخصصى را از جمله ديگر امتيازات دانش
ــاور در زمينه هاى مشاوره  ــگاه 6 مش ــمرد و افزود: در مركز مشاوره دانش برش
مذهبى، مشاوره روانى و راهنمايى مراجعان آماده ارائه خدمات به دانشجويان 

هستند.
رييس دانشگاه پيام نور شهرضا، تصريح كرد: دانشگاه پيام نور در بين ساير مراكز 
ــور، داراى بهترين و امن ترين محيط اخالقى براى دانشجويان  دانشگاهى كش

است.

دانش آموزان پسر آران و بيدگلى
 به اردوى راهيان نور اعزام مى شوند

مدير اداره آموزش و پرورش آران و بيدگل از اعزام 400 نفر از دانش آموزان پسر 
دوره متوسطه دوم آران و بيدگل به اردوى راهيان نور مناطق عملياتى جنوب 

كشور خبر داد.
محمد معدندار در نشست ستاد اردوى راهيان نور آران و بيدگل، اظهاركرد: اين 
ــوس از 29 مهرماه جارى به مناطق عملياتى  400 دانش آموز در قالب 12 اتوب

جنوب كشور اعزام مى شوند.
ــاى واالى دفاع  ــراى انتقال ارزش ه ــير و راهى ب وى اردوى راهيان نور را مس
مقدس به نسل جوان و دانش آموز امروز دانست و گفت: آموزش و پرورش آران 
ــفر دانش آموزان به اين اردو  و بيدگل همه تالش خود را براى ايجاد انگيزه س

انجام داده است.
ــت فعاليت ها و  ــتان آران و بيدگل ثب ــرورش شهرس ــوزش و پ مدير اداره آم
برنامه هاى دانش اموزان در اردوى راهيان نور را ضرورى برشمرد و گفت: ثبت 
اين اردوها و نمايش آن ها براى ساير دانش آموزان مى تواند در افزايش بازديد 

آن ها از مناطق عملياتى تاثير داشته باشد.

پيشرفت هاى مادى غرب، مديون
 سرمايه گذارى در حوزه آموزش است

نجات زن 50 ساله قمصرى از درون چاه
ــگاه علوم  ــكى دانش ــوادث و فوريت هاى پزش ــز مديريت ح  رييس مرك
ــان اورژانس و نيروهاى آتش نشانى زن  ــان گفت: كارشناس پزشكى كاش
ــقوط ــان س ــاله اى كه عصر جمعه به درون يك چاه در قمصر كاش 50 س

 كرده بود را نجات دادند.
ــين مكى به ايرنا اظهار داشت: كارشناسان اورژانس  دكتر سيدمحمد حس
ــزام و اقدام به نجات جان  ــان به محض اطالع به محل حادثه اع 115 كاش

فرد مصدوم كردند.
ــيب ديده با  ــى فرد آس ــيب نخاع ــان با احتمال آس ــت: كارشناس وى گف
ــوص  ــت مخص ــر روى تخ ــدوم ب ــت مص ــاه و تثبي ــل چ ــه داخ ورود ب
ــدوم از داخل ــردن فرد مص ــه خارج ك ــانى اقدام ب ــكارى آتش نش با هم

 چاه كردند.
ــى براى ادامه  ــس از انجام اقدامات اوليه اورژانس وى افزود: فرد مصدوم پ

درمان به بيمارستان شهيد بهشتى كاشان منتقل شد.
جزييات بيشترى از اين حادثه اعالم نشده است.

بيانات 
مقام معظم 

رهبرى 
فصل الخطاب 

مذاكره با 
آمريكا بود
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دريچه

در اين بخش به بررسى برخى از خواص مواد غذايى تند براى بدن مى پردازيم 
كه شايد تا به حال از آن ها اطالعى نداشته ايد.

1- براى كاهش وزن مفيدند.
فلفل هاى چيلى حاوى يك تركيب شيميايى به نام «كپسايسين» هستند 
كه عملكرد متابوليسم را سرعت بخشيده، از اين رو به بدن كمك مى كنند 

تا كالرى ها را سريع تر بسوزانند.
ــى را در افزايش  ــيميايى با افزايش حرارت بدن، نقش مهم اين تركيب ش

ضربان قلب ايفا مى كند.
ــد مى خورند  ــه غذاهاى تن ــان داده افرادى ك ــرآن، تحقيقات نش عالوه ب
ــان را بيش تر  معموال مقدار كمترى غذا مى خورند؛ از اين رو مقدار وزن ش

تحت كنترل دارند.
2- براى قلب مفيدند.

ــدن خون در رگ ها  فلفل هاى چيلى به خاطر اين كه مى توانند از لخته ش
ــين در  ــگيرى كنند، براى قلب مفيدند. عالوه بر آن تركيب كپسايس پيش
ــناخته شده)  ــاز براى حمالت قلبى ش برابر التهاب (يكى از عوامل خطرس

موثر است.
3- سرعت گردش خون را افزايش مى دهند.

ــارخون را  ــش داده و فش ــون را افزاي ــردش خ ــرعت گ ــد س ــاى تن غذاه
كاهش مى دهند. فلفل هاى چيلى از آن جا كه حاوى ويتامين A و C هستند 

باعث تقويت ديواره رگ هاى خونى نيز مى شوند.
4- ضدسرطان هستند.

تحقيقات نشان داده مصرف منظم غذاهاى تند، احتمال خطر ابتال به سرطان 
را كاهش مى دهند.

تركيب كپسايسين رشد سلول هاى سرطانى را كند كرده و در بسيارى موارد، 
بدون آسيب رساندن به سلول هاى سالم اطراف، باعث از بين رفتن سلول هاى 

سرطانى مى شود.
5- عملكرد گوارش را تقويت مى كنند.

فلفل هاى چيلى با افزايش جريان خون در معده و نيز افزايش اليه موكوس 
باعث تقويت سيستم گوارشى مى شوند.

همچنين كپسايسين در نابودى باكترى اچ پيلورى (نوعى باكترى كه باعث 
زخم معده مى شود) موثر است.

6- از ابتال به آنفلوآنزا پيشگيرى مى كنند.
ــده آنفلوآنزا را  ــانه هاى آزاردهن ــدن، نش ــين با افزايش تعريق ب كپسايس

از بين مى برد.
غذاهاى تند، گرفتگى بينى را رفع كرده و سينوزيت و ديگر عالئم آنفلوآنزا 

را كاهش مى دهند.
7- به خواب بهتر كمك مى كنند.

ــيدند، افرادى  ــتراليايى طى تحقيقات خود به اين نتيجه رس محققان اس
كه به طور منظم غذاهاى تند مصرف مى كنند، راحت تر به خواب رفته و زودتر 

و سرحال تر، از خواب بيدار مى شوند.
8- استرس و افسردگى را از بين مى برند.

ــش  ــرتونين را افزاي ــن و س ــون اندورفي ــطح هورم ــز، س ــاى قرم فلفل ه
ــاس  ــرد احس ــب ف ــن ترتي ــه اي ــوند و ب ــذف درد مى ش ــث ح داده و باع
ــردگى  ــترس و افس ــد اس ــا ض ــن هورمون ه ــد. اي ــى مى كن راحت

هستند.
9- باعث راحتى تنفس مى شوند.

غذاهاى تند، مانند يك اكسپكتورانت عمل كرده و مصرف آن براى افرادى 
كه مبتال به آسم، برونشيت هاى مزمن، سينوزيت و ديگر بيمارى هاى تنفسى 

هستند، توصيه مى شود.

ــرطانى را  ــاى س ــلول ه ــد س ــك روش نوين، رش ــمندان در ي دانش
با قطع دسترسى آنها به منابع قندى متوقف مى كنند.

ــراى مردن  ــا در حقيقت ب ــدن م ــود در ب ــاى موج ــلول ه تمامى س
ــان  ــد انس ــان با رش ــورت همزم ــه ص ــد. ب ــده ان ــزى ش ــه ري برنام
ــته كردن  ــه انباش ــروع ب ــز ش ــاى بدن ني ــلول ه ــنى، س ــر س از نظ
مولكول هاى سمى مى كنند كه اين مولكول ها موجب مريضى سلول 

مى شوند. 
ــته و  ــرانجام درهم شكس ــلول ها س ــرايط نيز، س ــخ به اين ش در پاس
ــد و جوان  ــاى جدي ــلول ه ــد س ــراى رش ــير ب ــا مس ــد ت ــى ميرن م

باز شود.
ــده  ــرگ برنامه ريزى ش ــمندان با نام «م ــان دانش ــن فرايند در مي اي
سلولى» شناخته مى شود و به عنوان بخشى حياتى براى سالمت بدن 
ــراى ايجاد  ــلول در بدن ما ب ــت. هر روز تعداد ميلياردها س مطرح اس
ــاختار جديد و ارگانيزمى به منظور عملكرد بهينه بدن، مى ميرند و  س
ــن وجود  ــا اي ــى دهند. ب ــد م ــاى جدي ــلول ه ــود را به س ــاى خ ج
ــد، تنها  ــت بميرن ــه قرار بوده اس ــلول هايى ك ــى از موارد، س در برخ
ــب تكثير آنها  ــن امر موج ــى دهند؛ اي ــده و به بقا ادامه م مجروح ش

نيز خواهد شد.
 سلول هاى آسيب ديده در نهايت به وضعيت بدخيم درآمده و تشكيل 
تومور مى دهند. به منظور جلوگيرى از دخالت مرگ برنامه ريزى شده 
ــم داده و مى تواند بدن را  ــرطانى تغيير متابوليس ــلول س سلول ها، س

فريب داده و خود را تكثير كند.
ــهر لندن  ــگاه برونل ش ــمندان دانش ــد دانش ــات جدي ــال تحقيق ح
نشان مى دهد، سلول هاى سرطانى براى تكثير خود از پروتئين خاصى 

به نام PARP14 استفاده مى كنند.
ــز به عنوان  ــور بتواند از گلوك ــا توم ــود ت  اين پروتئين موجب مى ش
ــلول ها را  ــد كنترل مرگ س ــتفاده كند و فراين ــع تغذيه خود اس منب

دور بزنند. 
ــلول  ــمندان با كاهش ميزان PARP14 در بخش هايى كه س دانش
ــلول هاى  ــوند تا س ــرار دارد، مى توانند موجب ش ــرطانى در آن ق س
ــورد نياز  ــى انرژى م ــع اصل ــه عنوان منب ــر گلوكز ب ــرطانى از فق س
ــواد غذايى،  ــنگى و نبود م ــت از گرس ــد رنج برده و در نهاي براى رش

واقعا بميرند.
 دانشمندان با مقايسه ساختار سلولى در افرادى كه به واسطه سرطان 
ــته ولى هنوز زنده بودند  ــرطان داش درگذشته بودند با افرادى كه س
ــرده بودند،  ــرادى كه م ــزان PARP14 در بدن اف ــه مي دريافتند ك

به مراتب بيشتر بوده است.
ــن پروتئين در كنترل  ــز مى توان به نقش حياتى اي  به همين دليل ني

سرطان پى برد.

خـواص مـواد تنـد 

بهترين شيوه مقابله با سرطان؛

قطع دسترسى سلول هاى سرطانى
 به قند

ــه  ــيدان از جمل ــى اكس ــار از آنت ــور سرش ــته انگ هس
اسيد فنول ها، توكوفرول و پروانتوسيانيدين است

ــيد كه هنگام  ــادى را مى شناس ــما هم افراد زي حتما ش
ــى كنند. چون  ــته ى آن را خارج م ــور هس خوردن انگ
ــر افراد دارد.  ــايندى براى اكث جويدن آن حالت ناخوش
اما شايد باورتان نشود زمانى كه داريد با سماجت تالش 
ــد، در واقع يك  ــته ى انگور را خارج كني مى كنيد هس
ــته هاى كوچك و  گنجينه را دور مى اندازيد. همين هس
سفت و اعصاب خرد كن به حفظ جوانى، سالمت، زيبايى 
ــما كمك مى كنند. البته خواص  و حتى تناسب اندام ش
هسته ى انگور به همين جا ختم نمى شود. در اين مطلب 
ــته هاى به ظاهر  ــه اى از خواص اين هس شما را با گوش

بى ارزش آشنا مى كنيم.
هسته انگور براى مقابله با آلودگى

ــد، اما نتايج پژوهش ها  ــايد كمى عجيب به نظر برس ش
ــته ى انگور نه تنها ما را در برابر  نشان مى دهند كه هس
ــر منفى دخانيات  ــى كند، بلكه تاثي آلودگى ها حفظ م
ــهرهاى  ــادى كاهش مى دهد. اگر در ش را نيز تا حد زي
ــى مى كنيد و يا جزو  بزرگ و در ميان آلودگى هوا زندگ
سيگارى هاى غيرفعال (افراد غيرسيگارى كه در معرض 
دود سيگار قرار دارند) يا فول استرس هستيد حتما انگور 

ميل كنيد و هسته هاى آن  ها را درنياوريد.
هسته ى انگور گنجينه ى آنتى اكسيدان

ــيدان از جمله  ــى اكس ــار از آنت ــور سرش ــته ى انگ هس
ــت  ــيانيدين اس ــيد فنول ها، توكوفرول و پروانتوس اس

ــد. اين  ــى كنن ــدن غوغا م ــالمتى ب ــراى س كه ب
ــيدان ها بدن را در برابر راديكال هاى  آنتى اكس
ــت بافت  ها و  ــت كرده و باعث تقوي آزاد محافظ

ارگان ها مى شوند. 

خواص آنتى اكسيدانى، ويتامين ها ى C و E و بتاكاورتن 
ــه روز در بدن  ــه مدت س ــته ى انگور، ب موجود در هس
ــان  ــيب رس ــر مضر و آس ــا عناص ــوند و ب ــال مى ش فع

مقابله مى كنند.
هسته ى انگور براى تحريك و تصفيه ى خون

ــود.  ــث تحريك جريان خون مى ش ــته ى انگور باع هس
ــده  ــكيل لخته ى خون) ش اين كار مانع از ترومبوز (تش
ــد. فالوونوئيدها كه جزو  ــارخون را كنترل مى كن و فش
ــتند باعث تقويت  ــته ى انگور هس ــات هس ديگر تركيب
ــاى داروها و  ــون از بقاي ــى و تصفيه ى خ رگ  هاى خون
ــات همچنين  ــود. اين تركيب ــر مضر مى ش ديگر عناص
ــى برند،  ــى رنج م ــكالت قلب ــه از مش ــرادى ك براى اف

مفيد است.
هسته ى انگور براى داشتن موهايى سالم تر

ــت؛  ــا نيز مفيد اس ــالمت موه ــته ى انگور براى س هس
چون باعث تقويت و مقابله با ريزش مو مى شود. تركيبات 
ــان خون  ــه تحريك جري ــته ى انگور ب ــود در هس موج
ــه جريان  ــا نيز ب ــون را در مويرگ  ه ــرده و خ كمك ك
ــاله نيز باعث تغذيه ى سلول  هاى  در مى آورند؛ اين مس

پوست سر شده و از ريزش مو جلوگيرى مى كند.
هسته ى انگور، ضدباكترى و ضدالتهاب

هسته ى انگور به طور موثرى با التهاب ها و عفونت هاى 
بدن مقابله مى كند. به همين دليل براى افرادى كه دچار 
ــكالت پوست،  ــكالتى مانند آرتريت، درماتيت، مش مش
سينوزيت، گاستريت، ورم معده و عفونت ادرارى 
ــت. تركيبات موجود در  هستند مفيد اس
هسته ى انگور باعث تميزى روده ها 

مى شود.

هسته ى انگور، مفيد براى بينايى
ــت؛ به خاطر اينكه  ــته ى انگور، دوست چشم  ها اس هس
ــت. اين  ــى ويتامين E اس ــل توجه ــزان قاب ــاوى مي ح
ــتگى چشم  ها  ــخت براى كاهش خس هسته هاى سرس
كه به دليل چشم دوختن به صفحه ى رايانه يا تلويزيون 

و يا مطالعه ى زياد بروز مى كند، موثر است.
ــا بيمارى هاى  ــته ى انگور همچنين براى مقابله ب  هس

چشمى ناشى از ديابت مفيد است.
هسته ى انگور، ضدسرطان

ــور، از آن يك  ــته ى انگ ــيدانى هس ــى اكس خواص آنت
ــرطان ها  ــراى مقابله با برخى از انواع س مكمل طبيعى ب
ــگيرى از  ــث پيش ــات باع ــن تركيب ــت. اي ــاخته اس س

سرطان هاى پوست، پروستات و سينه مى شوند.
هسته ى انگور، براى پوست

ــالمت  ــى و س ــث جوان ــور باع ــته ى انگ ــرف هس مص
ــته ها حاوى  ــود. اين هس ــتر پوست مى ش هر چه بيش
ــا پيرى  ــه ب ــى ك ــت؛ تركيبات ــوراترول اس كالژن و رس
سلول  هاى پوستى و بروز چين و چروك مقابله مى كند. 
بايد بدانيد كه اكثر كرم  هاى موجود حاوى هسته ى انگور 
(به منظور كاهش آكنه و بهبود خاصيت ارتجاعى پوست) 
هستند. تركيبات موجود در اين دانه ها ترشح كالژن را 
فعال كرده و پوست را محكم و مرطوب كرده و به تقويت 

موها و مقابله با آكنه ها نيز كمك مى كنند. 
روش مصرف هسته ى انگور

براى برخوردارى از خواص هسته ى انگور الزم است كه 
در گام اول انگور را درسته و با هسته ميل كنيد.

با اين حال براى بهره مندى بيشتر از خواص آن راه  هاى 
ــته  ــول هاى هس ديگرى نيز وجود دارد. عصاره يا كپس
ــى خواهيد صرفا  ــود دارد. اگر م ى انگور نيز وج
ــته از خواص هسته ى انگور  با مصرف انگور درس
بهره ببريد، حتما ميوه را به خوبى شستشو دهيد. 
ــى داريد از آن  ها  اگر به ميوه هاى ارگانيك دسترس

استفاده كنيد.
همچنين مى توانيد هسته ى انگور را خارج كرده بشوييد 
و خشك كنيد. آن  ها را آسياب كرده و يا به صورت درسته 

در اسموتى ها يا آب ميوه هاى خانگى بريزيد. 
ــته  ــور درس ــراه انگ ــه هم ــور را ب ــته ى انگ ــر هس اگ
ــى بجوييد  ــه خوب ــا آن را ب ــد، حتم ــى كني مصرف م

تا راحت تر هضم شوند.
ــد توصيه مى  ــى كني ــل آن را مصرف م ــر مكم اگ
ــود. تاكنون هيچ  ــود روزانه 300 گرم مصرف ش ش
عارضه ى جانبى خاصى براى مصرف هسته ى انگور 

گزارش نشده است.
ــرف  ــى مص ــر داروى خاص ــم اگ ــى كني ــه م توصي
ــى بريد،  ــج م ــارى خاصى رن ــا از بيم ــد و ي ــى كني م
ــك  ــوع مكملى با پزش ــر ن ــرف ه ــه و مص ــل از تهي قب

مشورت كنيد. 

ــنگ كليه دارند، معتقدند هيچ دردي شديدتر و  ــاني كه س كس
ــت كه  ــت. واقعيت اين اس ناراحت كننده تر از اين بيماري نيس
ــوند؛ اما خوشبختانه  ــختي دفع مي ش ــنگ هاي كليه به س س
ــي روش هاي  ــوان از برخ ــاي دارويي مي ت ــر درمان ه عالوه ب
كامال طبيعي و ساده كمك گرفت تا هر چه زودتر از اين رسوبات 

خالص شد.
سنگ كليه چيست؟

ــت به داليل مختلفي در كليه ها به وجود  ــنگ ها ممكن اس س
ــوص زمان دفع ادرار  آيند و واقعا هنگام حركت كردن و به خص
بسيار دردناك هستند. احتمال دارد سنگ هاي كليه با عفونت 
ــابقه خانوادگي، استفاده  مجاري ادراري يا زمينه ابتال مانند س
ــتفراغ و وجود  ــد. حالت تهوع، اس از بعضي داروها و... همراه باش

خون در ادرار از جمله عالئم نشان دهنده اين مشكل است.
ــك مراجعه كرد  ــرايطي بايد هر چه زودتر به پزش در چنين ش
تا وخامت بيماري و درمان مناسب تشخيص داده شود. البته اگر 
پيشگيري هاي مناسب رعايت نشود، ممكن است سنگ ها باز 
ــوند. در نتيجه، توجه به توصيه هاي زير نه تنها مي  هم ايجاد ش
تواند در درمان موثر باشد، بلكه تاثير پيشگيرانه نيز خواهد داشت 

و از تشكيل مجدد سنگ ها جلوگيري مي كند.
نوشيدن زياد مايعات

ــر درد تمايلي  ــت؛ حتي اگر به خاط ــيدني اس آب بهترين نوش
به نوشيدن آب نداريد، باز هم به مقدار زياد آب بنوشيد؛ زيرا براي 

ــت. اگر در زماني كه بدن در حال  ــيار مهم اس حفظ آب بدن بس
دفع سنگ كليه است دچار كم آبي شويد، از درد بسيار شديدي 
رنج خواهيد برد. همچنين عدم دريافت مايعات كافي مي تواند 
باعث تشكيل مجدد سنگ ها شده و به خاطر تجمع مواد جامد 
حجم ادرار را كاهش دهد. هنگامي كه عناصري مانند اكساالت، 
ــود و آب كافي نيز  ــيد اوريك در كليه ها زياد ش ــيم و اس كلس
وجود نداشته باشد، همه شرايط براي تشكيل سنگ هاي كليه 

ــتال ها يا مواد جامد، دردهاي بسيار  ــت. كريس فراهم شده اس
ــه همين دليل هر  ــديدي هنگام دفع ادرار ايجاد مي كنند؛ ب ش
اندازه مي توانيد حتي در زمستان آب يا ديگر آبميوه ها را بنوشيد. 
ــه دو ليتر  ــد روزان ــال باي ــرد بزرگس ــر ف ــود ه ــه مي ش توصي
ــي را در  ــاي طبيع ــاي و دمنوش ه ــوان چ ــد. مي ت آب بنوش
ــنهاد  ــه قهوه پيش ــرد؛ البت ــن آب ك ــتان جايگزي ــل زمس فص

نمي شود.

مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات
ــنگ هاي  ــگيري از ايجاد س ــراي پيش ــي از خوراكي ها ب بعض
ــتم ايمني بدن را تقويت مي كنند.  ــتند و سيس كليه، عالي هس
ــت كننده  ــا عالئم ناراح ــر بيماري ها ي ــورت از ديگ در اين ص
ــكان  ــگيري مي شود.پزش ــديد مي كند پيش اي كه درد را تش
توصيه مي كنند، روزانه 5 تا 7 سهم ميوه و سبزيجات ميل شود 
ــكيل و تجمع  ــده و همچنين از تش تا سنگ هاي كليه خرد ش
كلسيم در قسمت هاي مستعد ايجاد سنگ مانند كليه ها، مثانه و 
ــود.يكي از بهترين  ــگيري ش ــي مجاري ادراري پيش به طور كل

خوراكي ها براي دفع سنگ هاي كليه، مارچوبه است. 
گنجاندن زياد ويتامين C در برنامه غذايي

ــه غذايي  ــد در برنام ــت كه باي ــر مغذي اس ــن C عنص ويتامي
ــنگ هاي كليه بسيار  ــد؛ زيرا براي مقابله با س جاي داشته باش
ــت. گرچه اين ويتامين مي تواند باعث تجمع اگزاالت  مفيد اس
(اسيدهاى ارگانيك) شود، اما براي حل شدن كلسيم و رسوبات 
ــه كنيم،  كليه نيز ضروي خواهد بود. اگر اين دو حالت را مقايس

قطعا تاثير دوم مهم تر است.
هر روز و به خصوص صبح ناشتا آب پرتقال بنوشيد؛ البته ديگر 
ــت.  ــوروت و آناناس نيز عالي اس ــد ليمو، گريپ ف مركبات مانن
اين آبميوه هاي خوشمزه مدر و خنك كننده هستند. مركبات 
ــنگ ها را همچنين قدرت دفاعي بدن را افزايش مي دهند و س
در مراحل اول تشكيل و قبل از اينكه دردناك شوند، دفع مي كند.
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اگر از سنگ كليه رنج مى بريد، اين مطلب را بخوانيد

خــواص 
هسته ى انگور 

بـراى بدن
هسته ى انگور به همين جا ختم نمى شود. در اين مطلب 
ــته هاى به ظاهر  ــه اى از خواص اين هس شما را با گوش

بى ارزش آشنا مى كنيم.
هسته انگور براى مقابله با آلودگى

ــد، اما نتايج پژوهش ها  ــايد كمى عجيب به نظر برس ش
ــته ى انگور نه تنها ما را در برابر  نشان مى دهند كه هس
ــر منفى دخانيات  ــى كند، بلكه تاثي آلودگى ها حفظ م
ــهرهاى  ــادى كاهش مى دهد. اگر در ش را نيز تا حد زي
ــى مى كنيد و يا جزو  بزرگ و در ميان آلودگى هوا زندگ
سيگارى هاى غيرفعال (افراد غيرسيگارى كه در معرض 
دود سيگار قرار دارند) يا فول استرس هستيد حتما انگور 

ميل كنيد و هسته هاى آن  ها را درنياوريد.
هسته ى انگور گنجينه ى آنتى اكسيدان

ــيدان از جمله  ــى اكس ــار از آنت ــور سرش ــته ى انگ هس
ــت  ــيانيدين اس ــيد فنول ها، توكوفرول و پروانتوس اس

ــد. اين  ــى كنن ــدن غوغا م ــالمتى ب ــراى س كه ب
ــيدان ها بدن را در برابر راديكال هاى  آنتى اكس
ــت بافت  ها و  ــت كرده و باعث تقوي آزاد محافظ

ارگان ها مى شوند. 

ــات همچنين  ــود. اين تركيب ــر مضر مى ش ديگر عناص
ــى برند،  ــى رنج م ــكالت قلب ــه از مش ــرادى ك براى اف

مفيد است.
هسته ى انگور براى داشتن موهايى سالم تر

ــت؛  ــا نيز مفيد اس ــالمت موه ــته ى انگور براى س هس
چون باعث تقويت و مقابله با ريزش مو مى شود. تركيبات 
ــان خون  ــه تحريك جري ــته ى انگور ب ــود در هس موج
ــه جريان  ــا نيز ب ــون را در مويرگ  ه ــرده و خ كمك ك
ــاله نيز باعث تغذيه ى سلول  هاى  در مى آورند؛ اين مس

پوست سر شده و از ريزش مو جلوگيرى مى كند.
هسته ى انگور، ضدباكترى و ضدالتهاب

هسته ى انگور به طور موثرى با التهاب ها و عفونت هاى 
بدن مقابله مى كند. به همين دليل براى افرادى كه دچار 
ــكالت پوست،  ــكالتى مانند آرتريت، درماتيت، مش مش
سينوزيت، گاستريت، ورم معده و عفونت ادرارى 
ــت. تركيبات موجود در  هستند مفيد اس
هسته ى انگور باعث تميزى روده ها 

مى شود.

ــرطان ها  ــراى مقابله با برخى از انواع س مكمل طبيعى ب
ــگيرى از  ــث پيش ــات باع ــن تركيب ــت. اي ــاخته اس س

سرطان هاى پوست، پروستات و سينه مى شوند.
هسته ى انگور، براى پوست

ــالمت  ــى و س ــث جوان ــور باع ــته ى انگ ــرف هس مص
ــته ها حاوى  ــود. اين هس ــتر پوست مى ش هر چه بيش
ــا پيرى  ــه ب ــى ك ــت؛ تركيبات ــوراترول اس كالژن و رس
سلول  هاى پوستى و بروز چين و چروك مقابله مى كند. 
بايد بدانيد كه اكثر كرم  هاى موجود حاوى هسته ى انگور 
(به منظور كاهش آكنه و بهبود خاصيت ارتجاعى پوست) 
هستند. تركيبات موجود در اين دانه ها ترشح كالژن را 
فعال كرده و پوست را محكم و مرطوب كرده و به تقويت 

موها و مقابله با آكنه ها نيز كمك مى كنند. 
روش مصرف هسته ى انگور

براى برخوردارى از خواص هسته ى انگور الزم است كه 
در گام اول انگور را درسته و با هسته ميل كنيد.

با اين حال براى بهره مندى بيشتر از خواص آن راه  هاى 
ــته  ــول هاى هس ديگرى نيز وجود دارد. عصاره يا كپس
ــى خواهيد صرفا  ــود دارد. اگر م ى انگور نيز وج
ــته از خواص هسته ى انگور  با مصرف انگور درس
بهره ببريد، حتما ميوه را به خوبى شستشو دهيد. 
ــى داريد از آن  ها  اگر به ميوه هاى ارگانيك دسترس

استفاده كنيد.
همچنين مى توانيد هسته ى انگور را خارج كرده بشوييد 
و خشك كنيد. آن  ها را آسياب كرده و يا به صورت درسته 

در اسموتى ها يا آب ميوه هاى خانگى بريزيد. 
ــته  ــور درس ــراه انگ ــه هم ــور را ب ــته ى انگ ــر هس اگ
ــى بجوييد  ــه خوب ــا آن را ب ــد، حتم ــى كني مصرف م

تا راحت تر هضم شوند.
ــد توصيه مى  ــى كني ــل آن را مصرف م ــر مكم اگ
ــود. تاكنون هيچ  ــود روزانه 300 گرم مصرف ش ش
عارضه ى جانبى خاصى براى مصرف هسته ى انگور 

گزارش نشده است.
ــرف  ــى مص ــر داروى خاص ــم اگ ــى كني ــه م توصي
ــى بريد،  ــج م ــارى خاصى رن ــا از بيم ــد و ي ــى كني م
ــك  ــوع مكملى با پزش ــر ن ــرف ه ــه و مص ــل از تهي قب

مشورت كنيد. 
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ــان ها بعد از  تولد گريه كردن است كه نشان مى دهد  نخستين رفتار همه انس
ــت  ــته ايم و از اين پس قرار اس ــدم گذاش ــالمت به جمع خانواده خود ق به س
ــان از سالمت نوزادى  ــيم. به عبارتى اين رفتار، نش عضو جديدى براى آن باش
ــايد بتوان گفت نشان  ــت تولد خود را تجربه مى كند و ش دارد كه دقايق نخس
دهنده شادى تولد است؛ با اين وجود  به داليلى با باال رفتن سن، اشك ريختن، 
هم در زنان و هم در مردان، به عنوان عالمتى از ضعف يا گرفتار شدن در شرايط 
سخت و مشكل تلقى مى شود؛ اين در حالى است كه عمل غيرارادى گريه كردن، 
از راه هاى زيادى، درحقيقت به نفع روان، جسم، و روح ماست. پس توصيه ما اين 
است كه جلوى اشك هاى تان را نگيريد؛ اگر اين كار را بكنيد، بيشتر به ضررتان 

است تا به نفع تان.
ــوال به طور مستقيم  ــما داريم؟  پاسخ اين س اما چرا چنين توصيه اى براى ش
به اثراتى كه گريستن با خود به همراه دارد، مربوط مى شود؛ زيرا با گريه كردن 
شما ناخواسته موجب بروز شرايطى خواهيد شد كه نتيجه آن فوايد زيادى براى 

سالمت شما دارد.
 دفع سموم

ــتيد، گريه نمى كنيد. گريستن واكنش بدن  ــما فقط زمانى كه ناراحت هس  ش
شما در برابر استرس زياد هم است. وقتى گريه مى كنيد، بدن تان را از كورتيزول 
رها خواهيد كرد. يادتان باشد كورتيزول، هورمونى مربوط به استرس است كه 
اگر ميزانش متعادل نباشد، مى تواند موجب آسيب شود. مقادير زياد اين هورمون 
ــكالت گوناگونى از جمله مشكالت خواب،  به طور مزمن، مى تواند منجر به مش

واكنش ايمنى ضعيف و بزرگ شدن شكم شود.
نبرد با باكترى ها  

ــويد؛ دليلش هم اين است  ــما، باكترى هاى چشمان تان را مى ش  اشك هاى ش
كه اشك، حاوى آنزيمى است كه هورمونى موجود در بزاق و شير انسان است. 
ــوزيم يا آنزيمى در بدن توليد مى شود، كه برخى از  وقتى گريه مى كنيد، ليس

ميكرب ها را از بين مى برد. آنزيمى كه بيشتر از 90درصد باكترى هاى مسيرش 
ــموم را از بدن تان پاك مى كند،  را ازبين مى برد. بنابراين گريه كردن، نه فقط س
ــم  ــان را ه ــطح بدن ت ــه روى س ــاى نهفت ــموم و باكترى ه ــاير س ــه س بلك

مى كشد.
بهبود  بينايى تان   

ــى كارى به  ــك روز طوالن ــه بعد از ي ــت ك ــال براى تان پيش آمده اس  تا به ح
ــت؟ در طول روز،  ــويد، ديدتان كمى مات شده اس خانه بازگرديد و متوجه ش
ــود، كه باعث كاهش توانايى در تمركز است.  غشاء چشم هاى تان كم آب مى ش
ــم هاى تان  ــانى مى كند و عملكرد كلى چش ــاء، آب رس گريه كردن، به اين غش

احياء مى شود.
 بهتر شدن روحيه 

 گريه كردن با رهاكردن هورمون هاى خاصى در بدن، استرس را كاهش مى دهد؛
و معلوم است كه اين اتفاق، اثرى فوق العاده مثبت روى حس و حال عمومى تان 
ــگاه فلوريداى جنوبى صورت گرفت،  ــط محققان دانش دارد. تحقيقى كه توس
ــترس برانگيز گريه مى كنند،  ــرايط اس ــان داد 90 درصد افرادى كه در ش نش
روحيه شان تااندازه چشمگيرى بهتر مى شود. آنهايى كه گريه نمى كنند، راه نجات 

كمترى در مواجهه با مشكالت در زندگى دارند.
راهى براى بروز احساسات 

ــد اگرچه برخى از افرادى اصرار دارند كه هيچگاه گريه نمى كنند،   يادتان باش
اما آنها تنها سعى در پنهان كردن اين حقيقت داشته كه چيزى براى گريه كردن 
دارند. واقعيت اين است كه هر فردى چيزى دارد كه درباره اش گريه كند و اين 
كار هم خجالتى ندارد. روبرويى با يك بحران احساسى، خودش به اندازه كافى 
دشوار است؛ سركوب كردن اشك ها به خاطر حفظ ظاهر در شرايط احساسى، 
ــترى مى طلبد، و تنها نتيجه اش،  ــت و تالش بيش حتى از آن هم سخت تر اس

افزايش استرس است.

راهى براى انتقال اطالعات      
 اگر فردى كه نزديك شماست شروع به گريستن كند، به طور غريزى مى فهميد 
كه مشكلى وجود دارد. براى انتقال اطالعات، نيازى به كلمات نيست. گريه كردن 
ــكل يا ناراحتى باشد؛ ممكن  هم مى تواند گونه اى از رفتار براى بيان كردن مش
است فردى سعى داشته باشد تا وانمود به خوب بودن شرايط و حال خود كند، 
اما اشك ها آشكار مى كنند كه او ناراحت و آزرده است. زيرگريه زدن، سرآغاز بيان 
ــات است و مى تواند واسطه بحث هاى الزم و  واقعى و استعاره اى افكار و احساس

عميق بين دوستان يا همسران باشد.
محافظت از خود دربرابر افكار آزاردهنده  

 اشك ها فقط زمانى كه ناراحت هستيد توليد نمى شوند، بلكه واكنش طبيعى 
ــد نيز  ــيب مى زنن ــم آس ــى كه به چش ــياى خارج ــبت به اش ــما نس بدن ش
ــش  ــد، واكن ــم مى رس ــه چش ــى ب ــا آلودگ ــاك ي ــى ذرات خ ــتند. وقت هس
ــم  ــاى چش ــك، از غش ــت. اش ــك اس ــه آن، توليد اش ــما ب ــى بدن ش طبيع
ــك  ــل اش ــد. دلي ــت مى كن ــيدگى محافظ ــا خراش ــت ي ــر عفون دربراب
ــاز موجب  ــرش پي ــه ب ــت ك ــدن اين اس ــت كن ــگام پياز پوس ــن هن ريخت
رها شدن گازى از آن مى شود كه به چشم حمله مى كند؛ اشك به چشم اجازه 

مى دهد از خودش درمقابل آزردگى و التهاب محافظت كند.
كمك به حفظ سالمت عمومى   

ــالمتى  ــد نتايج خوبى براى س ــم، گريه كردن مى توان ــور كه مى داني  همان ط
ــترس و محافظت چشم  ــدن روحيه، كم شدن اس ــد، مانند بهترش داشته باش
ــى از گريه هيجانى  ــك هايى كه ناش ــتيد اش دربرابر باكترى ها؛ اما آيا مى دانس
ــان 24درصد باالتر از انواع ديگر گريه است؟ اين  ــند، آلبومين پروتئين ش باش
ــم كمك مى كند. همچنين گريه كردن به مبارزه  نوع گريه به تنظيم متابوليس
ــارخون باال، چاقى و ديابت كمك  ــكالت معمول جسمى مانند فش با ساير مش

خواهد كرد.

نكته هابيشتر بدانيم
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دريچه

هم  زمان با اوج  گيرى اعتصابات كاركنان دستگاه  هاى ادارى كشور 
ــاهى، كاركنان جرايد صبح و عصر تهران نيز  ــتم  ش بر ضد رژيم س
در تاريخ نوزدهم مهرماه سال 1357هجرى شمسى، اعتصاب خود را 

آغاز كردند. 
ــات  ــور مطبوع ــو سانس ــتار لغ ــدگان خواس ــاب  كنن اعتص

بودند. 
ــران  ــر ته ــح و عص ــاى صب ــه  ه ــدن روزنام ــر نش ــى منتش در پ
ــادر  ــه  اى ص ــت اعالمي ــت موق ــترده، دول ــاب گس ــن اعتص و اي
ــات  ــور مطبوع ــو سانس ــرى، لغ ــور ظاه ــه در آن به ط ــرد ك ك
ــى را  ــون اساس ــاس قان ــات براس ــوق مطبوع ــاى حق و اعط

تضمين كرد. 
ــور  ــراض به سانس ــور در اعت ــات كش ــى مطبوع ــاب سياس اعتص
ــى در 17 مهر  ــش از آن، يعن ــد كه دو روز پي ــرايطى آغاز ش در ش
ــان، گمرك جلفا و  ــه ذوب آهن اصفه 1357ش، كارگران كارخان
ــاب  كنندگان بر ضد رژيم پهلوى  بندر امام نيز به خيل عظيم اعتص

پيوسته بودند.
ماجرا از اين قرار بود: 

ــه  ــى دو روزنام ــنده و كادر فن ــد، نويس ــزار كارمن ــار ه چه
ــته  ــريات داخلى و خارجى وابس ــات و نش ــان و اطالع بزرگ كيه
ــدودى را  ــاب نامح ــرده و اعتص ــا ك ــود را ره ــن دو كار خ ــه اي ب

آغاز كردند.
ــى فرماندار نظامى   آنها زمانى تصميم به اين اقدام گرفتند كه اويس
ــه روزنامه حضور  ــا در تحرير ي ــرهنگ را مامور كرد ت تهران، دو س

داشته باشند.
اين ماموران وظيفه داشتند تا تمام مطالب را قبل از چاپ بخوانند و 

تاييد كنند. 
ــس و  ــام از پاري ــام ام ــمت هايى از پي ــه، قس ــن دو روزنام اي
ــرده بودند ،  ــاپ در صفحه اول ك ــان را آماده چ ــس از ايش يك عك
ــاپ آنها  ــه چ ــرهنگ موفق ب ــن دو س ــت اي ــبب دخال ــه س اما ب

نشدند .
ــرح  ش ــن  اي ــه  ب را  ــود  خ ــاى  ه ــته  خواس ــون  اعتصابي

اعالم كردند: 
ــماره  ــات در اولين ش ــور مطبوع ــل سانس ــاى كام اعالم الغ

روزنامه.
ــه و حكومت نظامى، وزارت اطالعات و   عدم دخالت قوه مجري
ــاب عنوان و  ــه ، تنظيم و انتخ ــى در امر تهي ــتگاه هاى انتظام دس

صفحه بندى و نشر خبرها.
ــور و  ــور نمايندگان سانس ــان حض ــل و دقيق جري  درج كام

حكومت نظامى در تحريريه روزنامه.
تعهد رسمى و كتبى دولت در زمينه تضمين و تحقق خواست 
ــماره روزنامه و  جامعه مطبوعات ايران و چاپ اين تعهد در اولين ش

پخش دقيق آن از راديو وتلويزيون.

شروع اعتصاب سياسى مطبوعات 
كشور در اعتراض به سانسور 

1357 شمسى

ــى از  ــوروش)، يك ــور ك ــوق بشر(منش ــه حق ــتين اعالمي نخس
گنجينه هاى بزرگ تاريخ و مايه ى مباهات ايرانيان است.

ــي از اين رو  ــمند مل ــه اين ميراث ارزش ــن باورند ك گروهي براي
ــتاد طباطبايي،  ــت اهللا اس ــاد عالمه آي ــه در تحقيقات روان ش ك
ــده كه ذوالقرنين، همان  ــهيد مرتضي مطهري اثبات ش استاد ش
ــالمي نيز  ــراث گرانبار اس ــك مي ــت، ي ــي اس كوروش هخامنش

به شمار مي رود .
قرآن مجيد،درآيه هاي 83 تا 99 سوره كهف، ذوالقرنين را فردي 
ــت و از بندگان شايسته و  يكتاپرست، صالح، دادگر و انسان دوس

برگزيده خداوند نام برده و از او به نيكي ياد مي كند.
ــي  ــن را كوروش هخامنش ــزرگان، ذوالقرني ــا و ب گروهي از فقه
ــور عبدالكالم آزاد  ــه آيت اهللا طباطبايي و پروفس مي دانند چنانك
ــهير هندي) با داليل متقن به اثبات رسانده اند كه  ــمند ش (دانش
ــوري بزرگ  ــر، بنيانگذار امپرات ــوروش كبي ذوالقرنين، همان ك

هخامنشي در ايران است.
نظر قطعي عالمه طباطبايي درالميزان بنا بر شواهد تاريخي محكم 
نيز بر اين مهم تاكيد دارد كه ذوالقرنين قرآن، همان كوروش كبير 

هخامنشي است.
استاد عالمه طباطبايي درتفسيرالميزان آورده است : اگر ذوالقرنين 
قرآن، مردي مومن به خدا و به دين توحيد بوده، كوروش نيز اين 
ــادل و رعيت پروربوده،  ــاهي ع چنين بوده و اگر ذوالقرنين، پادش
كوروش نيز چنين بود؛ اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردي 
سياستمدار بوده، او نيز بود؛ اگر دين، عقل، فضايل اخالقي و ثروت 
و شوكت داشت، كوروش هم داشت؛ همان گونه كه قرآن فرموده 
ــوي مغرب كرد، بر ليدي و پيرامون آن  ــفري به س كوروش نيز س
ــفر كرد. آنجا مردمي ديد  مسلط شد و بار ديگر به سوي مشرق س
صحرانشين و وحشي كه در بيابان زندگي مي كردند؛ براي همين، 
به آنها كمك كرد، و در مقابل قبيله و قومي كه آنها را آزار مي دادند، 
ــهر تفليس،  ــوه هاي قفقاز و نزديك به ش در تنگه داريال ميان ك

سدي ساخت.
اما مهم آنكه نام بنيانگذار نخستين و بزرگ ترين امپراتوري دنيا، 
ــاي عهد عتيق  ــي در كتاب ه ــد، بلكه حت ــا در قرآن مجي نه تنه
ــد مرتبه  ــان برگزيده و بلن ــوان يك انس ــز به عن مانند تورات ني

ثبت شده است.
چرا كوروش كبير ذوالقرنين است ؟

ــتي از صفات  ــان دوس ــرداري، رافت و انس ــتي، نيكوك يكتاپرس
گفته شده ذوالقرنين در كتاب آسماني مسلمانان است.

