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فدراسيون واليبال به دنبال 
بهترين راه حل

نقش مثبت و منفى خواص 
در پاسدارى از ميراث 

امام خمينى(ره)
كاالهاى فرهنگى نقطه 

خروجى فرهنگ هستند
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رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: طرح هاى 
زيادى در اصفهان وجود دارد و در جهت تكميل آن ها 

تالش زيادى داريم ولى حمايت هاى ... 

رييس شوراى هيات هاى مذهبى شهرستان لنجان 
گفت:رفتارهاى سليقه اى به ترويج فرهنگ و شعائر 

حسينى لطمه مى زند كه از جمله اين رفتارها ...

ــه اجتماع  ــه اى در پارلمان انگليس ك ــن اليح تدوي
ــيرخوارگان را در جهت ترويج خشونت مى داند،   ش

در حالى است كه دولت انگليس از قمه زنى...

ــا تغييرات  ــرمايه گفت: تنه ــناس بازار س يك كارش
ــى  ــى در متغيرهاى تاثيرگذار بر صنايع بورس اساس

مى تواند رونق دوباره را در ميان و بلندمدت ...

حمايت دولت از تكميل طرح هاى 
شهر اصفهان، در كمترين حد است

پرهيز از رقابت ناسالم 
درهيات هاى مذهبى

مخـالفت با اجـتماع 
شيـرخوارگان

بورس، منتظر خبر خوش 
غيرهسته اى است اصفهان قطعه اى از بهشت است

ــخيص مصلحت نظام با بيان اين كه داعش را  دبير تش
به زودى در سوريه و عراق دفن مى كنيم گفت: داعش 
ــه زودى مى بيند. ــود را در منطقه ب جواب جنايات خ

محسن رضايى در نخستين يادواره نخستين ...
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پيرو آگهى مزايده شماره 9415 مورخ 94/4/29 شهردارى آران و بيدگل به استناد مصوبه شماره 
979 مورخ 94/4/15 شوراى اسالمى شهر آران و بيدگل در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر 
نياز و اسقاطى از قبيل كيس، مانيتور، درب و پنجره آهنى، آلومينيومى، انواع آهن آالت، پالستيك 
ــهردارى از طريق مزايده عمومى و برابر شرايط مالى شهردارى  و غيره طبق ليست موجود در ش

اقدام نمايد. 
ــرايط دعوت به عمل مى آيد تا حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ  لذا از كليه متقاضيان واجد ش
ــركت در مزايده به شهردارى آران و بيدگل  انتشار نوبت دوم اين آگهى جهت اطالع از شرايط ش
ــار آگهى به عهده برنده مزايده است و كميسيون در رد يا قبول  مراجعه نمايند. ضمناً هزينه انتش

پيشنهادات مختار مى باشد. 

آگهـى مزايده (مرحله دوم)  نوبت  دوم 

مهندس حسن ستارى - شهـردار آران و بيـدگل 

رحمانى فضلى 
در مراسم افتتاح فاز اول مترو اصفهان:

فعـاليت  
مسـووالن اصفهـانى 

مورد ارزيـابى قرار مى گيرد

مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت؛

كمـبود واكسن دوگانه در اصفهـان
دل پر درد خريداران
 از خودروهاى صفر

ــازان  ــس از فروش خودروس ــاى خدمات پ نمايندگى  ه
روزانه شاهد مراجعه مشتريان خودروهاى صفر كيلومتر 
ــال از عمر صنعت  ــتند،در حالى كه با گذشت 46 س هس
خودروسازى مى گذرد، هنوز خريد مطمئن از غول هاى 
ــال از عمر صنعت  ــت.46 س ــاز ايرانى آروزس خودروس
خودروسازى در ايران مى گذرد، اما با وجود حمايت هاى 
ــه عمدتا نيز  ــا از اين صنعت ك بى چون و چراى دولت ه
ــتغال صورت گرفته،  توسعه و بازدهى  به بهانه حفظ اش
ــت  ــود. اين در حالى اس ــاهده نمى ش ــورد انتظار مش م
ــان با ايران ــازى دنيا كه همزم ــع خودروس كه در صناي