بنا بر فرموده قرآن مجيد، ذوالقرنين، پادشاهي دادگر بود و نسبت 
ــايي و غلبه، قتل و  ــگام كشورگش ــت و هن به رعيت عطوفت داش
ــن روي، هنگامي كه بر قومي  ــي داد؛ از اي كينه ورزي را اجازه نم
ــتند، اوهم مانند ديگر كشورگشايان  ــد، پنداش در غرب چيره ش
ــت نبرد،  ــن كار دس ــي او بدي ــرد، ول ــاز خواهد ك ــزي آغ خونري
بلكه به آنان گفت: هيچ گونه بيمي پاكان شما در دل راه ندهند و 

هر يك از شما كه عملي نيكو كند، پاداش آن را خواهد ديد .
ــي در چنگال قدرت او بودند،  با آن كه آن قوم بدون ياور و دادرس
ــوكاري دل آنان را  ــري و نيك ــه دادگ ــفقت كرد و ب ــان ش با ايش

به دست آورد.

بر پايه شواهد انكارناپذير تاريخي، همگي اين ويژگي ها بر كوروش 
ــاني و رافت و  ــت كه نمونه بارز خوي انس ــي منطبق اس هخامنش
مداراي كوروش را در رفتار او با مردم بابل پس از فتح اين سرزمين، 

در تاريخ مي بينيم.
ــكندر  ــد چنگيز و آتيال و يا اس ــال، برخي تالش مي كنن با اين ح
مقدوني را ذوالقرنين معرفي كنند، در حالي كه هيچ يك از صفات 
آمده در قرآن مجيد بر اين جهانگشايان ظالم خونريز قابل انطباق 

نيست.
ــان جايگاه بزرگي  ــوروش كبير از چن ــه مورخان يوناني ك به گفت
برخوردار بوده كه حتي اسكندر با وجود يورش وحشيانه به ايران 
ــيد، به پاسارگاد مقبره كوروش  و تسخير و آتش زدن تخت جمش
ــو زده و مراتب احترام خود را  رفته، در برابر مزار آن بزرگ مرد زان

به كوروش كبير به جا آورده است.
بنا بر فرموده قرآن مجيد، ذوالقرنين مي گويد: «هذا فتح من ربي»؛ 
ــت» و ما هيچ گاه  ــن نتيجه لطف خداس يعني «همه فتوحات م
در تاريخ، نه از اسكندر و نه از مغول ، چنين گفتاري را سراغ نداريم .

ــد به معناي فردي  ــه واژه ذوالقرنين در قرآن مجي علت دوم آن ك
است كه دو شاخ در باالي سر او قرار دارد. همان گونه كه در تصوير 
ــود؛  ــيد ديده مي ش ــده كوروش كبير در تخت جمش حجاري ش

كالهي با دو شاخ در باالي سر او به خوبي نمايان است.
ــت:  ــد 13صفحه 539آمده اس ــزان جل ــير المي در ترجمه تفس
ــورش نقل كرده،  ــه وى براى ك ــال هم خوابى ك « در كتاب داني

به صورت قوچى كه دو شاخ داشته ديده است».
ــوروش كبير  ــر ذوالقرنين بودن ك ــاهدي ب ــر نكاتي كه ش از ديگ
ــرآن مجيد آمده  ــاره كرد كه در ق ــت مي توان به اين نكته اش اس
ذوالقرنين در آغاز فرمانروايي خود، به منطقه اي كه آفتاب غروب 
ــت آورده است.  مي كند، حمله كرده و پيروزي هاي بزرگي به دس
ــامان، هم به پيروزي  ــتافت و در آن س ــرق ش سپس به سوي ش
ــاب از آن طلوع  ــه مكاني رفت كه آفت ــت يافت و پس از آن، ب دس
مي كرد؛ يعني شرق و آنان پوششي براي محافظت خود نداشتند.

ــاره به اين كه منطقه بياباني بوده و سكنه  مقابل آفتاب سوزان اش
ــارت به سكنه مغولي و  ــين و كوچ رو براي آب و غذا و اش چادرنش

سكايي آسياي ميانه دارد.
ــزرگ كوروش كبير  ــتين حمله ب همان گونه كه مي دانيم، نخس
به غرب ايران و سرزمين ليدي (در باختر آسياي كوچك يا تركيه 
امروزي) بوده كه به پيروزي كوروش و تابعيت ليدي به امپراتوري 
ايران انجاميد. فرمانروايان ليدي كه با بابل و مصر و حكومت هاي 
ــي از ايران،  ــده بودند ،براي تصرف بخش ــياي صغير متحد ش آس
ــوروش برآمدند. كوروش پس از آگاهي از  در صدد ضربه زدن به ك
ــارد، پايتخت ليدي گسيل  ــپاهيانش را به طرف س اين توطئه، س
ــه اين حمله  ــود. در نتيج ــز پيروز ب ــن نبرد ني ــت. وي در اي داش
ــر،  صغي ــياي  آس ــهرهاي  ش و  ــارد  س ق.م   547 در 
ــر ــوروش كبي ــوان ك ــتان پرت ــه دس ــري ب ــس از ديگ ــي پ يك

 سقوط كرد.
ــده كه كوروش كبير، پس از نبرد  ــاره ش در تاريخ به اين نكته اش
موفقيت آميز در غرب ايران زمين (ليدي) براي سر و سامان دادن 
به شورش اقوام بيابانگردي كه متجاوز، وحشي و خون ريز بودند، 

به شمال شرق ايران بزرگ لشكركشي كرد و موفق به فرو نشاندن 
آنان و تامين امنيت مرزهاي شرق و شمال شرق ايران شد.

ــخصات ذوالقرنين در قرآن، عزيمت او به مناطق  يكي ديگر از مش
شمالي و رويارويي با قوم ياجوج و ماجوج بوده است و عالوه بر اين، 
ــد ياجوج و ماجوج كه در ساخت آن از آهن استفاده شده  ايجاد س

نيز در قرآن به ذوالقرنين نسبت داده شده است. 
ــدي از جنس آهن  ــاختن س ــورات هم به س ــه در ت جالب اين ك
اشاره شده است؛ آنجا كه مي گويد: «من اي كوروش، پيش روي 
تو خواهم خراميد ... جاي ناهموار را برايت هموار مي كنم، درهاي 

برنجين را مي شكنم، پشت بندهاي آهنين را خواهم بريد...».
ــد، گمانه زني هاي متعددي شده  در تعيين محل استقرار اين س
ــرده اند،  ــزرگ چين تصور ك ــان ديوار ب ــي برخي آن را هم و حت
ــرآن نهفته كه كاربرد  ــن معما در خود ق در حالي كه كليد حل اي
ــد را مورد تاكيد قرارداده است،كه با توجه  آهن در ساخت اين س
ــواد آهني  ــزرگ چين هيچ گونه م ــاخت ديوار ب به اين كه در س

به كار گرفته نشده، اين نظريه مردود است.
در سرزمين ميان درياي كاسپين و درياي سياه، سلسله كوه هاي 
قفقاز به صورت ديواري راه هاي ميان شمال و جنوب را بسته است؛ 
ــته و آن تنگه اي است كه در ميان رشته  مگر يك راه كه باز گذاش
ــمال و جنوب را به هم متصل مي سازد  ــده و ش كوه هايي واقع ش
ــود و در  ــر، تنگه «داراال» ناميده مي ش و اين تنگه در عصر حاض
ــهر والدي قفقاز،پايتخت جمهوري  ــه هاي موجود ميان ش نقش

ــين و  ــي نش ــه ايران ــن منطق ــمالي تري ــمالي، ش ــتياي ش اوس
فارسي زبان قفقاز كه هم اكنون يكي از جمهوري هاي روسيه است، 
و تفليس نشان داده مي شود، در همان جا كه تاكنون ديوار آهنين 
باستاني موجود است و شك نيست كه اين ديوارهمان سدي است 
ــرده، درباره  ــرا اوصافي كه قرآن بيان ك ــوروش بنا كرده؛ زي كه ك
ــت و همان گونه كه قرآن  ــد ذوالقرنين كامال بر آن منطبق اس س
ــه كار رفته و  ــاختمان آن ب ــن در س ــواح آهني ــده، ال ــادآور ش ي
مس گداخته براي بستن مفاصل و رخنه هاي آن استعمال شده و 

در ميان دو ديوار كوهستاني بنا شده است.
ــون در گذرگاه دارال  ــدي كه هم اكن با در نظر گرفتن بازمانده س
ــن ناحيه را  ــي، كه اي ــهادت كتب ارمن ــت و ش قفقاز موجود اس
ــد و به معني گذرگاه  ــي) و (كابان كورائي) مي گوين (بهاك كورائ
ــمت  ــكي نمي ماند كه كوروش به س ــت، ش و يا دره كوروش اس
شمال غربي ايران رفته و از نواحي اي كه امروز به نام دربند و معبر 
ــدي بنا كرده تا مانع  ــته و در آنجا س دارالس معروف است، گذش

هجوم سكاهاي متجاوز بشود.
در آنجا به دستور كوروش آهن و فلز فراوان آوردند و سدي از آهن 
ــان ديواري در معبر ميان دو كوه كه تنها راه عبور و مرور اقوام  بس
ــد تنگه باريك ميان دو كوه را  وحشي سكايي بود، بنا شد؛ اين س
ــكايي بود و  ــر س ــواران يغماگ ــتن س ــع گذش ــت و مان ــي بس م
ــوروش  ك دره  ــام  ن ــه  ب دره  ــن  اي ــت  جه ــن  همي ــه  ب

ناميده شده است.

چه كساني كوروش را ذوالقرنين مي دانند ؟
ــرآن و  ــودن ذوالقرنين ق ــي ب ــر يك ــي كه ب ــن از بزرگان ــد ت چن
ــد، كه از  ــي گواهي داده ان ــيح عهد عتيق با كورش هخامنش مس
ــر بزرگ قرآن و وزير  آن ها مي توان به موالنا ابوالكالم آزاد، مفس
فرهنگ هند در زمان گاندي در تفسيرالبيان، ترجمه تفسير سوره 
ــير الميزان، ــه طباطبايي در تفس ــتاني پاريزي،عالم كهف از باس

ــيرازي و ده نفر از مفسران بزرگ  آيت اهللا العظمي ناصر مكارم ش
ــتياني، حسني،  ــير نمونه (مانند قرائتي، امامي، آش قرآن در تفس
ــه  ــدي)، تابنده گنابادي در كتاب س ــجاعي، عبدالهي و محم ش
داستان عرفاني از قرآن، آيت اهللا مير محمد كريم علوي در تفسير 
ــري )،  ــادق نوب ــد ص ــه عبدالمجي ــا ترجم ــق (ب ــف الحقاي كش
ــيد نورالدين ابطحي در كتاب ايرانيان در قرآن  حجت االسالم س
ــي هويت ايراني  ــريعتي در كتاب بازشناس و روايات،دكتر علي ش
اسالمي،صدر بالغي در قصص قرآن،جالل رفيع در كتاب بهشت 
ــياي غربي،  ــداد،منوچهر خدايار در كتاب كورش در اديان آس ش
ــم آذيني فر در كتاب كوروش پيام آور بزرگ، دكتر فريدون  قاس
ــق، محمد كاظم  ــرآن و عهد عتي ــدره اي در كتاب كوروش در ق ب
ــيد  ــوروش، آيت اهللا س ــاب ذوالقرنين و ك ــن در كت ــر زمي توانگ
ــرآن و نماينده مجلس  ــظ كل ق ــتاد اخالق، حاف محمد فقيه اس
ــهيد  ــالم ش ــتاد محيط طباطبايي، حجه االس خبرگان دوم، اس
ــمي نژاد و احمدخان بنيان گذار دانشگاه اسالمي عليگر هند  هاش

نام برد.

  در چنين روزى

عمليات نامنظم فتح 1 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي

(1365 ش)

رحلت عالم مبارز و روحاني حق طلب 
آيت  اهللا حاج ميرزا خليل كمره اي

 (1363 ش)

تاسيس مجمع تقريب مذاهب اسالمي 
به دستور حضرت آيت  اهللا خامنه  اي

(1369 ش)
همزمان با اجراي عمليات پي در پي برون مرزي و وارد كردن ضربات متعدد به ماشين 
جنگي عراق، عمليات جديدي با همكاري رزمندگان اسالم و نيروهاي اتحاديه ميهني 
كردستان عراق در داخل خاك دشمن، با نام فتح برنامه ريزي شد كه اولين هدف آن، 
شهر اقتصادي و نفتي كركوك بود. رزمندگان اسالم با نفوذ تا عمق 150 كليومتري 
خاك عراق، به انتظار اعالم عمليات از طريق قرارگاه رمضان بودند تا اين كه عمليات 
ــر 1365 ش در منطقه عمومي كركوك  ــط و پارتيزاني فتح 1 از تاريخ 19 مه متوس
ــات ايران، ضربه زدن  عراق با هدف پاسخ به شرارت هاي دشمن در حمله به تاسيس
به ضد انقالب خود فروخته در عراق و اختالل در صادرات و جلوگيري از افزايش توليد 

نفت عراق آغاز شد. 
ــمن و اجراي  انجام عمليات در عمق خاك عراق و تعرضاتي محدود به نيروهاي دش
آتش ادوات با حجم زياد روي تاسيسات كركوك؛ انهدام تاسيسات پااليشگاه كركوك، 
انهدام نيروگاه حرارتي برق كركوك، انهدام سه پايگاه موشكي زمين به هوا، انهدام مقر 
منافقين و ضدانقالبيون؛ انهدام تاسيسات تفكيك نفت و گاز منطقه، از جمله اقدامات 

صورت گرفته در اين عمليات بود.

ــال 1276ش در كمره از توابع خمين به دنيا آمد  آيت اهللا ميرزا خليل كمره اي در س
ــار، راهي اراك شد. او جزو اولين شاگردان  و پس از طي مقدمات و سطوح در خوانس
ــتاد، راهي قم شد. آيت اهللا كمره اي  آيت اهللا حائري يزدي در اراك بود و به همراه اس
ــفه و خارج فقه را با حضرت امام خميني(ره) مباحثه مي كرد.  همچنين دروس فلس
ــف حجاب،  ــا كش ــبب مخالفت ب ــه س ــان، ب ــان رضاخ ــره اي در زم ــت اهللا كم آي
ــان بعدها به عنوان  ــتگير و زنداني شد و به تهران تبعيد شد. ايش به دستور شاه، دس
ــگاه االزهر  ــلتوت، رييس دانش ــيخ ش نماينده آيت اهللا بروجردي به مصر رفت و از ش
ــكر كرد. آيت اهللا كمره اي در چندين  به خاطر به رسميت شناختن مذهب تشيع تش
ــخنراني پرداخت. ايشان  ــالم انتخاب شد و به س نوبت به رياست كنفرانس عالَم اس
ــكده  ــت اهللا طالقاني در دوره دكتراي دانش ــي به همراه آي همگام با مبارزات سياس
الهيات دانشگاه تهران نيز تدريس مي كرد. تفسير سوره نور، اسرار حج، فلسفه غيبت 
ــن عالم رباني  ــر ديگر از اي ــق وحي و ده ها اث ــالم، افق اعلي و اف ــان، قبله اس امام زم
ــم مهر 1363 ش  ــرانجام در نوزده ــت. آيت اهللا خليل كمره اي س به جاي مانده اس

در 87 سالگي در تهران درگذشت.

ــت اهللا بروجردي  ــان آي ــش از اين در زم ــالمي، پي ــن مذاهب اس ــع تقريب بي مجم
وجود داشت و براي بهره مندي از اشتراكات مذاهب اسالمي، هيات هايي از طرف ايشان 
به قاهره در مصر سفر كرده و با عالمان برجسته اهل سنت مذاكره مي كرد. اين سفرها 
و گفتگوها به نتايجي مطلوب و سازنده انجاميد تا آنجا كه در زمان رياست شيخ محمود 
شلتوت بر جامع االزهر، علماي اهل تسنن دانشگاه االزهر مذهب شيعه را به رسميت 
ــناختند. در دوره جديد نيز مجمع تقريب مذاهب، در راستاي اتحاد امت اسالمي و  ش
وحدت مسلمانان، به دستور مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهللا خامنه اي، در نوزدهم 
ــد. اين مجمع به دنبال آن است كه زمينه هاي تقريب را  مهرماه 1369 ش تاسيس ش
در جنبه هاي اعتقادي، فكري، كالمي، فقهي، اصولي و علمي فراهم آورد. اما هدف اصلي 
آن حركت به سمت حاكميت اسالم و دوري از تفرقه ها مي باشد كه اين هدف و غايت 
ــود. از اين رو، مجمع، رايزني هاي  نهايي، بايد در انديشه متفكران اسالمي جلوه گر ش
ــت. همچنين مجمع تقريب مذاهب  ــلمان انجام داده اس فراواني با صاحب نظران مس
اسالمي تالش گسترده اي را در چارچوب فعاليت هاي خود انجام داده و در اين راستا 
كنفرانس هاي بين المللي متعددي را برگزار كرده و آثار فراواني به چاپ رسانده است.

قلعه ضحاك با بيش از 3000 سال قدمت بر فراز كوه منفرد، از مكان هاى 
مهم اقوام اشكانى (پارت) و ساسانى بوده است.

ــتان آذربايجان شرقى  ــتان هشترود در اس اين قلعه در نزديكى شهرس
واقع است و يكى از آثار تاريخى و ديدنى است كه در ارتفاع 2300مترى 

قرار گرفته است.
ــانى برمى گردد و  ــكانى (پارت)ـ  ساس قدمت قلعه ضحاك، به اقوام اش

ــى،  در تاريخ نام هاى متعددى از جمله؛ ضحاك،  اژدهاك، قيز قلعه س
ــت.   ــده اس ــى دژ و قلعه گويى ذكر ش ــاروآس، روي ــى، ب داش قلعه س
ــط  يك  هيات  باستانشناسى  آلمانى  در سال   قلعه ضحاك اولين  بار توس

1971 ميالدى  مورد بررسى  و تحقيق  قرار گرفته  است.
آثار برجاى مانده از برج هاى نيم استوانه اى به نام دروازه قلعه و پوشش 
ــت، قدمت آن را تا دوره  ديوارها كه از سنگ هاى مكعب مستطيلى اس
ــت آمده از اين قلعه مربوط  ــاند؛ ولى سفال هاى به دس ساسانى مى رس
ــت.از اين قلعه به عنوان يك دژ  ــم و هفتم هجرى اس به سده هاى شش
ــرف به پرتگاه بوده و ديوارهاى آن  استفاده مى شده، و از سه طرف مش
ــنگ، آب انبار، آسياب،  ــت. در اين قلعه مخازن س كنده كارى شده اس

سالن شورا، حمام و ده ها آثار ديگر وجود دارد.
نيمى از اتاق هاى  قلعه بى  سقف  در زمين  كنده  شده  و نيم  ديگر در كوه و  
ــا  ــن  حفره ه ــب  اي ــت. اغل ــده  اس ــره اى  درآورده  ش ــورت  حف ــه  ص ب
ــاى  اين  حفره هاى   ــار) دارند. همچنين  بر ديواره چاله آبى  هم (آب  انب

سنگى ، طاقچه هاى  كوچكى  كنده شده است.
ــود كه  تمام  آن  را  در داش  قلعه  ضحاك ، تك  حفره هايى  نيز ديده  مى ش
ــمه اى  كه   در صخره هاى  عمودى  كوه  كنده اند. عالوه  بر اين ها، آب  چش
ــط ، لوله هايى  كه  در زمين ــار متوس در دامنه  كوه  مقابل  قرار دارد با فش

  كار گذاشته  شده از روى  پشته  مابين  گذشته  و به  ارتفاع  قلعه  مى رسد.
مسير لوله  آب  از روى  بسترى  كه  در زمين  به  وضوح  نمايان  است  

ــددى  از لوله هاى  گلى  و بقايايى  معلوم  مى گردد؛ به  عالوه  تكه هاى  متع
ــت  در اطراف   ــده  اس ــتر كنده  ش ــنگى  كه  با بى قيدى  از بس  از قالب  س

ديده  مى شود.
بستر لوله  به  عرض  50 سانتى متر و عمق آن  حداقل  يك  متر بوده  است . 
ــده  در يكديگر رفته  و  لوله هاى  گلى  تقريبا از تكه هاى  خورد تكميل  ش

در بستر قرار گرفته اند.
اين  قلعه  از تاراج  و كندوكاوهاى  غيرمجاز در امان  نبوده  و فضاى  اطراف  
ــط  غارتگران  براى  به دست   ــيده  از حفره هايى  است  كه  توس قلعه  پوش
ــفال هايى  كه  تاكنون  از داش  قلعه   آوردن  عتيقه ، زيرورو شده  است . س
ــده هاى  11 و 12 ميالدى   ــت  آمده  همگى  مربوط  به  س ضحاك  به دس
يعنى  دوره اسالمى  بوده و حجارى ها و جاسازى هايى  كه  در سنگ  كوه  
كنده  شده  همگى  داليلى بر قدمت  دوره  پيش  از اسالم  اين قلعه هستند. 
ــتانى  نيز وجود دارد كه  در آن  مجسمه   به غير از قلعه  در پاى  كوه  قبرس
ــتايى  به  نام  ينگجه   سنگى  قوچى  قرار داشته و در كنار قبرستان ، روس
واقع  است كه در ديوار يكى  از خانه هاى اين روستا ، قوچ  سنگى  مقبره اى  
ــت. داش  قلعه  ضحاك  عجب شير از آثار ارزشمند  كار گذاشته  شده اس
ــد. در اين قلعه برجى  وجود دارد كه از  و مورد وثوق گردشگران مى باش
خشت  بر پايه  سنگى  ساخته  شده  و صرف نظر از استحكامات  دروازه قلعه، 
ــمار مى رود؛ چرا كه اطراف  قلعه پرتگاه  بوده و  تنها برج  دفاعى  آن به  ش

نيازى  به  استحكامات  بيشترى نبوده  است.