 شروع كرده اند، پيشرفت هاى قابل مالحظه اى به چشم 
مى خورد. خدمات پس از فروش خودروسازان طى ساليان 
ــتريان دو غول خودروسازى  ــته دغدغه جدى مش گذش
ــال هاى اخير و  ــت و دست بر قضا طى س كشور بوده اس
ــازى  به بهانه هاى مختلف مانند تحريم صنايع خودروس
ــده اند؛  با صعود توامان قيمت ها و نزول كيفيت مواجه ش

بنابراين، دو غول خودروسازى ايران يعنى ...



ــالمى، قانون  ــوراى اس ــس ش ــس مجل  ريي
ــل دولت جمهورى  ــب و متقاب «اقدام متناس
اسالمى ايران در اجراى برجام» را براى اجرا 

به رييس جمهورى ابالغ كرد.
اين ابالغيه پس از نامه آيت اهللا احمد جنتى 
ــس مجلس در  ــوراى نگهبان به ريي دبير ش

تاييد طرح اجراى برجام انجام شده است.
ــه الريجانى  ــى در نامه خود ب ــت اهللا جنت آي
اعالم كرد: مصوبه مجلس درخصوص «اقدام 
ــب و متقابل دولت جمهورى اسالمى  متناس
ــدون هيچگونه  ــراى برجام» ب ــران در اج اي
ــيده  ــوراى نگهبان رس ــرى به تاييد ش تغيي

است.
كليات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت 
ــران در اجراى برجام»  ــالمى اي جمهورى اس
ــنبه (19مهر) به  ــه علنى روز يكش در جلس
تصويب رسيده بود و جزييات آن نيز در روز 
سه شنبه(21مهر) مورد موافقت نمايندگان 
قرار گرفت و روز گذشته، شوراى نگهبان نيز 
ــدون هيچگونه تغييرى  ــه مجلس را ب مصوب
تاييد كرد.متن اين مصوبه مجلس كه وكالى 
ملت ماده واحده و بندهاى آن را با 161 راى 
ــق، 59 راى مخالف و 13 راى ممتنع از  مواف
مجموع 250 نماينده حاضر تصويب كردند، 

به شرح زير است:
ــوراى اسالمى در ماده  نمايندگان مجلس ش
ــد كه دولت در  ــده اين طرح مقرر كردن واح
ــوراى عالى امنيت ملى  چارچوب مصوبات ش
درصورتى مى تواند به شكل داوطلبانه برنامه 
ــام) را اجراء كند  ــترك (برج جامع اقدام مش
ــر را در فرآيند اجراء  ــه احكام و تكاليف زي ك

رعايت كند:
ــم انقالب  ــر معظ ــواى رهب ــاس فت 1- براس
ــق توليد  ــى در ايران ح ــالمى هيچ دولت اس
ــته اى را ندارد و  ــالح هس و به كارگيرى س
ــالح  ــت خلع س ــت سياس دولت موظف اس
ــال دنبال  ــى را به طور فع ــته اى جهان هس
ــن المللى،  ــالش هاى بي ــه ت ــد و در كلي كن
ــريت  ــى و ديپلماتيك براى نجات بش حقوق
ــته اى و اشاعه آنها،  از خطر سالح هاى هس
ــق عارى از  ــق ايجاد مناط ــه از طري از جمل
سالح هاى كشتار جمعى به ويژه در ايجاد ائتالف 

ــالح  س از  ــارى  ع ــه  خاورميان اى  ــه  منطق
ــته اى به خصوص در زمينه خلع سالح هس

ــه  فعاالن ــتى،  ــم صهيونيس رژي اى  ــته  هس
مشاركت كند.