ذوالقرنين؛ كوروش كبير

 ضحاك قلعـه



خبر خبر 
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ــت: صنعت  ــتان اصفهان گف ــروى انتظامى اس ــين فرمانده ني جانش
گردشگرى نسبت به سال هاى گذشته 200 درصد افزايش يافته است 
ــاخت هاى الزم پذيراى اين  و بايد اتاق اصناف اصفهان با فراهم زيرس

صنعت پردرآمد باشد.
ــين زاده در همايش پليس، امنيت و اصناف ــين حس ــرهنگ حس س

 اظهار داشت:با توجه به موقعيت جغرافيايى و تاريخ به جامانده ،اصفهان 
ــت و ويژگى هاى  ــالم از جايگاه وااليى برخوردار بوده اس در تاريخ اس

خاص آن در حضور تمام افراد جامعه است.
وى با اشاره به حضور يكى از جغرافيدانان اروپايى در ميدان نقش جهان 
در راستاى اعالم گزارش به سازمان ملل افزود: ورود اين جغرافى دان 
ــيخ لطف اهللا با گفتن جمله «تنها فرشتگان قادر به خلق  به مسجد ش
ــتند» همراه بود و اين در حالى است  ــگفتى هس اين همه زيبايى و ش
ــق، مليت و دين در كنار هم موجب خلق اين همه  كه قرار گرفتن عش

شكوه مى شود.
جانشين فرمانده نيروى انتظامى استان اصفهان بابيان اينكه اصفهان 
ــمار مى آيد گفت:روزانه صدها كيلو طال از اصفهان  پايتخت طال به ش
ــود و به همين دليل اصفهان در جايگاه دوم  به كل كشور حمل مى ش
كشورى قرار دارد؛  اين در حالى است كه هرسال حدود 40ميليون تن 
كاال و 25 ميليون مسافر توسط وسايل حمل ونقل از اصفهان به سراسر 

كشور جابه جا مى شوند.
ــور براى صنعت كشاورزى در  وى بابيان اين كه 20درصد انرژى كش
استان اصفهان توليد مى شود، تصريح كرد:صنعت گردشگرى نسبت 
به سال هاى گذشته 200درصد افزايش يافته است و بايد اتاق اصناف 
ــن صنعت پردرآمد  ــاخت هاى الزم پذيراى اي اصفهان با فراهم زيرس

باشد.
سرهنگ حسين زاده افزود:نيروى انتظامى بايد باهوش و آگاهى خود 
و تعامل با اقشار مختلف جامعه در راستاى عدم موفقيت بزهكاران گام 
بردارد اصناف نكات ايمنى، هوشيارى، آموزش و همكارى با پليس را 

سرلوحه كار خود قرار دهند.

مدير كل پست استان اصفهان با اشاره به برنامه هاى هفته پست از تاريخ 17 
الى 23 مهرماه گفت: در هفته جارى با حضور مسووالن كشورى از 21 سرويس 

و طرح عمرانى در زمينه پست در استان اصفهان رونمايى مى شود.
سيد سعيد رجالى طى سخنانى پست را از قديمى ترين نهادها و سازمان هاى 
ــت در اليه هاى مختلف  ــت: امروزه پس ــمرد و بيان داش ارتباطى جهان برش
ــعه  ــه عنوان عامل مهم در توس ــه دوانده و ب ــردى و اجتماعى ريش زندگى ف
ــترى فعال براى ارتباطات فرهنگى، اقتصادى  جوامع محسوب مى شود و بس

و سياسى است.
ــرفت عرصه هاى الكترونيكى در قرن حاضر تصريح كرد:  وى با اشاره به پيش
پيشرفت هاى الكترونيكى نتوانسته جاى سيستم توزيع فيزيكى را بگيرد و بين 
رشد اقتصاد و پيشرفت كشورها با توسعه پستى و توزيع فيزيكى همبستگى 

و ارتباط مستقيم وجود دارد.
ــت در زندگى اجتماعى انسان اشاره كرد و افزود:  رجالى به حضور پررنگ پس
امروزه حجم مبادالت پستى ميزانى براى فعاليت و رشد جامعه محسوب شده 
و در تقسيم كار اجتماعى نقشى حياتى دارد و اثرات قابل توجهى بر همه وجوه 

زندگى ايجاد كرده است.
ــتان اصفهان توزيع علمى امكانات در كشور، بهره مندى از  مدير كل پست اس
فرصت ها و تأمين عدالت اجتماعى را از جمله كاركردهاى پست عنوان كرد و 
گفت: توسعه شيوه مكاتبه از طريق پست به جاى مراجعه مستقيم به ادارات، 
ــته و باعث افزايش كيفيت  ــاد ادارى را به دنبال داش كاهش ناكارآمدى و فس

خدمات و امنيت پيام ها شده است.
ــده رفاه و  ــه خدمات و تأمين كنن ــهيل كننده ارائ ــت به عنوان تس وى از پس
آسايش شهروندان ياد كرد و ادامه داد: پست از طريق ايجاد ارتباط بين مردم 
و دستگاه هاى مختلف مانع از افزايش سفرهاى شهرى و ترافيك و در نتيجه 
كمك به حفظ محيط زيست شده و همچنين با اتخاذ سياست هاى تعرفه اى 
ــه فرهنگ را كاهش  ــوالت فرهنگى، هزينه هاى مربوط ب در جابه جايى مرس

داده است.
ــاره كرد و ــت در عرصه هاى فرهنگى اش رجالى در ادامه به كاركردهاى پس
ــتى از طريق امانت دارى و جلب اعتماد عمومى  ــبكه پس ــت: ش  اظهار داش
ــده و با چاپ تمبر به  موجب ارتقاى هنجارها و ارزش هاى ملى و اجتماعى ش
مناسبت هاى مختلف و با موضوعات مختلف فرهنگى در حوزه فرهنگ داراى 
اثر است. مدير كل پست استان اصفهان همچنين به جايگاه شبكه پستى در 
ارتباط دوسويه بين مردم و حكومت و نظام بين المللى اشاره كرد و بيان داشت: 
شبكه پستى كشور اين توانايى را دارد كه با ارائه خدمات به دستگاه هاى دولتى 
ــتگاه هاى  و خصوصى به صورت تخصصى، ضمن كاهش هزينه هاى براى دس
مختلف، از فعاليت هاى غير مرتبط اين دستگاه ها جلوگيرى نمايد و مراجعات 

مستقيم مردم را كاهش دهد.
مدير كل پست استان اصفهان ضمن اشاره به فعاليت 5 ميليون نفر در شبكه 
پست جهانى افزود: ايران نيز به عنوان يكى از اعضا اتحاديه جهانى پست داراى 
14 هزار نفر كارمند در شبكه پستى بوده كه از اين تعداد، 700 نفر در استان 

اصفهان مشغول به كار هستند.
ــاره كرد و ايران را خاستگاه  رجالى به قدمت سه هزار ساله پست در ايران اش
پست در جهان برشمرد و گفت: شبكه پستى كشور توانسته فناورى هاى نوين 

را جهت خدمت رسانى بهتر به كار گيرد.
وى در پايان ضمن اشاره به برنامه هاى اداره كل پست استان اصفهان در هفته 
پست اظهار داشت: طى هفته آينده با حضور مسئوالن كشورى از 21 سرويس 
و طرح عمرانى در زمينه پست در استان اصفهان رونمايى مى شود كه سرويس 

خريد و فروش اينترنتى بين المللى يكى از اين سرويس ها است.

جانشين فرمانده انتظامى اصفهان:
درآمد صنعت گردشگرى اصفهان، 

200 درصد افزايش يافت

مدير كل پست استان اصفهان خبر داد؛
رونمايى از طرح هاى عمرانى پستى 

ــودك و نوجوان  ــنواره  ك ــتاندار اصفهان گفت: مردم اصفهان از تفكيك جش اس
ــتند و آن را به عنوان امرى منطقى باور نكرده اند؛ از وزير درخواست  گله مند هس

مى كنم در راستاى رفع گله مندى اين مردم اقدامى كند.
رسول زرگرپور در آيين جشن سينماى اصفهان و تجليل از هنرمندان اين عرصه 
ــهر جهانى  ــالمى و ش ــت: اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اس اظهار داش

صنايع دستى است و سال آينده نيز پايتخت گردشگرى اسالمى خواهد شد.
وى با بيان اينكه به دليل ذات طبيعى هنر به عنوان يك نعمت الهى، امانِت ارزشمند 
ــت، افزود: اهميت و جايگاه هنرمند در  و هنرمند نيز به خودى خود ارزشمند اس

عصر امروزى  بر هيچ كس پوشيده نيست.
ــاى آن تاثيرگذار است،  ــاره به اينكه هنر به دليل زبان رس استاندار اصفهان با اش
ــه مخاطبان ــا ظرافت ب ــود در جهان ب ــر حقايق موج ــيله هن تاكيدكرد: به وس
منتقل مى شود. وى با اشاره به اينكه هنر يكى از اركان اصلى توسعه اصفهان است 
گفت: نقش و جايگاه هنر مى تواند بستر مناسبى براى توسعه فرهنگ و هنر اصفهان 
فراهم كند. زرگرپور تاكيدكرد: اين استان برخوردار از ظرفيت هاى عظيم انسانى 
به ويژه نيروى توانمند در عرصه فرهنگ و هنر است و در اعصار گوناگون توانسته 
همچون نور فانوسى تاريكى ها را شكافته و روشنى بخش چشم مردمانى باشدكه 
ــمند و ــينما يكى از هنرهاى ارزش ــد دارند. وى اضافه كرد: س به نصف جهان امي
ــوب مى شود كه اگر چه هنرى جديد   پر رونق در شهر گنبدهاى فيروزه اى محس
است اما از زمان پيدايش با اصفهان عجين شده است كه دليل آن به توجه خاص 

مردم و مسووالن استان به اين هنر ارزشمند برمى گردد.
نگاه مسووالن استانى به هنر سينما تخصصى و ويژه است

استاندار اصفهان با بيان اينكه نگاه مسووالن استانى به هنر سينما تخصصى و ويژه 
است گفت: مجموعه مديران استانى براى تقويت زمينه هاى تقويت اين هنر اعالم 

آمادگى كرده اند تا از ظرفيت هاى هنرى هنرمندان اين استان حمايت كنند.
ــگاه و  وى اضافه كرد: وجود صدها هنرمند باتجربه و تحصيلكرده و چندين دانش

مركز آموزش هنرى با وجود مكان هاى تاريخى زيبا و لوكيشن هاى مناسب اين 
امكان را فراهم ساخته تا فيلمسازان بزرگ كشور از دريچه دوربين نصف جهان را 
براى جهانيان روايت كنند.زرگرپور با اشاره به اينكه دو درخواست از وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى به عنوان همشهرى خودم دارم  ابراز داشت: نكته اول اينكه مردم 

اصفهان از واقعه اى كه براى جشنواره كودك و نوجوان رخ داد گله مند هستند.
وى تصريح كرد: مردم اصفهان با فرهنگ و شعور باالى خود حرف هاى منطقى را 
قبول مى كنند؛  اما اين جابه جايى و تفكيك را به عنوان امرى منطقى باور نكرده اند 
و بر اين اساس از وزير ارشاد درخواست مى كنم در راستاى رفع گله مندى اين مردم 
ــت: نكته ديگر اينكه اصفهان  با فرهنگ اقدامى كند.استاندار اصفهان اظهار داش
پايتخت تمدن و فرهنگ ايران اسالمى است و در طول پنج هزار سال قبل اين شهر 
ــت؛ اما اكنون كمبودهاى فرهنگى  ــور عظيم ايران بوده اس چهار بار پايتخت كش

زيادى در استان داريم.
در شأن مردم اصفهان نيست كه يك سـالن تئاتر يا موسيقى استاندارد 

نداشته باشند
ــهر  ــزرگ اصفهان كه يكى از كمبودهاى اين ش وى افزود: مقدمات ايجاد موزه ب
ــت كه يك سالن تئاتر و يا  ــت؛  اما در شان مردم اصفهان نيس بوده فراهم شده اس
ــند. زرگرپور تاكيد كرد: ما در حد استانى تالش  ــتاندارد نداشته باش موسيقى اس
ــهردار نيز قول  ــكان را براى اين موزه فراهم كنيم و از جانب ش داريم تا هرگونه ام
ــما  ــا نيازمند حمايت ويژه ش ــتيم؛  ام ــاده جبران كمبودها هس مى دهم كه آم
ــان و  ــردم اصفه ــان م ــه در ش ــتيم ك ــروژه اى هس ــيدن پ ــر رس ــه ثم براى ب
ــينماى جوان  ــدات انجمن س ــرد: تولي ــد. وى اضافه ك ــردم باش فرهنگ اين م
ــز  ــران ني ــه در ته ــود ك ــام مى ش ــى انج ــزرگ هنرمندان ــط ب ــان توس اصفه
ــه اين بخش  ــتيم ك ــر به ميزبانى آنها هس ــتند و امروز مفتخ ــن هس افتخارآفري
ــى  ــن را از جنابعال ــت و اي ــترش اس ــعه و گس ــت، توس ــد حماي ــز نيازمن ني

مى خواهم. 

نماينده ولى فقيه در استان اصفهان،  آمريكا را 
ــت از  كافر حربى عنوان كرد و گفت: آمريكا دس

جنگ با ما برنمى دارد.
آيت اهللا سيديوسف طباطبايى نژاد در خطبه هاى 
نماز جمعه  با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى 
ــا آمريكا گفت: آمريكا كافر  درباره نهى مذاكره ب
ــاس آيات قرآن ما نبايد با  ــت و بر اس حربى اس
ــلمانان هستند  كفارى كه در حال جنگ با مس
دوستى و رابطه برقرار كنيم. نماينده ولى فقيه در 
ــتان اصفهان اظهار داشت: آمريكا از جنگ با  اس
ما كوتاه نيامده و آدم نشده است كه ما در مقابل 

آنها كوتاه بياييم و با آنها مذاكره كنيم.
وى با اشاره به اينكه آمريكا دست از جنگ با ما 
ــت يك نفر از ما را  برنمى دارد و اگر توانايى داش
زنده نمى گذاشت تاكيد كرد: تا زمانى كه آمريكا 
در حال جنگ و استكبار است و مى خواهد يك 
امتياز بدهد و دو امتياز بگيرد با آن مذاكره نكرده 

و رابطه اى برقرار نمى كنيم.
طباطبايى نژاد در ادامه با اشاره به مواضع حضرت 
امام خمينى، مقام معظم رهبرى و مراجع تقليد 
درباره مذاكره با آمريكا افزود: مقام معظم رهبرى 
ــخصى ندارد؛  بلكه  با هيچ كشورى خصومت ش
ــدا خصومت  ــى كه با دين خ مذاكره با هر كس
ــالمى به پا خاسته  ــورهاى اس دارد و عليه كش
ــاس آيات قرآن  ــت و اين كامال بر اس بى معناس

است.
امام جمعه اصفهان در ادامه به نزديك بودن ماه 

ــين (ع)  ــزادارى اباعبداهللا الحس محرم و ايام ع
ــاره كرد و گفت: امروز همه داشته هاى ما از  اش
ــت و وظيفه داريم كه فرهنگ عاشورا  عاشورا س

را با فكر و تدبير گسترش دهيم.
ــهادت  وى با تأكيد بر ضرورت عزادارى براى ش
ــده بر ــين (ع) و مصيبت هاى وارد ش امام حس

اهل بيت ايشان تأكيد كرد: مداحان بايد مراقب 
ــم هاى عزادارى ــند كه عزت ائمه در مراس باش

ــد  ــود و حرفى نزنند كه باعث ذلت باش بيان ش
ــين (ع) و طلب آب  ــام حس ــهادت ام چراكه ش
توسط ايشان و حتى اسارت حضرت زينب (س) 

همراه با شجاعت و عزت بوده است.
طباطبايى نژاد با بيان اينكه امام حسين (ع) نياز 
ــيعه عاقل، شجاع  به شيعه ديوانه ندارد بلكه ش
ــرد: بايد تالش  ــر مى خواهد تصريح ك و ايثارگ
ــاى ماه محرم  ــرار كردن عزادارى ه كنيم با برق
به نحو احسن، خودمان را براى كل سال جهت 

ايستادگى در برابر دشمنان بسازيم.
نماينده ولى فقيه در استان اصفهان همچنين به 
روز خانواده اشاره كرد و گفت: متأسفانه امروز از 
روش اسالم در مسائل خانوادگى دور شده ايم و 
در صورتى كه به آئين اسالم بازنگرديم، روزبه روز 

به سمت فساد پيش خواهيم رفت.
ــران را از جمله  وى آرامش و محبت بين همس
آيات خداوند عنوان كرد و ادامه داد: اگر مى بينيد 
ــم مى خورد و  ــط درون خانواده ها به ه كه رواب
درصد زيادى از ازدواج ها منجر به طالق مى شود 

ــت كه روش زندگى مان عوض  به خاطر اين اس
ــت.طباطبايى نژاد با بيان اينكه خداوند  شده اس
ــن زن و مرد را مخلوق  در قرآن كريم محبت بي
ــرد: محتواى ــت تأكيد ك خود عنوان كرده اس

غير اسالمى كه امروز در شبكه هاى ماهواره اى 
ــدن  و تلفن هاى همراه وجود دارد باعث كم ش
محبت بين همسران شده و باعث به وجود آمدن 
فاجعه مى شود؛  همان طور كه در غرب اين فاجعه 
به وجود آمده و آثار آن در كشورهاى اسالمى نيز 
ظاهر شده است.امام جمعه اصفهان همچنين به 
ــالمى اشاره كرد و  هفته تقريب بين مذاهب اس
تصريح كرد: مجمع تقريب بين مذاهب اسالمى 
به ابتكار مقام معظم رهبرى شكل گرفته است 
و طى ساليان گذشته علماى شيعه و اهل سنت 
ــر دور هم جمع  ــدن به يكديگ براى نزديك ش

مى شوند.
وى ضمن بيان اينكه ما مى خواهيم جهان تحت 
سيطره مكتب اهل بيت (ع) درآيد و اين مسئله 
با بد گفتن به مقدسات ديگر مذاهب امكان پذير 
ــت: افرادى كه به مقدسات  ــت اظهار داش نيس
ــران را از  ــت مى كنند، ديگ ــاير مذاهب اهان س
مكتب اهل بيت دور كرده و در واقع سد راه اهل 

بيت هستند.
طباطبايى نژاد در پايان افزود: بايد همانند ائمه 
با گفتار، رفتار و كردار خوب ديگران را به اسالم 
راستين دعوت كنيم و كارى كنيم كه ديگران به 

واسطه ما عشق نسبت به اهل بيت پيدا كنند.
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استاندار اصفهان:

اصفهانى ها تفكيك 
جشنواره كودك و 
نوجوان را منطقى 

نمى دانند

ــه اينكه ظرفيت  ــاره ب ــاد اصفهان با اش مدير كل ارش
اصفهان در زمينه هنر سينما ويژه است گفت: سينماى 
ــور  اصفهان پس از تهران عالى ترين جايگاه را در كش
ــران، اصفهانى  ــيارى از هنرمندان ته دارد و حتى بس
هستند.حجت االسالم حبيب رضا ارزانى در آيين جشن 
سينماى اصفهان و تجليل از هنرمندان، اظهار داشت: 
ــاره هنر مطلبى بدين مضمون  رهبر معظم انقالب درب
مى فرمايند كه هنر سينما بى شك يك هنر برتر و نوعى 
ــت كه در ميان شيوه هاى بيان  روايت گرى مسلط اس

هيچ  موقعيتى تا اين اندازه كارآمد نيست.
وى با اشاره به اينكه ظرفيت استان اصفهان در زمينه 
هنر سينما ويژه است  افزود: سينماى اصفهان پس از 
ــور دارد و حتى در  ــران عالى ترين جايگاه را در كش ته
تهران نيز بسيارى از هنرمندانى كه رخ نمايى مى كنند 

اصفهانى هستند.
ــتان اصفهان ــالمى اس ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش

تاكيد كرد: اين شهر واقعا همانگونه كه در تاريخ آمده 
ــاس اين پيشتازى در  ــت و بر اين اس نصف جهان اس

عرصه هاى هنرى نيز بسيار مشهود است.
ــتان تاكيد  ــينمايى اس ــت س ــاره به ظرفي ــا اش وى ب

 50 ــردان،  كارگ  45 ــرد:  ك
 40 ــردار،  فيلمب و  ــردار  تصويرب
ــش از 100 بازيگر،  ــاز، بي مستندس
ــور و 20  ــردار، 20 گريم 25 صداب
ــه اى به  ــده كه صفت حرف تهيه كنن
ــداى از ديگر  ــق مى گيرد ج آنها تعل
ــور  ــينماى كش فعاالن، در عرصه س

فعاليت دارند.
ارتقاى جشـنواره هاى سينمايى 

اصفهان از سه به 9 جشنواره
حجت االسالم ارزانى ابراز داشت: پس 
از انقالب اسالمى توليدات سينمايى 
ــينمايى  ــامل 50 فيلم س اصفهان ش
ــتند و صدها انيميشن  بلند، 600 مس

ــتانى در اصفهان ــاه و داس ــم كوت ــاه و صدها فيل كوت
ــينمايى از سه به 9  ــنواره هاى س ــده و جش توليد ش
ــان اينكه نگاه  ــت. وى با بي ــنواره ارتقا يافته اس جش
دولت و وزير ارشاد به مقوله سينما ارزشى است گفت: 
ــنواره فيلم كودك در اصفهان برگزار  سال آينده جش

مى شود كه نشان از ظرفيت خوب اين استان است.

ــتان اصفهان با  ــاد اسالمى اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــاره به برخى اقدامات دولت در زمينه فعال كردن  اش
ــينمايى گفت:  ــور در زمينه هاى س ــتان هاى كش اس
برگزارى جشنواره هاى فيلم فجر در تمامى استان ها، 

تفويض اختيار به استانها براى اكران فيلم كه اصفهان 
نيز براى فيلم 90 دقيقه اى مجوز گرفته، احياى اقتصاد 
ــاص به انجمن  ــينماى هنر و تجربه و توجه خ هنر، س

سينماى جوان از اين جمله است.

معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى
 اصفهان اعالم كرد:

برگزارى مراسم داورى نشان ملى 
صنايع دستى،  به ميزبانى اصفهان

 معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى اصفهان گفت: مراسم داورى نشان 
ملى مرغوبيت صنايع دستى در منطقه مركزى كشور به ميزبانى اصفهان 

برگزار مى شود.
محمدحسين دهقان، با اشاره به اينكه با توجه به وجود بيش از 190رشته 
ــتى در اصفهان بايد برنامه ريزى هاى اساسى در اين ارتباط  صنايع دس
انجام دهيم، اظهار داشت: آموزش براى توسعه صنايع دستى با سياست 
گذارى هاى درست، برندسازى در راستاى تجارى سازى صنايع دستى، 
قيمت گذارى صنايع دستى با كمك اتحاديه و بسته بندى صنايع دستى 
از جمله برنامه هاى در اولويت و دغدغه هاى  صنايع دستى ما محسوب 

مى شود.
ــان ملى اعتماد به پنج فروشگاه برتر صنايع دستى  وى با بيان اينكه نش
ــگاه هايى كه اين نشان را  ــت گفت: يكى از ويژگى فروش اهداء شده اس
دريافت كردند اين است كه در صورت عدم رضايت مشترى از جنس به 

هر دليلى تا مدت زمان خاصى آن را تعويض يا پس بگيرند.
معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى اصفهان تاكيد كرد: تمام تالش ما 
اين است كه اصفهان به عنوان يك «برند» به دنيا معرفى شود اما نيازمند 
سياست گذارى بيشتر هستيم كه عزم همگانى مسووالن استان و كشور 

در راستاى اجرايى كردن اين برنامه ها تاثيرگذار است.
ــتى  ــهر جهانى صنايع دس ــه داد: انتخاب اصفهان به عنوان ش وى ادام
رخداد مهمى است كه فقط ميراث نمى تواند به ميدان رود و نيازمند عزم 

همگرايى و هم افزايى تمامى ارگانها در اين زمينه هستيم.
ــت و نامرغوب از ــى كيفي ــوالت ب ــا عرضه محص ــان در ارتباط ب دهق
ــتان هاى ديگر در ميدان نقش جهان ابراز داشت: نيازمند تعامل در  اس
بخش خصوصى و دولتى در راستاى جلوگيرى از ورود كاالهاى قاچاق و 

بى كيفيت چينى، پاكستانى و هندى هستيم.
ــتى  ــومين دوره داورى  صنايع دس ــزارى س ــه برگ ــاره ب ــا اش وى ب
ــان،  ــاى اصفه ــتان ه ــدان اس ــن دوره هنرمن ــت: در اي ــار داش اظه
ــتان ــارى و لرس ــال و بختي ــار مح ــزد، چه ــزى، ي ــم، مرك ق

 حضور دارند.
معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى اصفهان برگزارى داورى نشان ملى 
مرغوبيت صنايع دستى در منطقه مركزى كشور را در راستاى برند سازى 
برشمرد و ابراز داشت: دارندگان اين نشان ملى مى توانند براى اخذ مهر 

اصالت يونسكو نيز اقدام كنند.
گفتنى است استان اصفهان در دو دوره قبلى داورى نشان ملى مرغوبيت 

صنايع دستى، رتبه نخست را در منطقه مركزى كشور به دست آورد.
مراسم سومين دوره داورى نشان ملى مرغوبيت صنايع دستى در منطقه 

مركزى كشور به ميزبانى اصفهان از 18 تا 22 مهرماه برگزار مى شود.

امام جمعه اصفهان مطرح كرد:

آمريكا دست از جنگ با ايران 
برنمى دارد

مدير كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان:

اصفهان رتبه 
دوم سينماى 
كشور را دارد



ــى به نام ــدان بزرگ ــاه ديگر مي ــاگردانش 10 م ــا و ش ــد بن محم
 المپيك ريو را در پيش دارند كه بايد اين بار از مسير ويژه به فكر 

تكرار افتخارات المپيك لندن باشند.
ــتى  ــيب كش محمد بنا پس از 17 ماه دورى از صحنه پر فراز و نش
ــاى مختلف  ــا و اگره ــراوان و ام ــوس هاى ف ــش و ق ــس از ك و پ
ــت با مرد  ــارش را داش ــى انتظ ــى كه كمتر كس ــرانجام در حال س
ــتانه؛ اما پشت درهاى بسته  ــه اى دوس ــتى ايران در جلس اول كش
ــتى فرنگى را  ــرمربيگرى تيم ملى كش ــيد و رداى س به توافق رس

دوباره بر تن كرد.
ــدون بنا لحظات  ــران در روزهاى ب ــتى فرنگى اي ــا تيم ملى كش ام
ــب عنوان نه چندان  ــيارى را تجربه كرد؛ از كس ــيرين بس تلخ و ش
ــومى در جام جهانى تهران و ناكامى دور از انتظار در  ــب س دلچس
ــى تاريخى در  ــب عنوان ــى الس وگاس تا كس ــاى جهان ــت ه رقاب
ــكوى نخست كه براى  ــتادن بر س رقابت هاى جهانى 2014 با ايس

اولين بار در تاريخ براى ايران به وقوع پيوست.
ــا و يا ــن ناكامى ه ــه خاطر اي ــران ب ــتى اي ــه كش ــى ك در روزهاي

ــويق ها بود  ــديدترين انتقادها و تش ــار ش ــمند زير ب ــج ارزش  نتاي
ــود. بنا در  ــان ب ــران در مي ــتى اي ــاى آقاى خاص كش ــم پ ــاز ه ب
ــا باز هم  ــادر بيمار؛ ام ــتارى از يك م ــغول پرس ــود و مش ــه ب خان
ــتى فرنگى زير سايه او بود و چه در روزهاى تلخ و چه روزهاى  كش
ــى نبود جز  ــان بود و او كس ــك نفر در مي ــاز هم پاى ي ــيرين ب ش

بناى كشتى فرنگى ايران.
ــابقات  ــى تهران و مس ــام جهان ــم ملى در ج ــى تي ــس از ناكام پ
ــمت  قهرمانى جهان در الس وگاس، برخى تير تيز انتقادها را به س
ــب اين نتايج  ــانه رفتند و كس ــتى فرنگى نش ــماره يك كش مرد ش
ــتاره ها توسط  ــازى و تكيه به تك س ــتوانه س ــى از عدم پش را ناش

محمد بنا در سال هاى گذشته دانستند. 
ــچ  هي ــت  تح ــد  نباي او  ــه  اينك از  ــا  انتقاده ــى  برخ
ــا  ت ــده  مان روز   10 ــه  فاصل در  را  ــى  مل ــم  تي ــرايطى  ش
ــن  ــم تري ــواره مه ــز هم ــت ني ــى گذاش ــا م ــى تنه ــام جهان ج
ــران  ــى اي ــتى فرنگ ــرد اول كش ــر م ــدان ب ــن منتق ــل تاخت دلي

بود.
ــاس  ــا معتقد بودند نمى توان به او براى ماندن در لحظات حس آنه
ــا آن را رد مى كند و ــى كه بنا قوي ــت؛ موضوع ــد چندانى داش امي
ــب موفقيت ــا بتوان به كس ــد ت ــرايط مهيا باش ــى گويد بايد ش  م

 اميدوار بود.
ــتى فرنگى ايران در  جالب اينكه خيلى ها پس از اولين قهرمانى كش
جهان باز هم پاى او را وسط كشيدند و آن را حاصل كار شاگردان 

او دانستند و نه چيز ديگر.
ــدادن به قانون  ــا تعاريف نبود. اهميت ن ــا انتقادها قابل قياس ب ام
ــته، خودرايى،  ــال هاى گذش ــرات تيم ملى طى س ــاب نف در انتخ
ــب هايى بود كه  ــان و...ديگر برچس بى توجهى به نظارت كارشناس
ــغول ــد؛ اما او مش ــين زده مى ش ــر بناى خانه نش ــى گاه ب گاه و ب
ــر از ــزرگ ت ــى ب ــزى حت ــود چي ــا ب ــن كار دني ــمند تري  ارزش

ــتارى از  ــور و آن چيزى نبود جز پرس ــى براى كش ــار آفرين  افتخ
مادرى كه به گفته خودش با شكست و پيروزى هاى كشتى با هم

 اشك مى ريختند.
ــا عليه او در ــام صحبت ه ــى كه انواع و اقس ــاه هاي ــا و م در روزه

ــكوت  س روزه  ــى  گوي او  ــد  ش ــى  م ــرح  مط ــا  ه ــانه  رس  
ــتجو ــاى مادر جس ــر پ ــزت را زي ــبختى و ع ــود و خوش ــه ب گرفت

ــش را در كنار خود  ــز او و برادران ــى ج ــرد؛ مادرى كه كس ــى ك م
ــان  ــده از جه ــهريور دي ــخ 23 ش ــرانجام در تاري ــد و س ــى دي نم

فرو بست.
 اين مادر به قدرى عاشق كشتى بود كه به گفته بنا با شكست هايش 
اشك مى ريخت و با شادى هايش لبخند مى زد و اين بار نيز با مرگ خود 

نقش پررنگى در آشتى دوباره پسر با كشتى ايران داشت.
ــى كاران و كادر فنى آنها  ــف فرنگ ــيار ضعي ــا از نتايج بس انتقاده
ــر ناگوارى در  ــت تا اينكه خب ــان ادامه داش در الس وگاس همچن
ــد و آن چيزى نبود جز  ــر ش ــت خبرگزارى ها منتش صفحه نخس

فوت مادر محمد بنا. 
ــويه حساب هاى شخصى نبود. همه به مراسم ختم  ديگر زمان تس

رفتند تا اين بار نه در پيروزى بلكه در غم، شريك بنا شوند!
ــه يكديگر  ــا ب ــدن دل ه ــك ش ــا و نزدي ــد ديداره ــن تجدي همي
ــت دوباره او به خانه كشتى. خيلى زود با  جرقه اى بود براى بازگش

خادم به نتيجه رسيد. 
ــروط  ــرط و ش ــى كردند ش ــا فكر م ــه خيلى ه ــالف اينك ــر خ ب
ــه  ــرايط ب ــذارد و از ش ــادم بگ ــز خ ــب روى مي ــب و غري عجي
ــرى از اين  ــا خب ــد؛ ام ــتفاده كن ــع خود اس ــه نف ــده ب ــود آم وج
ــتى را ــان داد فقط خود كش ــن بار هم نش ــا نبود و او اي ــرف ه ح

 مى خواهد.
ــتى ايران در فضايى كامال دوستانه و خيلى  ــاز كش دو مرد تاريخ س
ــتى را در المپيك سر زبان ها  ــيدند تا دوباره كش زود به توافق رس

بيندازند. 
ــت؛  ــه راحتى گذش ــادم هم ب ــول خ ــد از رس ــان نباي ــن مي در اي
ــتى  ــان داد براى او نيز موفقيت كش ــردى كه با دعوت از بنا نش م
ــتن  ــر از زير پا گذاش ــى مهم ت ــت حت ــزى مهم تر اس ــر چي از ه

سليقه هاى شخصى.
بنا تنها 10 ماه تا المپيك زمان دارد و بايد لشگرى شكست خورده 
ــار و آماده اعزام به ميدان بزرگ المپيك كند. همان طور كه  را تيم
ــن كار تجديد روحيه اين  ــت مهم تري ــودش نيز بر آن واقف اس خ

لشگر است تا تجديد قوا.
در روزهايى كه كسب نتايج نه چندان خوب در رشته هاى مختلف 
باعث شده مردم  به كسب موفقيت در المپيك با ديده شك بنگرند، 
مسووالن ارشد سياست و ورزش ايران بايد وارد گود شوند و كشتى 

ايران و محمد بنا را براى كسب موفقيتى دوباره يارى كنند. 
بنا نيز بايد به سرعت و در خط ويژه تيم را به سمت آرامش و موفقيت در ريو 

هدايت كند.
ــان طور كه در پايان اولين  ــا ، به موفقيت دوباره ايمان دارد هم بن
ــوم چرا كه  ــت : مطمئنم دوباره موفق مى ش ــن تيم ملى گف تمري
ــت و دعاى مادر باز هم  ــتا كريم اس ــت اوس عزت و ذلت تنها دس

كمكم مى كند.
ــيارى برخوردارند و  ــردم از محبوبيت بس ــا در ميان م ــادم و بن خ
ــتى را آبرودار  ــى اين دو باز هم كش ــن همراهى و همدل ــع يقي قط

ورزش ايران در المپيك خواهد كرد. به اميد آن روز...
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سيرى در دنياى ورزش

بنا و شاگردانش در خط ويژه!

ــدازه كه از تكواندوكاران  مهدى بى باك مى گويد به همان ان
ــب مدال در المپيك دارند، بايد حمايت الزم نيز  انتظار كس
ــدو در خصوص تمرينات  صورت گيرد.مربى تيم ملى تكوان
تيم ملى براى حضور در رقابت هاى گرند پرى منچستر اظهار 

كرد: اردوها، به خوبى پشت سر گذاشته شده اند. 
ــركت  ش ــراى  ب ــان  پوش ــى  مل از  ــن  ت ــد  چن
ــى  راه ــان  جه ــاى  ه ــش  ارت ــاى  ه ــت  رقاب در 
كره جنوبى شده اند كه از روز يكشنبه به تيم ملحق مى شوند 
ــنبه عازم مرحله ى سوم گرند پرى  و تيم تكواندو روز سه ش

مى شود. 
فشردگى مسابقات زياد است و ملى پوشانى كه از كره جنوبى 
برمى گردند بايد در مرحله سوم گرند پرى نيز مبارزه كنند. 
ــت و بايد با  ــرايط يكسان اس براى تمام تيم هاى تكواندو ش

فشردگى مسابقات كنار بياييم.
ــدو در تمام  ــرح تكوان ــور هاى مط ــه داد: تمام كش وى ادام
ــم ملى ايران  ــركت مى كنند در حالى كه تي تورنمنت ها ش
ــا بعد از  ــت داد؛ ام ــت ها را از دس ــور در برخى تورنمن حض
ــى و تايلند را  ــوم گرند پرى تورنمنت هاى كرواس مرحله س

پيش رو داريم كه به امتياز اين رقابت ها احتياج داريم.
ــا كارى كنند كه  ــانه ه ــاره به اينكه نبايد رس بى باك با اش
ــت: توجه بيش از  ــردم از تكواندو كاران باال برود، گف توقع م
ــانه ها به تكواندوكاران باعث باال رفتن استرس آنها  حد رس

مى شود. اين مساله در تمام رشته هاى ورزشى صدق مى كند. 
ــكار زياد شود زيرا اگر در  نبايد كارى كنيم كه توقع از ورزش
المپيك نتيجه مطلوب گرفته نشود ورزشكار بعد از المپيك 

سرخورده مى شود. 
ــووالن وزارت ورزش و كميته ملى المپيك نيز آن طور  مس
ــيدگى نمى كنند. بازى هاى آسيايى،  كه بايد به تكواندو رس
ــار موفقيت يك  ــان و المپيك ،معي ــابقات قهرمانى جه مس
رشته ورزشى هستند كه تكواندو در تمام اين رقابت ها موفق

 عمل كرده است.
وى همچنين افزود: تاكنون نگاه المپيكى را حس نكرده ايم. 
بعد از قهرمانى در مسابقات جهانى تكواندو، انتظار مى رفت 
ــته كه اميد كسب مدال در  نگاه ويژه ترى نسبت به اين رش
ــزان مواجب  ــود؛ اما هيچ تغييرى در مي ــت بش المپيك اس

بازيكنان و كادر فنى رخ نداد. 
تكواندو در المپيك به اوج نتايج خود مى رسد؛ اما به شرطى 
ــووالن وزارت ورزش و جوانان و كميته ملى المپيك  كه مس
ــته در المپيك  ــد رش ــد. مگر چن ــته توجه كنن به اين رش
مدال آور هستند كه به آنها نيز توجهى نمى شود. تنها 10 ماه 
تا المپيك وقت باقى است. در اين فرصت باقيمانده به كمك
ــزرگ هم ــتيبانى ب ــزرگ، پش ــم. كارهاى ب ــاج داري  احتي
 مى خواهد. اگر انتظار از تكواندو در المپيك زياد است پس تا 

جايى كه امكان دارد، انتظارات ما را نيز بر آورده كنند.

باشگاه ذوب آهن اصفهان با ارسال نامه اى از مسووالن سازمان ليگ خواست تا نسبت به 
تغيير زمان ديدار اين تيم مقابل سايپا در هفته هشتم ليگ برتر به دليل حضور بازيكنان 

در تيم هاى ملى اقدام كنند.
ــيون فوتبال، تيم اصفهانى  ــوى سازمان ليگ فدراس بر اساس برنامه اعالم شده از س
ــووالن ذوب آهن  ــازى مى كند؛ اما مس ــايپاى البرز ب ــده 24 مهر با س روز جمعه آين

درخواست داده اند تا اين بازى با تاخير برگزار شود.
ــاره به دليل درخواست باشگاه اصفهانى براى  على شجاعى، سرپرست ذوب آهن با اش
تغيير زمان بازى اين تيم مقابل سايپاى البرز اظهار داشت: 7 بازيكن ما به دليل حضور 
در اردوى تيم هاى ملى اميد و بزرگساالن تا 22 مهر در تمرينات حضور ندارند و دير به 

تمرينات اضافه مى شوند.
وى افزود: كاوه رضايى و رشيد مظاهرى، با تيم ملى بزرگساالن ايران، وليد اسماعيل 

ــماعيلى فر و صائب محبى نيز با تيم ملى اميد هستند و  و على حمام با تيم ملى لبنان، پهلوان، دانيال اس
رضا شكارى نيز در حال حاضر در اردوى تيم ملى جوانان حضور دارد.

سرمربى تيم فوتبال ذوب آهن مى گويد ايران اسير قدرت عمان شده بود و آنها بهتر از 
ايران توپ را به جريان درمى آورند.

يحيى گل محمدى درباره كسب تساوى يك بر يك مقابل عمان اظها ر كرد: انتظارى 
ــد. عمان بهتر از ما بازى كرد و توپ و ميدان را  ــتيم، برآورده نش كه از اين بازى داش
ــتند و از طرفى آب و هوا بازيكنان ما را در اختيار داشت. آنها حفظ توپ بهترى داش
ــب يك امتياز  ــيم در هر صورت كس  تحت تاثير خود قرار داده بود. بايد اميدوار باش
ــكلى براى صعود از اين گروه  ــت و ما فكر نمى كنم مش ــرايطى بد نيس در چنين ش
داشته باشيم.سرمربى تيم فو تبا ل ذوب آهن با بيان اين كه ايران اسير قدرت حريف 
ــده بود، ا ضافه  كرد : عمان در اكثر دقايق بازى بهتر از ما عمل كرد و موقعيت هاى  ش
ــت. تمام بضاعت فو تبا ل ما همين بود. بازيكنانى كه در اين بازى به  بهترى هم داش
ميدان رفتند بهترين هاى ليگ فو تبا ل ما محسوب مى شوند. ما بايد شرايط آب وهوايى 

عمان را هم در نظر بگيريم كه بازيكنان ما را از شرايط ايده آل خود به دور كرده بود.

درخواست ذوب آهن براى تغيير زمان بازى با سايپا ايران اسير قدرت عمان شده بود

ــم رضايى  ــى كاران جهان، قاس ــدى برترين فرنگ در جديدترين رده بن
ــى و ــب اهللا اخالق ــت و حبي ــاى گرف ــرم ج در رده دوم وزن 98 كيلوگ
ــارم اوزان 85 و  ــوم و چه ــن س ــه ترتيب عناوي ــز ب ــف قادريان ني  يوس

80 كيلوگرم را به دست آوردند.
ــى كاران جهان در ــن فرنگ ــدى برتري ــتى رده بن ــه جهانى كش اتحادي

ــاى  ــا در رقابت ه ــج آنه ــاس نتاي ــر اس ــپتامبر و ب ــاه س ــان م  پاي
ــاس ــرد كه بر اين اس ــالم ك ــان 2015 الس وگاس را اع ــى جه قهرمان

ــده  ــران و دارن ــر اي ــتى گي ــن كش ــوريان، پرافتخارتري ــد س  حمي
ــته ــى ماه هاى گذش ــه ط ــك ك ــان و المپي ــالى جه ــدال ط ــت م هف

ــار به دليل  ــرده بود، اين ب ــن رده بندى آغاز ك ــير نزولى خود را در اي  س
ــاى الس وگاس،براى  ــه از رقابت ه ــب نتايج ضعيف و حذف ناباوران كس
ــته حتى جايى در ميان 20 فرنگى كار  ــال هاى گذش نخستين بار طى س
ــرم براى  ــه در وزن 66 كيلوگ ــدى زيدوند هم ك ــدارد. مه برتر جهان ن
ــود و در همان  ــى ب ــران در رقابت هاى جهان ــده اي ــتين بار نماين نخس
ــن رده بندى  ــى در اي ــوريان جاي ــد، همانند س ــت حذف ش دور نخس
ــم رضايى كه در رقابت هاى قهرمانى جهان در الس وگاس به  ندارد. قاس
مدال نقره دست يافت، در اين رده بندى به جايگاه دوم جهان صعود كرد و 
ــراى ايران  ــه دو مدال برنز ب ــف قادريان نيز ك حبيب اهللا اخالقى و يوس
به دست آوردند، به ترتيب جايگاه سوم و چهارم اوزان 85 و 80 كيلوگرم 

را از آن خود كردند.

ــر در ليگ  ــال حاض ــه در ح ــال ايران ك ــر فوتب ــه لژيون ــكان دژاگ اش
ــران و عمان ــابقه تيم هاى ملى اي ــد، در مس فوتبال قطر بازى مى كن

ــت كه تا  ــت. دژاگه در حالى عملكرد خوبى نداش  عملكرد ضعيفى داش
ــه يكى از بهترين بازيكنان تيم ملى بود و  همين چند ماه قبل، او هميش

عملكرد خوبى را به نمايش مى گذاشت.
اما دليل افت كيفى فوتبال دژاگه چه بود؟ دژاگه از زمانى كه به فوتبال 
قطر رفته و در ليگ اين كشور بازى مى كند، روز به روز از فوتبال اروپايى 
خود فاصله مى گيرد و به سطح فوتبال آسيا نزديك مى شود. او بازيكنى 
ــدن، پاس ــت و به محض صاحب توپ ش ــوپ را نگه نمى داش بود كه ت

 مى داد. 
اما حاال دژاگه به بازيكنى تبديل شده كه دوست دارد با توپ كار كند و 
تكنيك خود را به نمايش بگذارد. اين به خاطر عالقه بيش از حد عرب ها 

به بازيكنانى است كه تكنيك باال دارند.
ــه كه با توپ  ــورش در فوتبال قطر، ياد گرفت دژاگه در طول مدت حض
كار كند و بعد از جا گذاشتن يكى دو بازيكن حريف تازه پاس بدهد. اين 

روش؛ اما به دور از روشى است كه او تا يك سال قبل داشت. 
ــه  ــود ك ــران ب ي ــده ا ــان جنگن ــزو بازيكن ــواره ج ــكان هم اش
ــه دارد.  ــه نگ ــد ثاني ــتر از چن ــوپ را بيش ــت ت ــادت نداش ع
ــم  ــى ه ــى عصب ــده او حت ــث ش ــازى باع ــن روش ب ــاال اي ح

بازى كند.