ــترك بر  ــع اقدام مش ــه جام ــه برنام 2- پاي
ــرار دارد و  ــل ق ــرام متقاب ــكارى و احت هم
ــار و تهديد به هر هرگونه اقدام مبتنى بر فش

ــه اى به خاطر اجراى برجام و يا غير آن  بهان
با تشخيص شوراى عالى امنيت ملى موجب 
تجديد نظر در اين همكارى مى شود و الزم 
است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا 

اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندى 
ــرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا  ط
ــده و يا وضع  ــدن تحريم هاى لغوش بازگردان
ــم تحت هرعنوان ديگر را به دقت رصد  تحري
ــت احقاق  ــات متقابل در جه ــد و اقدام كن
ــد و همكارى  ــران انجام ده ــوق ملت اي حق
ــريع  ــعه س ــه را متوقف كند و توس داوطلبان
برنامه هسته اى صلح آميز جمهورى اسالمى 
ايران را سامان دهد به طورى كه ظرف مدت 
ــال ظرفيت غنى سازى كشور به يكصد  دوس
ــوراى عالى  ــو افزايش يابد. ش ــزار س و نوده
ــيدگى به اين موضوع  امنيت ملى مرجع رس

مى باشد.
ــت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود  دول
ــورا  ــراى اين منظور جهت تصويب به ش را ب

ارائه كند.
ــه برنام ــت  اس ــف  موظ ــت  دول  -4

هسته اى جمهورى اسالمى ايران را با چشم 
ــه در حوزه ــارى- صنعتى، از جمل ــداز تج ان

ــعه منطبق با  ــازى و تحقيق و توس ــى س غن
ــور  ــازمان انرژى اتمى كش طرح درازمدت س
ــور  ــازمان انرژى اتمى كش ــد. س ــال كن دنب
ــور در  ــاله كش بايد طرح درازمدت پانزده س
ــعه را  ــازى و تحقيق و توس ــى س ــوزه غن ح
ــدت دوماه پس از ابالغ اين  حداكثر ظرف م
ــوراى عالى امنيت ملى  ــون به تصويب ش قان
ــاند و به آژانس بين المللى انرژى اتمى برس

ارائه كند؛ به نحوى كه پاسخگوى نياز كشور 
ــوخت راكتورهاى قدرت و تحقيقاتى براى س

 باشد.

ــنگين اراك و  ــى راكتور آب س 5- بازطراح
ــرورت تبادل ذخاير  ــن در صورت ض همچني
غنى شده، منوط به انعقاد قراردادهاى قطعى 
و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت 

به اجراى آنها باشد.
ــن المللى انرژى  ــارت هاى آژانس بي 6- نظ
ــى در چهارچوب مقررات بين المللى و با  اتم
ــوركه شوراى  رعايت مصالح امنيت ملى كش
ــى كند، انجام  ــخص م عالى امنيت ملى مش
ــد كه در  ــد مراقبت كن ــت باي ــرد و دول پذي
ــس از آن، حفاظت  ــير اجراى برجام و پ مس
ــه بندى  ــات طبق ــرار و اطالع ــل از اس كام
ــى و امنيتى ــوزه نظام ــه ويژه در ح ــده ب ش

صورت گيرد. ميزان همكارى با آژانس منوط 
ــه اقدامات احتياطى الزم براى تضمين اين  ب
امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه 
ــه مراكز نظامى  ــى نظارتى آژانس ب دسترس
ــام مجاز ــه بهانه برج ــخاص حقيقى ب و اش

 نمى باشد مگر آنكه موارد به صورت جداگانه و 
با جزييات به تصويب شوراى عالى امنيت ملى

 برسد.
ــور موظفند  ــلح كش ــت و قواى مس 7- دول

ــت و منافع ملى  ــت از امني به منظور حراس
ــن در مقابله با  ــت از متحدي ــور و حماي كش
ــبت به تقويت  ــم، تدابير الزم را نس تروريس
ــالمى  ــاى دفاعى جمهورى اس توانمندى ه
ايران در همه زمينه هاى آفندى و پدافندى 
ــكى و  از جمله هوايى، دريايى، زمينى، موش
ــته اى و  ايجاد پدافند در مقابل حمالت هس
ساخت پيش ران ها، باطرى هاى هسته اى، 
ــكى هسته اى  تصويربردارى نوترونى و پزش

با قوت و جديت برنامه ريزى و اقدام كنند.
ــتگاه هاى حاكميتى  ــاير دس 8- دولت و س
ــد در چهارچوب مصوبات  ــى موظفن و عموم
ــى تدابير الزم را در  ــوراى عالى امنيت مل ش
ــدن برجام به  نظر بگيرند تا در اثر اجرايى ش
هيچ وجه اجازه فرصت طلبى و سوءاستفاده 
در داخل كشور به آمريكا يا ديگر دولت هاى 
ــى براى نفوذ يا  ــود و فرصت خارجى داده نش
ــى، اقتصادى، فرهنگى و  سوءاستفاده سياس
امنيتى در اختيار استكبار جهانى قرار نگيرد.

ــت منابع مالى آزادشده  9- دولت موظف اس
را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتى و رونق توليد، سرمايه گذارى هاى 

ضرورى و با اولويت نيازهاى بخش خصوصى 
و تقويت صندوق توسعه ملى، صرف كند.

ــف  ــه موظ ــور خارج ــر ام ــره 1- وزي تبص
ــه  ــه را هر س ــراى توافقنام ــد اج ــت رون اس
ــت ملى و  ــيون امني ــار به كميس ــاه يك ب م
ــوراى اسالمى  ــت خارجى مجلس ش سياس
ــى و  ــت مل ــيون امني ــزارش دهد.كميس گ
ــش  ــت هر ش ــت خارجى موظف اس سياس
ــام را به  ــراى برج ــار گزارش اج ــاه يك ب م
ــالمى ــوراى اس ــس ش ــى مجل ــن علن صح

 ارائه كند.
ــون، «قانون  ــن قان ــا اجراى اي ــره 2- ب تبص
ــق اقدامات داوطلبانه در  الزام دولت به تعلي
ــته اى  ــاع و يا گزارش روند هس صورت ارج
ــوب 1384/9/1،  ــت» مص ــوراى امني به ش
«قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكارى 
ــرژى اتمى» مصوب  ــا آژانس بين المللى ان ب
1385/10/6، «قانون صيانت از دستاوردهاى 
ــالمى  ــته اى جمهورى اس ــز هس ــح آمي صل
ــوب 1389/4/29 و «قانون الزام  ايران» مص
دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اى 
ملت ايران» مصوب 1394/4/2 لغو مى شود.
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ــازمان ملى استاندارد ايران  معاون ارزيابى كيفيت س
ــده غير عصبى  ــد براى رانن ــان اينكه پراي ضمن بي
مى تواند ماشين مناسبى باشد، اعالم كرد: پرايد يك 
خودروى استاندارد است، ولى كيفيت الزم را ندارد؛ 
ــرعت 120 كيلومتر براى اين وسيله نقليه  چراكه س
ــرعت حركت  ــا نمى تواند با اين س ــده ام طراحى ش
كند.به گزارش خبرنگار ايسنا در زنجان، محمدرضا 
ممدوحى با حضور در جمع فعاالن اقتصادى استان 
ــازمان ملى استاندارد  در نودمين ساگرد تاسيس س
ايران با اشاره به اينكه استاندارد و كيفيت دو مفهوم 
ــتند، اظهار كرد: استاندارد در داخل  جدا از هم هس
خود كيفيت را تعريف مى كند اما اين كيفيت ممكن 
ــدگان آن كاال  ــت كه باب ميل همه مصرف كنن اس
ــان كرد: در دوره پساتحريم به   نباشد. وى خاطرنش
دنبال افزايش استانداردهاى بين المللى با استفاده از 
ــاير كشورها هستيم؛ در  حالى  كه در دوره  تجارب س
تحريم نيز توانستيم اقدامات خوبى در اين زمينه انجام 

دهيم.