ــرايط تيم ايران براى  ــرمربى تيم ملى واليبال ايران با بيان اينكه ش س
ــت، گفت: آرزوى من اين  ــان تر از صربستان اس راهيابى به المپيك آس
ــتان بازى كنيم؛ اما هر دو تيم  ــت در مرحله نهايى المپيك با صربس اس

كار سختى دارند.
اسلوبودان كواچ كه در اردوى تيم ملى صربستان حضور يافته بود شرايط 
تيم هاى ايران و صربستان را براى راهيابى به مرحله نهايى المپيك ريو 
ــوار خواند. وى در عين حال عنوان كرد ايران در مسابقات انتخابى  دش

المپيك شرايط به مراتب آسان ترى خواهد داشت.
ــى به رويارويى كواچ و نيكوال گربيچ سرمربى سايت kurir در گزارش
 تيم ملى صربستان اشاره كرد و نوشت: اسلوبودان كواچ كه از نسل طاليى 
واليبال صربستان است و با اين تيم مدال طالى المپيك سيدنى را كسب 
ــك ريو بر عهده  ــيدن به المپي كرد هم اكنون هدايت ايران را براى رس

دارد. 
ــيدن به  ــت ديرينش گربيچ براى رس بعد از يك دهه و نيم كواچ و دوس

المپيك تالش مى كنند.
كواچ در اين مالقات گفت: آرزوى من اين است كه با صربستان در مرحله 

نهايى المپيك حضور داشته باشيم. 
ــازه مى دهد  ــويم گربيچ به ما اج ــم رو در رو ش ــر با اين تي نمى دانم اگ
ــويم يا نه؛ اما ابتدا بايد در مرحله مقدماتى سهميه اين بازى ها  برنده ش

را كسب كنيم.

قاسم رضايى، بهترين فرنگى كار ايران 
 در رنكينگ جهانى

راز بازى ضعيف اشكان دژاگه 
چه بود؟

آرزويم بازى با صربستان 
در المپيك است

نه كى روش مقصر است
 نه حاج صفى؛

فقدان دفاع چپ 
در تيم ملى!

ــده تا  ــوالدى از تيم ملى باعث ش ــرداد پ دورى مه
ــان حاج صفى به دفاع چپ برگردد و بازيكن  احس

فيكس كى روش در اين پست باشد. 
ــاج صفى  ــى دانيم ح ــه م ــتى كه هم پس
ــل  تبدي ــى  معمول ــى  بازيكن ــه  ب را 

مى كند.
ــى  وقت ــل،  قب ــال  س ــار  چه ــه  س
كارلوس كى روش در يكى از تمرين هاى 
تيم ملى در ورزشگاه دستگردى سوت خود 
ــانه توقف بازى درون تيمى به صدا  را به نش
ــى تصور مى كرد كه اين  در آورد، كمتر كس
سوت ، تولد يك دفاع چپ كامل را باعث شود. 
ــوالدى در خط  ــرداد پ ــى روش كه از مه ك
ــود مى برد  ــازى درون تيمى س ميانى آن ب
به ناگاه تشخيص داد تا هافبك آن روزهاى 
مس كرمان به دفاع چپ برود و در اين پست 

بازى كند.

از آن روز مهرداد پوالدى بدل شد  به دفاع چپ ثابت 
ــم بيك زاده و احسان حاج صفى  تيم ملى. او از هاش
پيشى گرفت و به بازيكن محبوب كارلوس كى روش 

در اين پست شهره شد. 
پوالدى آنقدر درخشان ظاهر شد كه كى روش حتى 
در روزهاى بى تيمى و البته مصدوميت هم قلم قرمز 
ــى نتيجه اش را  ــا در جام جهان ــيد ت روى نام او نكش

ببيند و پوالدى در بهترين شرايط ممكن در تركيب
 تيم ملى بازى كند.

ــت ها را  ــى روش يك جام مل ــام جهانى، ك بعد از ج
ــووالن مجوز  ــر كرد و در نهايت مس هم با پوالدى س
ــم ملى  ــپ را در اردوى تي ــع چ ــن مداف ــور اي حض

ندادند. 
ــك دفاع  ــا ي ــت ت ــى گش ــد م ــى روش باي ــس ك پ
ــوب خود ــپ محب ــراى دفاع چ ــن ب ــپ جايگزي چ
 انتخاب كند. گزينه ها به خط شدند؛ اما كسى بهتر از

 احسان حاج صفى نبود كه نبود.
ــت بازى اش در سپاهان، باز هم  احسان برخالف پس
ــت مثل دوران مربيگرى  به دفاع چپ برگشت. درس

ــور در فرانكفورت و  ــين قطبى در تيم ملى. حض افش
ــط ميانى- به جز بازى  چهاربازى براى اين تيم در خ
ــاع چپ بود- هم باعث  آخر مقابل هيدن هايم كه دف

نشد تا كى روش از او در خط ميانى استفاده كند. 
همان پستى كه در جام جهانى 2014 برايش در نظر 
گرفت و البته بهره اش را هم ديد. خط هافبك و حتى 
بال چپ. پستى كه هم احسان در آن راحت است و هم 

نگرانى ما را برطرف مى كند.
به بازى با تركمنستان، گوام، هند و عمان رسيديم. در 
هر 4 بازى احسان دفاع چپ بود. مقابل تركمنستان 
ــمت چپ خط دفاعى ما  گلى دريافت كرديم كه از س
ارسال شد و البته با اشتباه وريا غفورى به گل تساوى 

حريف بدل شد.
ــيده  ــن در گل به ثمر رس ــه بازيك برابر عمان هم س
ــى كه در  ــا حقيق ــد. عليرض ــر بودن ــم مقص اين تي
ــال كرد،  ــمانش دنب ــش قدم فقط توپ را با چش ش
ــالع از بازيكن  ــدون اط ــينى كه ب ــيدجالل حس س
ــان  ــش داد و احس ــوپ را پوش ــرش، ت ــت س پش
حاج صفى كه توپ را قطع نكرد تا دروازه تيم ملى باز 
ــداد مى كند.  ــود.فقدان دفاع چپ در تيم ملى بي ش
ــت؛ اما در دفاع  ــوق العاده اس حاج صفى در هجوم ف
ــه دفاع  ــت و ن ــى او هافبك اس ــت آرمان ــز. پس هرگ
ــداد كرد و نه  ــوان او را مقصر قلم چپ. پس نه مى ت
ــپ  ــمت چ ــه از او در س ــى روش را ك ــوس ك كارل
ــر چرخه توليد  ــتفاده مى كند. مقص خط دفاعى اس
ــپ بازيكن قابل  ــه در دفاع چ ــت ك فوتبال ايران اس
اعتمادى توليد نكرده. كسى كه بيايد و مانند پوالدى 
ــاج صفى هم  ــد. آنوقت از ح ــوده كن خيال ما را آس

استفاده مطلوب ترى خواهد شد.

كمتر كسى تصور مى كرد كه اين سوت ، 
تولد يك دفاع چپ كامل را باعث شـود.
كى روش كـه از مهرداد پـوالدى در خط 
ميانى آن بازى درون تيمى سود مى برد به 
ناگاه تشخيص داد تا هافبك آن روزهاى 

مس كرمان به دفاع چپ برود...

توقع از ورزشكاران المپيكى را باال نبريم؛
مسووالن ورزش، انتظارات تكواندو را برآورده كنند
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به من بگو چرا!سبك زندگى

ــت به كار و فعاليت حرفه اى تان آسيب جدى  عادات و رفتارهاى منفى ممكن اس
ــته افرادى باشيد كه هنگام جلسات،  وارد كند. براى مثال ممكن است از آن دس
ــور دقيق بر كارى تمركز  ايميل هاى خود را چك مى كنيد يا زمانى كه بايد به ط

كنيد، به طور دائم با تلفن صحبت مى كنيد؟
يا حتى ممكن است به تماشاى تلويزيون يا جست وجو در اينترنت آن قدر عادت 

كرده باشيد كه برنامه هاى يادگيرى تان را تحت تاثير قرار داده باشد.  
عادات بد مشابه مواردى كه به آن اشاره شد، مى تواند آسيب زيادى به اعتبار شما 
ــخصى به وجود آورد.  در اين  وارد كند و محدوديت هايى در زندگى حرفه اى و ش
نوشتار، به عادات بد نگاهى جزئى تر خواهيم داشت و ابزارى براى توقف آنها ارائه 

خواهد شد.
معرفى ابزار

واژه عادت در لغت به معناى خوى است و در اصطالح هرگاه رفتارى در اثر تكرار 
چنان مورد قبول و خوشايند فرد قرار گيرد، به طورى كه انجام مكرر آن خوشايند و 

ترك آن دشوار باشد، گفته مى شود. 
 داشتن «عادت» از اين جهت سودمند است كه به صورت رفتارى خودكار درآمده 
ــت، چرا كه وقتى به چيزى عادت داريم، بدون آنكه ذهن و فكر خود را درگير  اس
كنيم، به انجام آن مى پردازيم.براى مثال وقتى عادات خوبى مانند به موقع رسيدن 
به محل كار، خوش بينى يا چيزهايى شبيه به اين در خود داشته باشيم، براى ايجاد 
آنها در ذهن خود، نيازى به فكر كردن نداريم و به اين ترتيب مى توانيم انرژى خود 

را در جاى ديگرى صرف كنيم.
ــد، چرا كه ممكن است  به همين اندازه عادت هاى بد نيز مى تواند خطرناك باش
فرد بدون فكر دست به كارهايى بزند كه زندگى شخصى و شغلى اش را در معرض 

خطرات جدى قرار دهد. براى مثال به چند نمونه از عادات بد اشاره مى شود:
دير رسيدن به جلسات كارى  ،  منفى گرايى  ،  دروغگويى   ،  تمارض  ،  مقاومت در 

برابر تغيير ،  تصميم گيرى عجوالنه.
اما خبر خوش آن است كه عادت هاى بد در همه، قابليت توقف و جايگزينى با عادات 
ــفانه اين جايگزينى نياز به زمان دارد. در پژوهشى كه در  خوب را دارد، ولى متاس
سال 2009 انجام پذيرفته اين نتيجه به دست آمده است كه براى جايگزينى يك 
عادت خوب به جاى يك عادت بد، به طور متوسط 66 روز زمان الزم است (اين زمان 

مى تواند بين 15 تا 254 روز بسته به رفتار و شخص متغير باشد).
توقف عادات بد ابزار غلبه بر رفتارهاى منفى

ــخصيت  ــاى بد به اعتبار و ش ــيب هايى كه عادت ه ــا توجه به آس با وجود اين ب
ــش را دارد كه با استفاده از اقدامات  حرفه اى افراد وارد مى كند، اين موضوع ارزش
ــر را برداريد: ــود گام هاى زي ــر عادات بد خ ــم. براى غلبه ب ــر برآنها غلبه كني زي

گام اول-يك برنامه تهيه كنيد. 
مطالعات نشان مى دهد داشتن يك برنامه آگاهانه مى تواند در غلبه بر عادات منفى 
بسيار موثر باشد. شما نمى توانيد تنها با گفتن شفاهى عبارت«من قصد دارم از هدر 
رفتن وقت خود در اينترنت جلوگيرى كنم»، انتظار موفقيت در توقف آن داشته 

باشيد، بلكه بايد براى اين كار برنامه اى مشخص داشته باشيد.
 يك راه خوب براى اين موضوع، آن است كه توقف عادات منفى را به عنوان اهداف 
ــود بتوانيد پيشرفت خود را  شخصى خود تعريف كنيد. اين موضوع باعث مى ش

به طور منظم بررسى كنيد، تا عادات بد به طور كامل از ميان برود.
 ادامه دارد...

ــده و جو حاوي ذرات گرد و غبار،  مي دانيد كه زمين توسط جو احاطه ش
بخار آب، نيتروژن، اكسيژن، دي اكسيد كربن و ديگر گازهاست.

 نور خورشيد براي آنكه به چشم ما برسد بايد از ميان جو عبور كند. منبع 
ــيد از ميان جو عبور مي كند  ــيد است. وقتي نور خورش اصلي نور، خورش
ــام جهات پراكنده  ــط ذرات گردوغبار، آب ومولكول هاي هوا در تم توس
ــمان پس از طلوع خورشيد، روشن مي شود.  مي شود. به همين جهت آس
ــيد تركيبي از هفت رنگ بنفش، نيلي، آبي، سبز، زرد، نارنجي  نور خورش

و قرمز است. 
وقتي نور خورشيد از ميان مولكول هاي جو زمين عبور مي كند، پرتو هاي 
بنفش، نيلي و آبي بيش از پرتوهاي قرمز منعكس مي شوند. به همين دليل 
وقتي به آسمان نگاه مي كنيم، اين پرتوها بيشتر از ديگر پرتو ها به چشمان 
ما مي رسند و مخلوطي از اين سه رنگ را به رنگ آبي مي بينيم.  اگر اطراف 
ــيد. همان طور كه  ــمان سياه به نظر مي رس زمين جو وجود نداشت، آس

آسمان ماه، تيره و تاريك است.

ــان مي دهند كه شنيدن موسيقي  نتايج بعضي مطالعات هنر درماني نش
ــر تقويتي ــت و روي مناطقي از مغز اث ــاط اس ــزي در ارتب با اعصاب مغ

دارد. 
بررسي ها نشان داده است كه شنيدن موسيقي شاد و آرام بخش، فعاليت 
ــره چپ را افزايش مي دهد؛ حال  ناحيه تمپرال مغزي (گيجگاهي) نيمك
ــك مي كند.گفته  ــز را تحري ــت مغ ــيقي غمگين نيمكره راس آنكه موس
مي شود موسيقي آرام بخش، تقويت كننده وابستگي مادر و كودك است 
و باعث شكوفايي عشق و محبت بين مادر و فرزند مي شود و در عين حال 
موسيقي هايي با ريتم تند با ايجاد هيجان زدگي و فشار رواني، رشد كودك 
را مختل مي كند. همچنين طبق تحقيقات انجام شده موسيقي مي تواند 
درد را كاهش دهد. زيرا شنيدن موسيقي ترشح آندروفين ها يا مسكن هاي 

مغزي را در پي دارد. 
ــاي  ــر نورون ه ــر ب ــق تاثي ــدن از طري ــي در ب ــا انرژي زاي ــك ب موزي
ــان نمودي  ــان قلب كه خودش ــداد تنفس و ضرب ــزي مي تواند بر تع مغ
ــتند اثر بگذارد. گروهي از محققان  فيزيولوژيك از آرامش يا استرس هس
ــردازش آن  ــاس درد و پ ــد كه احس ــري اعالم كرده ان ــش ديگ در پژوه
ــت كه  ــيگنال هايي اس ــردازش س ــال و پ ــده از ارس ــد پيچي ــك رون ي
ــير را ــند. آنها اين مس ــه مغز مي رس ــري نورون خاص ب ــط يك س توس

 دروازه درد ناميده اند.
 اگر اين دروازه باز باشد، يك محرك دردآور مي تواند باعث ايجاد احساس 
ــم ها وجود دارند كه با اين مسير پردازش  درد شود اما يك سري مكانيس
تداخل پيدا مي كنند و در اصطالح دروازه درد را به صورت كامل يا ناقص 
ــود.  ــم باعث كاهش درد مي ش ــيقي هم با اين مكانيس مي بندند و موس
ــائل فيزيولوژيك غيرارادي مثل ياس،  ــيقي مي تواند بعضي از مس موس

احساس درد و فشارخون را تنظيم  كند.

عادت هاى بد(بخش اول)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا

 (idiom ــى( انگليس ــان  ــات در زب اصطالح
ــه مجموعا داراى  ــتند ك گروه هايى از واژه ها هس
ــند. مفهوم  ــژه و خاص مى باش درك و معنايى وي
ــا ترجمه  ــات» رو نمى توان ب ــى «اصطالح و معن
تك تك لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايى اين بخش 
از زبان خارجى(دراينجا انگليسى) مى افزايد. آنها اغلب استعارى هستند 
و به زبان روح و تنوع مى دهند. همين مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمى توان به يك ترجمه كلى براى آن اصطالح رسيد، خود دليلى 

بر زيبايى idiom مى باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

كالهبردارى ازطريق خريد و فروش فيش حج زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى نوزدهم )

Leg   «پا » 
Be on its last legs

Run sb o� his leg
كسى را خسته كردن

سپيده 
بارانى

عوامل زمينه ساز اصلى 
- عدم صورى متقاضيان و تالش آنان براى عزيمت فورى به حج و دستيابى 

به هدفى موجه از طريقى ناموجه و خالف ضوابط قانونى 
ــدن متقاضيان در برابر تبليغات فريبنده سودجويان مبنى بر  - تسليم ش

اعزام فورى به حج 
ــود بادآورده از فروش آن  - طمع دارندگان فيش حج براى دستيابى به س

بدون توجه به اشكاالت شرعى و قانونى 
از بروز اتفاق جلوگيرى كنيد. 

- براى تهيه فيش هاى حج صرفاً به مركز رسمى، يعنى دفتر سازمان حج و 
زيارت استان خود مراجعه نماييد و از پرداخت پول و تحويل اسناد و مدارك 
به افرادى كه باتبليغات گسترده و فريبنده مدعى فروش فيش هاى حج با 
نوبت هاى فورى مى باشند، جداً خوددارى كنيد تا گرفتار افراد سودجو و 

كالهبردارى نشويد. 
ــيار رفيعى دارد كه نبايدآن رابا گناه پايمال  - سفر معنوى حج جايگاه بس

كردن حق الناس آلوده كنيد. 
- حج، واجب الهى است و باهر سفر ديگرى متفاوت است و به همين دليل 
ــويد؛ اگر شرايط شرعى و  براى نيل به آن نبايد به هر شيوه اى متوسل ش

قانونى اين فريضه را رعايت نكنيد. رفتن به حج جايز نيست. 
ــت. حال اگر كسى  ــتطيع باشد. واجب اس ــرعاً بر فردى كه مس - حج، ش
ــد، امابا صرف پول فراوان و عدم رعايت حقوق  استطاعت مالى داشته باش
ــد، از طريق خريد فيش از  ــيارى كه در نوبت حج قرار دارن متقاضيان بس
مراجع غير مجاز، خالف قانون عمل كند، در واقع حق الناس بر ذمه او قرار 

مى گيرد و استطاعت واقعى نخواهد داشت. 
ــج را به فروش  ــى و جعلى ح ــش هاى تقلب ــناد وفي - برخى دالالن، اس
مى رسانند كه اين مساله براى خريداران مشكل حقوقى و قانونى نيز ايجاد 

مى كند. 
- هر گونه نقل و انتقال فيش ها درخارج از سازمان حج و زيارت كالهبردارى 
به شمار مى رود. هر كس كه در تبليغات خود مدعى شود كه نقل و انتقال 
فيش ها در سازمان حج و زيارت تاييد مى شود، خالف واقع ادعاكرده است. 

Run sb o� his 

زندگى كردن مثل دوچرخه سوارى است. آدم نمى افتد، مگر اين كه دست از ركاب زدن 
بردارد.اوايل، خداوند را فقط يك ناظر مى ديدم، چيزى شبيه قاضى دادگاه كه همه عيب 

و ايرادهايم را ثبت مى كند تا بعداً تك تك آنها را به رخم بكشد.
ــت به من بفهماند كه من اليق بهشت رفتن هستم يا  به اين ترتيب، خداوند مى خواس

سزاوار جهنم. او هميشه حضور داشت، ولى نه مثل يك خدا كه مثل مأموران دولتى.
ولى بعدها، اين قدرت متعال را بهتر شناختم و آن هم موقعى بود كه حس كردم زندگى 
ــوارى در يك جاده ناهموار!اما  كردن مثل دوچرخه سوارى است، آن هم دوچرخه س
ــر من ركاب مى زد.آن روزها كه  خوبيش به اين بود كه خدا با من همراه بود و پشت س
ــتم، اما ركاب زدن دائمى،  ــى زدم و او كمكم مى كرد، تقريباً راه را مى دانس من ركاب م
ــه كوتاه ترين فاصله ها را پيدا  در جاده اى قابل پيش بينى كسلم مى كرد، چون هميش
ــان را عوض كنيم، ولى هرچه  ــد كى بود كه به من گفت جاهايم مى كردم.يادم نمى آي
ــت سراو ــابق نبود. خدا با من همراه بود و من پش بود از آن موقع به بعد، اوضاع مثل س
 ركاب مى زدم.حاال ديگر زندگى كردن در كنار يك قدرت مطلق، هيجان عجيبى داشت.
او مسيرهاى دلپذير و ميانبرهاى اصلى را در كوه ها و لبه پرتگاه ها مى شناخت و از اين 
گذشته مى توانست با حداكثر سرعت براند، او مرا در جاده هاى خطرناك و صعب العبور، 
اما بسيار زيبا و با شكوه به پيش مى برد، و من غرق سعادت مى شدم.گاهى نگران مى شدم 
ــيدم، «دارى منو كجا مى برى» او مى خنديد و جوابم را نمى داد و من حس  و مى پرس

مى كردم دارم كم كم به او اعتماد مى كنم.بزودى زندگى كسالت بارم را فراموش كردم 
ــدم. هنگامى كه مى  گفتم، «دارم مى ترسم»  و وارد دنيايى پر از ماجراهاى رنگارنگ ش
ــتم را مى گرفت.او مرا به آدم هايى معرفى كرد كه هدايايى را به من  بر مى گشت و دس
مى دادند كه به آنها نياز داشتم.هدايايى چون عشق، پذيرش، شفا و شادمانى. آنها به من 

توشه سفر مى دادند تا بتوانم به راهم ادامه بدهم. سفر ما؛ سفر من و خدا.
و ما باز رفتيم و رفتيم..

ــان را ببخش. بار زيادى  حاال هديه ها خيلى زياد شده بودند و خداوند گفت: «همه ش
ــنگين اند!»و من همين كار را كردم و همه هدايا را به مردمى كه سر  هستند. خيلى س
راهمان قرار مى گرفتند، دادم و متوجه شدم كه در بخشيدن است كه دريافت مى كنم. 
ــوارى را بلد بود.او  ــده بود.او همه رمز و راز هاى دوچرخه س حاال ديگر بارمان سبك ش
ــت چطور از پيچ هاى خطرناك بگذرد، از جاهاى مرتفع و پوشيده از صخره با  مى دانس

دوچرخه بپرد و اگر الزم شد، پرواز كند..
من ياد گرفتم چشم هايم را ببندم و در عجيب ترين جاها، فقط شبيه به او ركاب بزنم.