پرايد خودرويى استاندارد
 ولى بى كيفيت است!

شنيده ها 
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ــالمى نوشت: در مراسم وداع با پيكر  روزنامه جمهورى اس
سردارحاج حسين همدانى در دانشگاه بوعلى بروشورهاى 
ــتاد  ــه اى با عنوان «حبيب خمينى» با امضاء س 4 صفح
ــتقبال از سردار همدانى توزيع شد كه در صفحه چهار  اس
ــى از دكتر ظريف و وزير امورخارجه  آن ضمن چاپ عكس
ــده بود كه «كسانى  آمريكا مطلبى با اين مضمون چاپ ش
ــفاعت  ــهدا آنان را ش ــه با آمريكايى ها قدم مى زنند ش ك
ــركت كنندگان در اين مراسم با  نمى كند». جمعى از ش
ــه مندى از چنين حركت هاى ضد وحدت و تنش زا  گالي
ــعارهاى داده شده در مراسم  اينگونه اقدامات و بعضى ش
تشييع سردار همدانى را برنامه اى زودهنگام براى حذف 

رقيب از صحنه انتخابات آتى مجلس ارزيابى مى كنند

ــا از فعاليت 7200  ــين معاون هماهنگ كننده ناج جانش
پليس زن در مجموعه نيروى انتظامى خبر داد. 

ــنا،   ــو باايس ــد در گفت وگ ــواد زاده كمن ــردار محمدج س
ــروى انتظامى  ــس زن در ني ــرى پلي ــه كارگي ــاره ب درب
ــان در  ــه حضور زن ــژه اى ب ــا توجه وي ــرد: ناج ــار ك اظه
ــه  ب ــب  ــر قري ــال حاض ــود دارد و در ح ــه خ مجموع
ــامل ــروى انتظامى را زنان ش ــر از كاركنان ني 7200 نف

 مى شوند.

انتشار بروشور جديد
 عليه ظريف

ايران چند «پليس زن» دارد؟

برخى ديپلمات هاى غربى اعالم كردند كه ايران با بازرسان آژانس 
بين المللى درباره تحقيقات در زمينه فعاليت هاى هسته اى ايران 

در گذشته، همكارى بسيار محدودى داشته است.
ــيار محدود دقيقه  ــد، ايران با افزايش همكارى بس آنها معتقدن
نودى با بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره تحقيقات 
ــته اى خود در گذشته (ابعاد احتمالى  در زمينه فعاليت هاى هس
ــان  ــارهاى غرب واكنش نش ــا همان PMD)، به فش نظامى ي
ــخص نيست كه تا ــت. اين گزارش مى افزايد، هنوز مش داده اس
چه اندازه اين پاسخ ايران به سواالت آژانس درباره ابعاد احتمالى 
ــت. ــته كافى اس ــته اى ايران در گذش ــى فعاليت هاى هس نظام
ــا مذاكرات بين مقامات  ــات آژانس كه در هفته جارى ب تحقيق

ارشد آژانس و ايران ادامه يافت، قرار است تكميل شود.
ــته ايران تا  ــتريت ژورنال گزارش داد، در دو هفته گذش وال اس
ــى ام دى» بى اعتنايى  ــواالت جدى درباره «پ حد زيادى به س
كرد و آژانس و برخى دولت هاى غربى به طور مستقيم به ايران
ــوراى  ــد؛  در صورتيكه تمايل دارند كه اعضاى ش ــدار دادن هش
ــند كه تهران  ــس بين المللى انرژى اتمى به اين نتيجه برس آژان
ــخ داده است، همكارى با  به اندازه كافى به نگرانى هاى آنها پاس

آژانس را مى بايست افزايش دهند.