اين طورى وقتى چشم هايم باز بودند از مناظر اطراف لذت مى بردم و وقتى چشم هايم را 
مى بستم، نسيم خنكى صورتم را نوازش مى داد.هر وقت در زندگى احساس مى كنم كه 

ديگر نمى توانم ادامه بدهم، او لبخند مى زند و فقط مى گويد،
«ركاب بزن....»

ــت. زن و  ــيوانا از كنار مزرعه اى مى گذش روزى ش
مرد جوانى را ديد كه به زحمت در حال كشت و زرع 
هستند. مرد به محض ديدن شيوانا به سوى او دويد 
ــش او را همراهى مى كرد با حالتى  و در حالى كه زن

ترسيده و هراسان گفت: استاد ! 
تمام اميد من و خانواده ام به نتيجه اين كشت و زرع 
ــت. اگر آفتى بيايد يا اتفاقى ناگوار بيافتد شايد  اس
ــت  ــام چيزى كه داريم را ازدس ــاه آينده تم چند م
بدهيم و به فقر و تنگدستى بيافتيم. ما را راهنمايى 

كن تا از اين نگرانى به درآييم!

ــوان انداخت و گفت:  ــيوانا نگاهى به زن و مرد ج ش
ــرار داده  ــما ق ــتى مزرعه را در اختيار ش خالق هس
ــزى كم ــت و تالش چي ــما هم از زحم ــت وش اس

 نگذاشته ايد. پس دليلى نيست كه نسبت به كسى 
ــته عقب بمانيد. اما با  ــت گذاش كه دست روى دس
ــرورش دام و طيور  ــكار به  پ اين وجود در كنار اين
ــت يك كار  ــات فراغ ــويد و در اوق ــغول ش هم مش
ــابه براى خود دست و پا فنى مثل فرش بافى يا مش

 كنيد! 
در اينصورت احتمال شكست و تنگدستى شما كمتر 

مى شود! اما در هر صورت پيشنهاد مى كنم با نيت 
خالص و پاك كارتان را انجام دهيد و مانند ابر شناور 
ــان همديگر را پيدا  ــويد و بگذاريد نتايج خودش ش

كنند و گرد هم آيند.
ــه فرقى  ــر چ ــراى اب ــيد. ب ــر باش ــبيه اب ــما ش  ش
مى كند كه باد از كدام جهت مى وزد. او در آسمان 
ــم مادامى  ــما ه ــناور است.ش ــى خودش ش روياي
ــه خالق  ــوكل و اعتماد ب ــمان ت ــود را در آس كه خ
ــاخته اى، نگران هيچ تندبادى ــناور س ــتى ش هس

 نباشيد!

كاريكاتور(حذف اسم جعلى خليج عربى از فيفا)

روزهاى آخر عمر چيزى بودن

Pull sb's leg
كسى را دست انداختن

چرا آسمان آبي است؟

چرا موسيقي اثر آرامش بخش دارد؟

جواب سودوكو  شماره 1700سودوكو  شماره 1701

جواب معما 1700معما 1701
    در انجام كارها بايد حد و مرز خود را شناخت و 

به اندازه ى شأن و توان خود پيش رفت .
روزي شاه عباس از راهي مي گذشت. درويشي 
را ديد كه روي گليم خود خوابيده است و چنان 
خود را جمع كرده كه به اندازه گليم خود درآمده. 
شاه دستور داد يك مشت سكه به درويش دادند.

درويش شرح ماجرا را براي دوستان خود گفت. 
در ميان آن جمع درويشي بود، به فكر افتاد كه 
ــاه نصيبي ببرد، به اين اميد سر  او هم از انعام ش
راه شاه پوست تخت خود را پهن كرد و به انتظار 
بازگشت شاه نشست. وقتي كه موكب شاه از دور 
پيدا شد، روي پوست خوابيد و براي اينكه نظر 

شاه را جلب كند هر يك از دست  ها و پاهاي خود 
را به طرفي دراز كرد بطوريكه نصف بدنش روي 
زمين بود .در اين حال شاه به او رسيد و او را ديد 
و فرمان داد تا آن قسمت از دست و پاي درويش 
را كه از گليم بيرون مانده بود قطع كنند. يكي 
از محارم شاه از او سؤال كرد كه: «شما در رفتن 
درويشي را در يك مكان خفته ديديد و به او انعام 
داديد. اما در بازگشت درويش ديگري را خفته 
ديديد سياست فرموديد، چه سري در اين كار 
ــاه فرمود كه: «درويش اولي پايش  هست؟» ش
را به اندازه گليم خود دراز كرده بود اما درويش 

دومي پاش را از گليمش بيشتر دراز كرده بود»

ــده.  اين اتاق دو درب  مردى دراتاقى حبس ش
براى خروج دارد.  درب اول به اتاقى باز مى شود 
ــده و با  ــاخته ش ــه هاى ذره بينى س كه با شيش
ــيد دما را به حدى باال  متمركز كردن نور خورش
مى برد كه هر كس وارد اتاق شود از شدت گرما 
سرخ مى شود. درب دوم به اتاقى باز مى شود كه 

يك اژدهاى آتشين  در آن زندگى ميكند.
ــد از اتاق  ــرد چطور مى توان ــما اين م به نظر ش

خارج شود؟

اگر فرض سوال عدم اطالع سربازان از زمان 
حمله باشد، چون تمام روزهاى هفته ى آتى 

قابل پيش بينى براى حمله هستند پس
 حمله اى در كار نيست!

معما ايستگاه ضرب المثل
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پا را به اندازه گليم خود دراز كن

ماجراى
 سفر من و خدا 

با 
دوچرخه !

جهت باد مهم نيست!



15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1701 | يكشنبه 19 مهر 1394 |27 ذى الحجه 1436

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  6/528 برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان 
ــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود  و امالك مورد تقاضا به ش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضيان  ــود و درصورتى كه اشخاص نس و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهى ميش
اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم  تسليم و پس از اخذ رس
نمايند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه

1.راى شماره 4530 – 94/4/18 – قديرعلى جوى فرزند اسمعيل به شناسنامه شماره 487 شهرضا و شماره ملى 
1198891726 ششدانگ قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 752 به مساحت 41/80 مترمربع كه به انضمام 

ششدانگ پالكهاى 6416 و 6417 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است.
2.راى شماره 4814 – 94/4/25 – حيدرعلى خليلى شهرضائى فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره 506 شهرضا 

و شماره ملى 1198794887 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1873 به مساحت 66/40 مترمربع.
ــماره 267 شهرضا و شماره ملى  ــماره 2135 – 94/3/5 – فيض اله ناظم فرزند حسن به شناسنامه ش 3.راى ش
1198808462 ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه با ساختمان فوقانى و تحتانى آن مفروزى از پالك 1921 به 
ــكيل يك باب مغازه با ساختمان فوقانى و  مساحت 127 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 1924 جمعا تش

تحتانى آن را داده است.
4.راى شماره 4309 – 94/4/14 – محمدعلى نازى فرزند حسن به شناسنامه شماره 115 شهرضا و شماره ملى 

1198879319 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 2092 به مساحت 26/25 مترمربع.
5.راى شماره 2670 – 94/3/30 – ابراهيم پايان فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 18 حوزه 1 شهرى شهرضا و 
شماره ملى 1199208884 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2380 به مساحت 142 مترمربع.درازاء28حبه 

مشاع از72حبه ششدانگ كه تمامت12حبه مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه ازطرف صفرمهترى مى باشد.
ــهرضا فرزند ولى اله به شناسنامه شماره 1021 شهرضا و  ــماره 4733 – 94/4/24 – حبيب اله رزى ش 6.راى ش
شماره ملى 1199006327 ششدانگ دو باب مغازه با ساختمانهاى تحتانى و فوقانى آن مفروزى از پالك 4101 

به مساحت 399/79 مترمربع.
ــهرضا فرزند ولى اله به شناسنامه شماره 1021 شهرضا و  ــماره 4765 – 94/4/24 – حبيب اله رزى ش 7.راى ش
شماره ملى 1199006327 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مخروبه قديمى مفروزى از پالك 4101 به 

مساحت ششدانگ 263/46 مترمربع.
ــتادخانى فرزند عباسعلى به شناسنامه و شماره ملى 1190033402  8.راى شماره 4766 – 94/4/24 – شيما اس
شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مخروبه قديمى مفروزى از پالك 4101 به مساحت ششدانگ 

263/46 مترمربع.
9.راى شماره 4767 – 94/4/24 – زهرا رزى شهرضا فرزند سيف اله به شناسنامه و شماره ملى 1190190826 
شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مخروبه قديمى مفروزى از پالك 4101 به مساحت ششدانگ 

263/46 مترمربع.
ــا يزدانى فرزند محمدعلى به  ــماره 3075 – 94/4/8 و راى اصالحى 4609– 94/4/21 – غالمرض 10. راى ش
شناسنامه شماره 762 شهرضا و شماره ملى 1199141501 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 8055 كه 

قبال 3003/2 بوده به مساحت 261/10 مترمربع.
شماره هاى فرعى از2- اصلى فضل آباد

11. راى شماره 3042 – 94/4/7 – اسماعيل نجفى سوالرى فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 8 حوزه 1 مركزى 
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 39/2 به مساحت  ــماره ملى 1199587117 شش ــهرضا و ش ش

268/55 مترمربع.
ــماره 8570 حوزه 1 شهرى  ــان يزدى فرزند حسين به شناسنامه ش ــماره 4213 – 94/4/13 – احس 12. راى ش
شهرضا و شماره ملى 1199920657 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 109 

به مساحت ششدانگ 150/93 مترمربع.
ــنامه شماره 1775 قمشه و شماره  ــماره 4214 – 94/4/13 – اسماعيل يزدى فرزند حسين به شناس 13. راى ش
ــه طبقه مفروزى از پالك 109 به مساحت  ــدانگ يك باب خانه س ملى 1199326003 سه دانگ مشاع از شش

ششدانگ 150/93 مترمربع.
14. راى شماره 2759 – 94/3/31 – محمدرضا محسن پور شهرضا فرزند رمضان به شناسنامه شماره 221 شهرضا 
و شماره ملى 1199144002 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 149 به مساحت 116 مترمربع.

15. راى شماره 4783 – 94/4/24 – حميدرضا اسكندرى شهرضا فرزند پرويز به شناسنامه شماره 144 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملى 1199412937 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 176 به مساحت 

ششدانگ 169/25 مترمربع.
ــماره 3881 حوزه 1 شهرى  ــماره 4784 – 94/4/24 – زهره جلى فرزند عبدالرسول به شناسنامه ش 16. راى ش
شهرضا و شماره ملى 1199873764 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 176 به مساحت 

ششدانگ 169/25 مترمربع.
17. راى شماره 4752 – 94/4/24 – رضوان انصاريپور فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره 17 حوزه 1 مركزى 
شهرضا و شماره ملى 1199605913 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 489 باقيمانده 

و 11581 و 13138 به مساحت ششدانگ 170/75 مترمربع.
18. راى شماره 4753 – 94/4/24 – زهرا محسنى فرزند عبدالرسول به شناسنامه و شماره ملى 1190216264 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 489 باقيمانده و 11581 و 13138 به  شهرضا سه دانگ مشاع از شش

مساحت ششدانگ 170/75 مترمربع.
19. راى شماره 3041 – 94/4/7 – احمدرضا قبادى شهرضا فرزند يعقوب به شناسنامه شماره 269 حوزه 3 شهرضا 
و شماره ملى 1199391883 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 541 به مساحت 109/72 مترمربع.
20. راى شماره 11966 – 93/11/29 – حبيب اله مطهر فرزند رسول به شناسنامه شماره 1324 شهرضا و شماره 

ملى 1199191957 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 835 به مساحت 156/80 مترمربع.
ــى فرزند تقى به شناسنامه شماره 273 اصفهان و شماره ملى  21.راى شماره 4195 – 94/4/13 – عباس اطرش
1284378519 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 959 و 959/1 به مساحت ششدانگ 

168/22 مترمربع.
ــى فرزند عباس به شناسنامه شماره 1235 شهرضا و شماره  22.راى شماره 4196 – 94/4/13 – منصوره اطرش
ــاحت  ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 959 و 959/1 به مس ــاع از شش ملى 1199177091 دو دانگ مش

ششدانگ 168/22 مترمربع.
ــماره 4760 – 94/4/24 – على كاويانپور فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 8666 حوزه 1 شهرى  23.راى ش
ــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 985 به مساحت  ــماره ملى 1199921610 شش ــهرضا و ش ش

174/24 مترمربع.
ــى فرزند تقى به شناسنامه شماره 273 اصفهان و شماره ملى  24.راى شماره 4104 – 94/4/10 – عباس اطرش

1284378519 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 185/84 مترمربع.
25.راى شماره 9455 – 93/10/7 – مسعود شهريارى فرزند اميرعلى به شناسنامه شماره 531 حوزه 1 مركزى 
سميرم و شماره ملى 1209367866 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1068 به مساحت 

ششدانگ 280/19 مترمربع.
ــيدرضا ميرمحمدى فرزند محمد به شناسنامه شماره 20977 شهرضا و  26. راى شماره 4756 – 94/4/24 – س
شماره ملى 1198489642 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از 

پالك 1079 به مساحت ششدانگ 136/44 مترمربع.
27. راى شماره 4757 – 94/4/24 – فرنوش براهيمى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 6520 حوزه 1 شهرى 
شهرضا و شماره ملى 1199900151 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن 

مفروزى از پالك 1079 به مساحت ششدانگ 136/44 مترمربع.
28. راى شماره 4704 – 94/4/23 – محمودرضا شوقى فرزند اسداله به شناسنامه شماره 188 حوزه 3 شهرضا و 

شماره ملى 1199391077 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1092 به مساحت 295 مترمربع.
ــماره 2983 – 94/4/7 – محمدمهدى گلزار فرزند پرويز به شناسنامه شماره 1063 حوزه 3 شهرضا  29. راى ش
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1176 به  ــاع از شش و شماره ملى 1199399825 سه دانگ مش

مساحت ششدانگ 311/50 مترمربع.
30. راى شماره 2984 – 94/4/7 – نرجس السادت بحرينى فرزند سيدمرتضى به شناسنامه شماره 1659 شهرضا 
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1176 به  ــاع از شش و شماره ملى 1199225290 سه دانگ مش

مساحت ششدانگ 311/50 مترمربع.
31. راى شماره 4278 – 94/4/13 – نعمت اله دهقان فرزند عباسعلى به شناسنامه شماره 207 حوزه 3 شهرضا 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1193 و 1193/1 به  و شماره ملى 1199371671 سه دانگ مشاع از شش

مساحت ششدانگ 181/82 مترمربع.
ــين به شناسنامه شماره 768 شهرضا و شماره  32. راى شماره 4279 – 94/4/13 – ليال قادرى فرزند عبدالحس
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1193 و 1193/1 به مساحت  ملى 1199201332 سه دانگ مشاع از شش

ششدانگ 181/82 مترمربع.
ــهرضا و شماره ملى  ــنامه شماره 7 ش ــماره 3457– 94/4/8 – حميده ايزدى فرزند هادى به شناس 33. راى ش
ــاحت ششدانگ  ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1601 به مس ــاع از شش ــه دانگ مش 1199618748 س

320/09 مترمربع.
ــنامه شماره 660 آبادان و شماره  34. راى شماره 3464– 94/4/8 – مهدى ايزدى وصفى فرزند امراله به شناس

ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1601 به مساحت ششدانگ  ملى 1817124900 سه دانگ مشاع از شش
320/09 مترمربع.

ــانه كبيرى فرزند عبدالحسين به شناسنامه شماره 84 حوزه 3 شهرضا  35. راى شماره 2625 – 94/3/27 – افس
ــدانگ يك باب مغازه با طبقه فوقانى آن مفروزى از پالك 1644 به مساحت  و شماره ملى 1199412333 شش

14/25 مترمربع.
ــماره 8 شهرضا و شماره ملى  ــماره 1497 – 94/2/19 – محمود سمنان فرزند قاسم به شناسنامه ش 36.راى ش
1199071171 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1653 به مساحت ششدانگ 397/5 

مترمربع.
37.راى شماره 1498 – 94/2/19 – ناهيد موالئى فرزند سيف اله به شناسنامه شماره 19490 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1653 به مساحت ششدانگ  ملى 1198474807 سه دانگ مشاع از شش

397/5 مترمربع.
38. راى شماره 4748 – 94/4/24 – فاطمه وحيديان فرزند محمد به شناسنامه شماره 141 آبادان  و شماره ملى 

1817096729 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1724 به مساحت 166/50 مترمربع.
ــماره 1 حوزه 1  ــنامه ش ــى عبدالى بارند فرزند كريم قلى به شناس ــماره 2758 – 94/3/31 – قربانعل 39.راى ش
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1762 به مساحت  ــماره ملى 11209739992 شش مركزى سميرم و ش

142/28 مترمربع.
ــنامه شماره 752 شهرضا و شماره  40.راى شماره 4657 – 94/4/22 – بهمن شيدائى فرزند حبيب اله به شناس

ملى 1198894377 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1762 به مساحت 133/64 مترمربع.
ــماره 43 حوزه 1 روستائى  ــماره 12647 – 93/12/18 – احمد يعقوبى فرزند علمدار به شناسنامه ش 41. راى ش
ــاحت  ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3755 به مس ــماره ملى 5129870638 شش دهاقان و ش

148/91 مترمربع.
42.راى شماره 2078 – 94/3/4 – عبدالرسول مهدى پور فرزند قاسم به شناسنامه شماره 2174 حوزه 1 قشقائى 
شيراز و شماره ملى 22937991920 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 5273 

به مساحت ششدانگ 178/50 مترمربع.
ــنامه شماره 2071 حوزه قشقائى  43. راى شماره 2079 – 94/3/4 – ماه بس مهدى پور فرزند گنجى به شناس
شيراز و شماره ملى 2293790436 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 5273 

به مساحت ششدانگ 178/50 مترمربع.
44.راى شماره 2549 – 94/3/23 – غالم محمدزاده فرزند رضا به شناسنامه شماره 44 حوزه 2 سميرم و شماره 

ملى 1209441403 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 13375 به مساحت 213/30 مترمربع.
45.راى شماره 4747 – 94/4/24 – رضوان قدمى فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 1117 شهرضا و شماره 
ملى 1199112143 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 14061 كه قبال 1193 و 1193/1 بوده به مساحت 

237/41 مترمربع.
شماره هاى فرعى از3- اصلى موغان

46.راى شماره 231 – 94/1/19 – سيد غالمعلى موسوى فرزند سيدكرمعلى به شناسنامه شماره 2094 حوزه يك 
مركزى سميرم و شماره ملى 1209232731 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

346 به مساحت ششدانگ 144/60 مترمربع.
ــكر به شناسنامه شماره 189 حوزه يك  47.راى شماره 233 – 94/1/19 – فاطمه موسوى فرزند سيدعلى عس
مركزى سميرم و شماره ملى 1209159491 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

346 به مساحت ششدانگ 144/60 مترمربع.
ــيدكرمعلى به شناسنامه شماره 2094 حوزه  48.راى شماره 319 – 94/1/22 – سيد غالمعلى موسوى فرزند س
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 346 به  ــماره ملى 1209232731 شش يك مركزى سميرم و ش

مساحت 217/15 مترمربع.
ــيح اله به شناسنامه شماره 224 حوزه 1 شهرى  49. راى شماره 2995 – 94/4/18 – مجيد باغستانى فرزند مس
قمشه و شماره ملى 1199247316 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 394 به مساحت 

ششدانگ 211/50 مترمربع.
50.راى شماره 3045– 94/4/7 – پريسا صفاء فرزند حجت اله به شناسنامه و شماره ملى 1190065916 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 394 به مساحت ششدانگ 211/50 مترمربع.
51.راى شماره 4516 – 94/4/18 – حميدرضا ابراهيمى فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 796 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 415 به  ملى 1199160954نسبت به 180 سهم مشاع از 315 سهم شش

مساحت ششدانگ 298 مترمربع.
ــماره 190 شهرضا و شماره  ــماره 4517 – 94/4/18 – الهام رفيعى فرزند حسينعلى به شناسنامه ش 52. راى ش
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 415 به  ملى 1199310141 نسبت به 135 سهم مشاع از 315 سهم شش

مساحت ششدانگ 298 مترمربع.
ــهرضائى فرزند حيدرعلى به شناسنامه شماره 588 حوزه 3  53.راى شماره 4666 – 94/4/22 – حسام خليلى ش
شهرضا و شماره ملى 1199395072 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 959 

به مساحت ششدانگ 121/05 مترمربع.
54.راى شماره 4667 – 94/4/22 – مريم حفار شهرضا فرزند حسين به شناسنامه شماره 196 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 959 به مساحت  ــاع از شش ــه دانگ مش ملى 1199210668 س

ششدانگ 121/05 مترمربع.
ــهرضا و شماره ملى  ــر پاويز فرزند عبداله به شناسنامه شماره 945 ش ــماره 3017 – 94/4/7 – افس 55.راى ش

1199110426 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1174 به مساحت 316/12 مترمربع.
56. راى شماره 4323 – 94/4/14 – مصطفى قاسمى فرزند حيدرقلى به شناسنامه شماره 1303 حوزه 1 مركزى 
ــمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك  ــاع از ششدانگ قس شهرضا و شماره ملى 1199206687 دو دانگ مش
ــدانگ پالك 1700 جمعا تشكيل يك باب  ــدانگ 73/57 مترمربع كه به انضمام شش 1281/1 به مساحت شش

خانه را داده است. 
ــفيان فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 448 شهرضا و شماره  57. راى شماره 4325 – 94/4/14 – فرشته يوس
ملى 1199183180 چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 1281/1 به مساحت 

ششدانگ 73/57 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 1700 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
58. راى شماره 2087 – 94/3/4 – عبدالرضا مومنيان فرزند عوض به شناسنامه شماره 560 شهرضا و شماره ملى 

1199106577 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1313 به مساحت 251/20 مترمربع.
59.راى شماره 12957 – 93/12/25 – محمدحسن سيدعلى پور شهرضائى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
1419 شهرضا و شماره ملى 1199239917 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1353به 

مساحت ششدانگ 166/88 مترمربع.
60.راى شماره 12958 – 93/12/25 – مريم ترابى فرزند عبدالعلى به شناسنامه شماره 1550 شهرضا و شماره 
ملى 1199241229 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1353به مساحت ششدانگ 

166/88 مترمربع.
ــنامه شماره 20750 شهرضا  ــماره 4219 – 94/4/13 – عليرضا جزءزرالنى فرزند ابراهيم به شناس 61. راى ش
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2406 به مساحت  ــاع از شش و شماره ملى 1198487372 سه دانگ مش

ششدانگ 82/95 مترمربع.
ــنامه شماره 3987 شهرضا و شماره ملى  62.راى شماره 4220 – 94/4/13 – الهه بيات فرزند عليرضا به شناس
1199874825 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2406 به مساحت ششدانگ 82/95 

مترمربع.
ــنامه شماره 818 شهرضا و شماره  63. راى شماره 2547 – 94/3/23 – محسن نادم فرزند عبدالصمد به شناس
ــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 3328 به مساحت  ملى 1199161179 سه دانگ مشاع از شش

ششدانگ 87/15 مترمربع.
ــماره 23 حوزه 1 مركزى قمشه و  ــماره 2548 – 94/3/23 – سميرا طالبى فرزند رضا به شناسنامه ش 64.راى ش
ــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 3328 به  ــاع از شش شماره ملى 1199674893 سه دانگ مش

مساحت ششدانگ 87/15 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

65. راى شماره 4536 – 94/4/18 – حبيب اله اميرى فرزند مختار به شناسنامه شماره 1583 شهرضا و شماره ملى 
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 93 به مساحت ششدانگ  1199324086 سه دانگ مشاع از شش

148/50 مترمربع.
66.راى شماره 4537 – 94/4/18 – على اميرى فرزند مختار به شناسنامه و شماره ملى 1190035057 شهرضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 93 به مساحت ششدانگ 148/50 مترمربع.