ــط دسامبر  ــت اواس ــوراى آژانس مى بايس طبق اين گزارش، ش
ــس بين المللى  ــا آمانو» مديركل آژان ــاس گزارش «يوكي بر اس
ــران اقدامات كافى  ــد كه آيا ته ــرژى اتمى تصميم گيرى كن ان
ــورت داده يا خير. يكى  ــته اى با 1+5 ص براى اجراى توافق هس
ــه جارى گزارش كرد:  ــنبه هفت از ديپلمات هاى غربى روز سه ش
«چندين نشست كارشناسى بين ايران و آژانس برگزار شده كه 
ــت مى شود كه در حال حاضر در جريان است.  شامل يك نشس
ــت اما پروسه طبق  ــت زود اس قضاوت درباره محتواى اين نشس
ــت».بر اساس اين گزارش، بسيارى  برنامه در حال پيشروى اس
ــتند. البته هفته گذشته، آنها  از ديپلمات هاى غربى بدبين هس
ــدت، دسترسى به افراد و مكان هاى  اعالم كردند كه ايران به ش
ــيار  ــت و توضيحات جديد بس كليدى خود را محدود كرده اس
ــته اى خود در  ــى از ابعاد احتمالى نظامى فعاليت هاى هس اندك
ــته ارائه داده است.ايران همچنان تأكيد دارد كه شواهدى  گذش
كه آژانس جمع آورى كرده و نشان مى دهد تهران روزى به دنبال 

توسعه فناورى تسليحات هسته اى بوده، جعلى و ساختگى است.
يكى از ديپلمات هاى غربى درباره ميزان همكارى ايران با آژانس 
ــه همكارى بود  ــى ام دى» گفت: «اين حداقل درج ــاره «پ درب
ــت كه  ــتيم».ايران به طور دائم تأكيد كرده اس كه ما انتظار داش
ــته اى نبوده و نيست و ــالح هاى هس به هيچ عنوان به دنبال س

ــس بين المللى انرژى اتمى  ــد بود. در نوامبر 2011، آژان  نخواه
ــر كرد كه جزئيات 12 مجموعه سوال درباره  ــى را منتش گزارش

فعاليت هاى هسته اى ايران در گذشته آورده شده بود.
ــنى تا مطالعات  ــش مواد انفجارى و چاش ــواالت از آزماي اين س
ــالح هاى  ــته براى توليد س ــازى كامپيوترى كه مى توانس مدلس
ــود، متغير بود.آژانس تاكنون به وضوح  ــتفاده ش ــته اى اس هس
ــن تحقيقات تبعيت  ــمى در اي ــه كه تهران از گام هاى رس گفت
ــوب و به موقع توضيحاتى را  ــت. تهران به صورت مكت كرده اس
ــت كه  ــته ارائه كرده اس ــته اى خود در گذش درباره فعاليت هس
ــل توجهى» از  ــوان «حجم قاب ــران را بعن ــات اي ــو توضيح آمان

ــپتامبر  ــت.آژانس در اوايل ماه س ــرده اس ــات توصيف ك اطالع
ــران ارائه  ــواالت اضافى به اي ــرى س ــال جارى ميالدى يكس س
ــد كه  ــه مذاكراتى در تهران منتهى ش ــواالت ب ــرد كه اين س ك
ــد كه تا 15 اكتبر ــران و آژانس موافقت كردن ــن اي در آن طرفي

(23 مهرماه) اين مساله را نهايى كنند.
ــايت نظامى «پارچين»  در عين حال، ايران چندين نمونه از س
در اختيار آژانس قرار داد و در 20 سپتامبر سال جارى ميالدى 
ــد آژانس اجازه دسترسى به  به آمانو و يكى ديگر از مقامات ارش
پارچين را داد.از 15 سپتامبر تاكنون، ايران و آژانس چندين دور 
نشست كارشناسى برگزار كردند. ديپلمات هاى غربى مى گويند، 
به جز بازديد آمانو از پارچين، دسترسى به ديگر مكان هايى كه 
آژانس اميدوار بود بتواند از آن مكان ها ديدار كند، بسيار محدود 
ــت هاى  بود.اين ديپلمات ها ادامه دادند، به دنبال برگزارى نشس
كارشناسى، آژانس و برخى كشورهاى غربى به تهران اين پيام را 
ابالغ كردند كه بايد به صورت جدى تر تعامل داشته باشد و ايران 
ــى هاى  ــارهاى غرب «اطالعات و دسترس در واكنش به اين فش
ــترى از اين  ــه كرد.اين ديپلمات ها جزئيات بيش ــترى» ارائ بيش
همكارى ايران بيان نكردند و فقط گفتند كه برخى دانشمندان 

هسته اى ايران در مذاكرات هفته گذشته مشاركت داشتند.

ــه تا اول ــان اينك ــرژى اتمى با بي ــازمان ان ــس س ريي
ــاهد اجرايى شدن برجام خواهيم بود، گفت:   دى ماه ش
ــد و به احتمال  ــران به وين مى رون ــروز هياتى از اي ام
ــت. على  ــنبه هفته آتى روز تصويب برجام اس زياد دوش
اكبر صالحى ضمن تشكر از شوراى نگهبان و نمايندگان 
ــت: هم اكنون  ــراى تصويب برجام اظهار داش مجلس ب
ــك حمايت قوى  ــالمى ايران از ي ــت جمهورى اس دول

برخوردار است.
وى افزود: توصيه هاى موكدى كه در طرح مجلس آمده 
ــود جمهورى  ــت و باعث مى ش ــه هاى خوبى اس توصي
ــالمى ايران به گونه اى وارد پياده سازى برجام شود  اس

كه به منافع و حاكميت ملى خدشه اى وارد نشود.
ــازى  ــرژى اتمى درخصوص پياده س ــازمان ان رييس س
ــيدعباس  ــت س ــرد: هيئتى به رياس ــام تصريح ك برج
عراقچى و با حضور كمالوندى معاون بين الملل سازمان 
ــفر مى كنند و به احتمال  ــرژى اتمى امروز به وين س ان

زياد روز دوشنبه، روز تصويب برجام است. 
ــت كه طرفين اعالم  ــنبه روزى اس صالحى افزود: دوش
ــده و مسيرى  مى كنند كه برجام مورد پذيرش واقع ش
ــت. وى با  ــده اس كه براى تصويب آن الزم بوده طى ش
ــام اتحاديه اروپا اعالم ــان اينكه با اعالم تصويب برج بي
ــت  ــده اس ــا عليه ايران لغو ش ــه تحريم ه ــى كند ك م
ــز به طور  ــور آمريكا ني ــرد: رئيس جمه ــان ك خاطرنش
ــمى اعالم خواهد كرد كه بخشى از تحريم ها لغو و  رس

بخشى از آن تعليق مى شود.
وى درخصوص تاريخ جديد اجراى برجام اظهار داشت: 