ــم پور فرزند سيد ابوالفضل به شناسنامه و شماره ملى  67.راى شماره 1845 – 94/2/28 – نسترن السادات هاش
1190071215 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ :

الف: قسمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 116 به مساحت ششدانگ 14/35 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 117 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است.

ب: قسمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 117 به مساحت ششدانگ 176/65 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 116 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است.

ــنامه شماره 6097 حوزه 1 شهرى  68. راى شماره 1846 – 94/2/28 – جمال اباذرى فرزند نعمت اله به شناس
شهرضا و شماره ملى 1199895921 سه دانگ مشاع از ششدانگ :

الف: قسمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 116 به مساحت ششدانگ 14/35 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 117 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است.

ب: قسمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 117 به مساحت ششدانگ 176/65 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 116 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است.

69. راى شماره 2606 – 94/3/27 – محمدجواد شاه چراغى فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 932 شهرضا 
و شماره ملى 1199174068 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يكباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 136 
به مساحت ششدانگ 222/58 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 137 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه 

را داده است.
70.راى شماره 2607 – 94/3/27 – اكرم جعفرى پرزانى فرزند رضا به شناسنامه شماره 7907 حوزه 15 تهران 
و شماره ملى 0075984342  سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يكباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 136 
به مساحت ششدانگ 222/58 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 137 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه 

را داده است. 
ــماره ملى  ــنامه و ش ــينه فرزند رمضان به شناس ــودى مس ــد محم ــماره 4665 – 94/4/22 – حام 71. راى ش
1190042355 حوزه 1 مركزى شهرضاششدانگ قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 136 به مساحت 73 

مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 137 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
72. راى شماره 4739 – 94/4/24 – عبدالرزاق ميرزائى بيده فرزند خسرو به شناسنامه شماره 565 سميرم و شماره 

ملى 1209145723 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 136 به مساحت 133/68 مترمربع.
73. راى شماره 1268 – 94/2/9 – حسينعلى اباذرى فرزند يوسف به شناسنامه شماره 822 شهرضا و شماره ملى 
1199051969 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 152 به مساحت ششدانگ 

156/24 مترمربع.
ــماره 164 حوزه 6 شهرضا و  ــماره 1269 – 94/2/9 – زهرا اباذرى فرزند رحمت اله به شناسنامه ش 74. راى ش
شماره ملى 1199366196 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 152 به مساحت 

ششدانگ 156/24 مترمربع.
ــماره 793 شهرضا و شماره  ــماره 2706 – 94/3/30 – زهرا كاظم زاد فرزند مرتضى به شناسنامه ش 75. راى ش
ــتثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 436 به مساحت  ــدانگ يك باب خانه به اس ملى 1199160921 شش

134/70 مترمربع.
76.راى شماره 4271 – 94/4/13 – سيدابراهيم نوابى فرزند سيدناصر به شناسنامه شماره 633 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 436 به مساحت  ــاع از شش ــه دانگ مش ملى 1199130419 س

ششدانگ 133/08 مترمربع.
77. راى شماره 4272 – 94/4/13 – محبوبه نوابى قوام آبادى فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 1333 شهرضا 
و شماره ملى 1199009441 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 436 به مساحت 

ششدانگ 133/08 مترمربع.
ــينعلى به شناسنامه شماره 607 شهرضا و  78.راى شماره 370– 94/1/23 – عبدالحميد على شاهى فرزند حس
شماره ملى 1199002186 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 440 

به مساحت 202/69 مترمربع.
ــتمى فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 84 حوزه 6 شهرضا  79. راى شماره 4263 – 94/4/13 – عوضعلى رس
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 658 به مساحت  ــماره ملى 1199341975 چهار دانگ مشاع از شش و ش

ششدانگ 211/85 مترمربع.
ــنامه شماره 258 شهرضا و  ــماره 4264 – 94/4/13 – رضوان صالح فرزند سيدعبدالحميد به شناس 80. راى ش
شماره ملى 1199073679 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 658 به مساحت ششدانگ 

211/85 مترمربع.
81. راى شماره 4534 – 94/4/18 – پرويز شريعت فرزند عباس به شناسنامه شماره 1538 قزوين و شماره ملى 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 661 و 1467 و 1468 به مساحت  4322257623 سه دانگ مشاع از شش

ششدانگ 156/80 مترمربع.
82. راى شماره 4535 – 94/4/18 – مهديه رستمى فرزند عوضعلى به شناسنامه شماره 1836 قمشه و شماره ملى 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 661 و 1467 و 1468 به مساحت  1199326615 سه دانگ مشاع از شش

ششدانگ 156/80 مترمربع.
شماره فرعى از 23 - اصلى سود آباد

ــماره 4521 – 94/4/18 – مهدى ترابى فرزند عبدالرحيم به شناسنامه شماره 1211 حوزه 1 شهرى  83. راى ش
قمشه و شماره ملى 1199257184 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 15 به مساحت 121/33 

مترمربع.
84. راى شماره 4749 – 94/4/24 – زهرا نادرى قشقائى فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 9 حوزه 2 سميرم و 
شماره ملى 1209829101 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 127 و 1588 و1590 به 

مساحت ششدانگ 114/44 مترمربع.
85. راى شماره 4751 – 94/4/24 – اسماعيل اشترى فرزند على قاسم به شناسنامه شماره 7819 حوزه 2 مركزى 
سميرم و شماره ملى 1209470527 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 127 و 1588 

و1590 به مساحت ششدانگ 114/44 مترمربع.
86. راى شماره 4273 – 94/4/13 – حسين اميرى فرزند غديرعلى به شناسنامه شماره 1018 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 228 به مساحت  ــاع از شش ــه دانگ مش ملى 1199318426 س

ششدانگ 135/52 مترمربع.
ــيدجواد به شناسنامه شماره 2083 حوزه 1  87. راى شماره 4274 – 94/4/13 – منيره السادات نظيفى فرزند س
شهرى قمشه و شماره ملى 1199855782 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

228 به مساحت ششدانگ 135/52 مترمربع.
88.راى شماره 4375 – 94/4/15 – حميد انصاريپور فرزند امين اله به شناسنامه شماره 516 شهرضا و شماره ملى 

1199291358 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 148/1 به مساحت 130 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

ــن به شناسنامه شماره 14 حوزه مركزى مباركه  89. راى شماره 2601 – 94/3/27 – كريم محمدى فرزند حس
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 116 به مساحت  ــاع از شش ــماره ملى 5419541701 سه دانگ مش و ش

ششدانگ 136/04 مترمربع.
90.راى شماره 2602 – 94/3/27 – ناهيد انصاريپور فرزند عبدالكريم به شناسنامه شماره 745 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 116 به مساحت ششدانگ  ــاع از شش ملى 1199108421 سه دانگ مش

136/04 مترمربع.
ــماره 8 حوزه 1 مركزى  ــماره 4218 – 94/4/13 – ربابه باللى مهيارى فرزند حيدر به شناسنامه ش 91. راى ش
شهرضا و شماره ملى 1199608629 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 116 به مساحت 110/52 مترمربع.

ــعلى به شناسنامه شماره 227 شهرضا و شماره  92.راى شماره 4433 – 94/4/16 – محمد نوروزى فرزند عباس
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 116 به مساحت ششدانگ  ــاع از شش ملى 1199288470 سه دانگ مش

153/52 مترمربع.
ــنامه شماره 5467 حوزه 1 شهرى  ــماره 4434 – 94/4/16 – ندا طحانى فرزند عبدالرسول به شناس 93. راى ش
شهرضا و شماره ملى 1199889628 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 116 به مساحت 

ششدانگ 153/52 مترمربع.
94. راى شماره 2637 – 94/03/27 – رحمت اله آقاسى فرزند رمضان به شناسنامه شماره 50 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 172 به مساحت ششدانگ  ــاع از شش ملى 1198827807 سه دانگ مش

151/20 مترمربع.
95. راى شماره 2638 – 94/3/27 – محمدرضا آقاسى فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 798 حوزه 3 شهرضا 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 172 به مساحت  ــاع از شش ــماره ملى 1199410187 سه دانگ مش و ش

ششدانگ 151/20 مترمربع.
ــماره 133 شهرضا و شماره  ــين مميز فرزند نعمت اله به شناسنامه ش 96. راى شماره 2624 – 94/3/27 – حس
ملى 1199125415 سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 172 به مساحت 

ششدانگ 104/50 مترمربع.
97.راى شماره 2627 – 93/8/15 – زهرا حاجگداعلى فرزند عوضعلى به شناسنامه شماره 795 شهرضا و شماره 
ملى 1199273929 دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 172 به مساحت 

ششدانگ 104/50 مترمربع.
98. راى شماره 4579 – 94/4/20 – سيدعبدالمجيد اسحاقى همگينى فرزند سيدحسن به شناسنامه شماره 24 
سميرم سفلى و شماره ملى 5129852249 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 224 و 1214 و 1215 به 

مساحت 100/70 مترمربع.
99. راى شماره 4716 – 94/4/24 – عليرضا عموهادى شهرضا فرزند رسول به شناسنامه شماره 137 شهرضا و 
شماره ملى 1199180076 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 271 

به مساحت 87/26 مترمربع.
100. راى شماره 4106 – 94/4/10 – سهراب اسالمى فرزند حسين به شناسنامه شماره 270 شهرضا و شماره ملى 

1198782072 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 334 به مساحت 157/32 مترمربع.
101. راى شماره 4107 – 94/4/10 – حبيب اله اسالمى فرزند عباس به شناسنامه شماره 659 شهرضا و شماره 

ملى 1198858036 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 334 به مساحت 156/96 مترمربع.
102. راى شماره 11630– 94/11/25 – محمود اسدى فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 46 حوزه 2 شهرضا 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 595 به مساحت  ــاع از شش ــماره ملى 1199799521 سه دانگ مش و ش

ششدانگ 109/85 مترمربع.
ــم زاده فرزند منصور به شناسنامه شماره 1728 حوزه 3  103. راى شماره 11631– 94/11/25 – مهرانگيز هاش
شهرى خرمشهر و شماره ملى 1828081388 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 595 

به مساحت ششدانگ 109/85 مترمربع.
ــقى فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 1389 شهرضا و شماره  104. راى شماره 2626 – 94/3/27 – كمال عش

ملى 1199010006 ششدانگ يك باب كارگاه مكانيكى مفروزى از پالك 974 به مساحت 43/30 مترمربع.

شماره فرعى از 33 - اصلى مهر قويه
105. راى شماره 4445 – 94/4/16 – ساتيار اميرى ابراهيم محمدى فرزند ذوالفقار به شناسنامه شماره 9 حوزه 3 
لردگان و شماره ملى 4669648535 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 351 به مساحت 171/10 مترمربع.
ــنامه شماره 6343 شهرضا و  ــماره 1313– 94/2/13 – محمدرضا كاظمى فرزند عليرضا به شناس 106. راى ش
شماره ملى 1199898384 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 380 به مساحت 

ششدانگ 109/45 مترمربع.
107. راى شماره 1314– 94/2/13 – خديجه كاظمى فرزند عوض به شناسنامه شماره 4 حوزه 1 مركزى شهرضا 
و شماره ملى 1199506419 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 380 به مساحت 

ششدانگ 109/45 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 43 - اصلى خسروآباد

108. راى شماره 4745 – 94/4/24 – مجيد جعفرى خسروآبادى فرزند حسينعلى بواليت پدرش به شناسنامه 
ــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 149 به مساحت  ــهرضا شش ــماره ملى 1190271567 ش و ش

172/50 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد

ــماره 883 شهرضا و  ــماره 2689 – 94/3/30 – غالمرضا آقاپور فرزند رمضانعلى به شناسنامه ش 109. راى ش
شماره ملى 1199317071 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 31 به مساحت 140/50 مترمربع.

110. راى شماره 4746 – 94/4/24 – مصطفى مطهر فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 608 شهرضا و شماره 
ملى 1199139963 ششدانگ يك باب خانه دو و نيم طبقه مفروزى از پالك 89 به مساحت 237/11 مترمربع.

111. راى شماره 4777 – 94/4/24 – احمدرضا كيفر فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 192 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملى 1199391115 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 89 به مساحت 

ششدانگ 238/70 مترمربع.
ــيد ولى اله به شناسنامه شماره 1421 شهرضا و  112. راى شماره 4778 – 94/4/24 – نسرين قريشى فرزند س
شماره ملى 1199192929 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 89 به مساحت 

ششدانگ 238/70 مترمربع.
ــنامه شماره 994 شهرضا  ــماره 4429 – 94/4/16 – محمدحسين اطرشى فرزند فتح اله به شناس 113. راى ش
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 171 و 1082 و 1786 به مساحت  ــماره ملى 1199066249 شش و ش

197/60 مترمربع.
114. راى شماره 655 – 94/1/27 – محمدمهدى ناظم فرزند فيض اله به شناسنامه شماره 776 شهرضا و شماره 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1156 به مساحت ششدانگ  ملى 1199141641 سه دانگ مشاع از شش

215 مترمربع.
ــماره 656 – 94/1/27 – مهديه ناظم فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 503 قمشه و شماره ملى  115. راى ش
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1156 به مساحت ششدانگ 215  1199230766 سه دانگ مشاع از شش

مترمربع.
ــن به شناسنامه شماره 267 شهرضا و شماره ملى  116. راى شماره 866 – 94/2/5 – فيض اله ناظم فرزند حس
1198808462 يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1156 به مساحت ششدانگ 

216 مترمربع.
ــهرضا فرزند عبدالخليل به شناسنامه شماره 314 شهرضا  117. راى شماره 867 – 94/2/5 – قدسيه ملكيان ش
ــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1156 به  ــماره ملى 1198911001 پنج دانگ مشاع از شش و ش

مساحت ششدانگ 216 مترمربع.
118. راى شماره 540 – 94/1/26 – فاطمه صغرا صادقى وصفى فرزند محمدابراهيم به شناسنامه شماره 9 حوزه 
1 مركزى شهرضا و شماره ملى 1199529141 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1517 

به مساحت ششدانگ 192/50 مترمربع.
ــنامه شماره 3 حوزه 1  ــماره 542 – 94/1/26 – حبيب اله صادقى وصفى فرزند مرادعلى به شناس 119. راى ش
مركزى شهرضا و شماره ملى 1199516864 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1517 

به مساحت ششدانگ 192/50 مترمربع.
120. راى شماره 543 – 94/1/26 – آزاده حجرى فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره 1693 حوزه 1 مركزى 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1517 به  ــماره ملى 1199325181 يك دانگ مشاع از شش شهرضا و ش

مساحت ششدانگ 192/50 مترمربع.
121. راى شماره 544 – 94/1/26 – محمد صادقى وصفى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 23 حوزه 1 مركزى 
قمشه و شماره ملى 1199959243 يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1517 به مساحت 

ششدانگ 192/50 مترمربع.
122. راى شماره 4310 – 94/4/14 – حبيب اله ميرزاپور فرزند عوضعلى به شناسنامه شماره 501 شهرضا و شماره 
ملى 1199041419 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب دو طبقه خانه مفروزى از پالك 582 باقيمانده و 1721 

به مساحت ششدانگ 285/10 مترمربع.
123. راى شماره 4311 – 94/4/14 – ليلى كاظمينى فرزند عباس به شناسنامه شماره 758 شهرضا و شماره ملى 
1199141461 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب دو طبقه خانه مفروزى از پالك 582 باقيمانده و 1721 به 

مساحت ششدانگ 285/10 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68/1 اصلى ميرآبادكه به 225 اصلى تبديل شده 

ــنامه شماره 182 شهرضا و  ــماره 4441 – 94/4/16 – محمدعلى ميرزائى فرزند عزيزاله به شناس 124. راى ش
شماره ملى 1198879981 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت ششدانگ 321/77 مترمربع.

125. راى شماره 4442 – 94/4/16 – نصرت حسين پورشهرضائى فرزند حسن به شناسنامه شماره 387 شهرضا 
و شماره ملى 1198935618ز  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت ششدانگ 321/77 مترمربع.
ــى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 555 شهرضا و  126. راى شماره 4729 – 94/4/24 – محمدمهدى آقاس

شماره ملى 1199170291 ششدانگ يك باب خانه به مساحت 119/30 مترمربع.
ــنامه شماره 275 شهرضا و  ــماره 4761 – 94/4/24 – عزيزاله ميرزائى فرزند عبدالخالق به شناس 127. راى ش

شماره ملى 1199089151 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت ششدانگ 319/18 مترمربع.
128. راى شماره 4762 – 94/4/24 – الهه ميرزائى فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 222 حوزه 3 شهرضا و 

شماره ملى 1199391417 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت ششدانگ 319/18 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

129. راى شماره 4432 – 94/4/16 – اسماعيل محمودى فرزند على اكبر به شناسنامه شماره 40 حوزه 2 سميرم 
و شماره ملى 1209802139 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 265 به مساحت 171/10 مترمربع.

130. راى شماره 2993 – 94/4/7 – عين اله موسوى تل محمدى فرزند افراسياب به شناسنامه شماره 5 حوزه 
1 مركزى سميرم  و شماره ملى 1209745550 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 258 

به مساحت ششدانگ 204/89 مترمربع.
ــوى فرزند على به شناسنامه شماره 182 حوزه 1 سميرم   131. راى شماره 2994 – 94/4/7 – سيده اشرف موس
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 258 به مساحت  ــاع از شش ــماره ملى 1209382105 سه دانگ مش و ش

ششدانگ 204/89 مترمربع.
ــماره 578 حوزه 1 شهرى  ــماره 4265 – 94/4/13 – مسلم بهرامى فرزند سرتيپ به شناسنامه ش 132. راى ش
شهرضا و شماره ملى 1199314021 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 502 به مساحت 184/60 مترمربع.

133. راى شماره 4282 – 94/4/14 – خسرو مرادى فر فرزند درويش به شناسنامه شماره 3879 حوزه 2 سميرم 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 513 به مساحت  ــاع از شش ــماره ملى 1209560364 سه دانگ مش و ش

ششدانگ 144/80 مترمربع.
134. راى شماره 4283 – 94/4/14 – گل بنار نصيرى فرد فرزند على به شناسنامه شماره 2416 حوزه 2 سميرم 
ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 513 به مساحت  ــاع از شش ــماره ملى 1209545586 سه دانگ مش و ش

ششدانگ 144/80 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

135. راى شماره 2628 – 94/3/27 – عبدالرضا كاويانى فرزند عزيزاله به شناسنامه شماره 604 شهرضا و شماره 
ملى 1198866144 ششدانگ دو باب مغازه متصله مفروزى از پالك 126 به مساحت 146 مترمربع.

شماره هاى فرعى از 171 - اصلى مهديه
136. راى شماره 4522 – 94/4/18 – قمصور صالحى چشمه على فرزند خدامراد به شناسنامه شماره 3 حوزه 1 
روستائى گندمان و شماره ملى 6299800682 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 15 به 

مساحت ششدانگ 211/67 مترمربع.
137. راى شماره 4523 – 94/4/18 – شهال كيانى بروجنى فرزند يداله به شناسنامه شماره 51 حوزه 1 روستائى 
دهاقان و شماره ملى 5129860225  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 15 به مساحت 

ششدانگ 211/67 مترمربع.
138. راى شماره 2608 – 94/3/27 – حسن فرهمنديان فرزند قره ويس به شناسنامه شماره 64 حوزه 2 سميرم 
ــاحت 199/45 مترمربع. ــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 13 به مس ــماره ملى 1209445115 شش و ش

درازاء200سهم مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف ورثه خداخواست مرادى.
139. راى شماره 4796 – 94/4/24 – احمد طاهرى فرزند حفيظ اله به شناسنامه شماره 1 حوزه 2 سميرم  و شماره 

ملى 1209826240 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 15 به مساحت 197 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 176 - اصلى اسالم آباد

140. راى شماره 2310 – 94/3/11 – صنوبر كاوسى فرزند على باز به شناسنامه شماره 913 حوزه قشقائى شيراز 
و شماره ملى 2293828395 ششدانگ قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 1 به مساحت 79/5 مترمربع كه 

به انضمام قسمتى ازپالك 176- اصلى جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است.
تاريخ انتشارنوبت اول:94/07/04        تاريخ انتشارنوبت دوم:94/07/19 
م الف 376 سيد مهدى مير محمدى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا  



حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله :
هيچ دعايى زودتر از دعايى كه انسان در غياب 

كسى مى كند، مستجاب نمى شود.
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