تاريخ دقيق اجراى برجام به تعهدات جمهورى اسالمى 
ــاط با نطنز و  ــدم هايى در ارتب ــت و ق ايران مربوط اس
ــود و اين قدم ها طبق نقشه راه  ــته ش فردو بايد برداش
ــيد. ــود كه حدود دو ماه طول خواهد كش انجام مى ش
ــاهد اجراى برجام  صالحى با بيان اينكه اوايل دى ماه ش
خواهيم بود تصريح كرد: در بعد فنى در نطنز بايد تعداد 
ــانيم و در اراك هم  ــين ها را به تعهدات خود برس ماش
بايستى مخزن اراك را در بياوريم.وى در بخش ديگرى 
ــران و ژاپن  ــاره به نحوه همكارى اي ــخنانش با اش از س
ــورهاى ديگر درخصوص  گفت: با ژاپن و تعدادى از كش
ــتيم. ژاپن  ــته اى در حال گفتگو هس ــازى هس ايمن س
ــه با ما همكارى كند.  ــالم آمادگى كرده در اين عرص اع
ــن ابعاد اين صنعت  ــته اى يكى از مهم تري ايمنى هس
است.رييس سازمان انرژى اتمى با تاكيد بر اينكه غفلت 
ــان  ــته اى آثار مخربى دارد خاطرنش در بعد ايمنى هس
ــن بايد نهايت  ــد؛ بنابراي ــرد: اين آثار مرز نمى شناس ك
احتياط را داشته باشيم تا جامعه خود را مطمئن كنيم.

ــرد: كار  ــالمى اظهار ك ــوراى اس ــب رييس مجلس ش ناي
ــرات كار كوچكى نبود و اين  ــالمى در مذاك جمهورى اس
ــان دهنده يك قدرت سياسى و توان رويارويى مبتنى  نش

بر يك نگاه كارشناسى است. 
ــن ابوترابى فرد گفت: اگر به جاى مذاكره  سيد محمدحس
هسته اى در صنعت خودروسازى با قدرت هاى بزرگ دنيا 
مذاكره مى كرديم در همان هنگام ورود به مذاكره شكست 
ــان و جامعه بشرى هميشه  مى خوريم. وى ادامه داد: انس
ــته و اصوال هر جامعه اى كه  ــرمايه هايى داش در تاريخ س
ــت از جايگاه برتر و اقتدار باالتر و  ــترى داش سرمايه بيش
ــتر برخوردار بود.نايب رييس مجلس شوراى  توانايى بيش
ــبت به  ــان نس ــوال كه چرا انس ــا طرح اين س ــالمى ب اس
ــت؟  ــگاه باالترى برخوردار اس ــر از جاي ــاى ديگ پديده ه
ــتعداد و  ــت: اين برترى به دليل برخوردارى از يك اس گف
ــا ندارند. وى عقل، خرد،  ــت كه ديگر پديده ه ظرفيتى اس
ــانى و فهم فجور و تقوا را از برترين سرمايه هاى  نفس انس
ــت و افزود: همان طورى كه درجه انسان با  ــانى دانس انس
داشتن اين سرمايه ها از ديگر مخلوقات باالتر مى شود؛ هر 
ــرمايه بيشترى داشته باشد داراى جايگاه  جامعه اى كه س
باالتر است.ابوترابى فرد خاطرنشان كرد: درگذشته جايگاه 
ــورى اختصاص مى يافت كه داراى  باالتر به جامعه و كش
ــترى بود و به دليل سرمايه بر ديگران  منابع طبيعى بيش
مقدم بود. وى اضافه كرد: نگاه مادى به كشورها و جوامع 
به دليل وجود ملت هايى كه با اينكه ثروت كمى داشتند؛ 
ولى از توانايى هايى برخوردار بودند به تدريج عوض شد.

ــالمى ادامه داد: در نگاه  ــوراى اس نايب رييس مجلس ش

ــرمايه نيروى انسانى مالك قدرت قرار  جديد به جوامع س
ــرمايه  ــرمايه اى بود كه به راحتى مثل س ــت و اين س گرف
ــغ و امكانات  ــه بايد مبال ــت نمى آمد، بلك ــادى به دس م
ــانى تربيت شود و اين  ــد تا نيروى انس زيادى صرف مى ش
ــرمايه يك گوهر گران بهاست.وى با بيان اينكه سرمايه  س
ــت، گفت:  ــالمى اس ــانى محصول انقالب اس ــروى انس ني
ــرمايه اجتماعى باالتر و مهم تر از سرمايه انسانى است. س
ــى يعنى اعتماد ملى،  ــرمايه اجتماع ابوترابى فرد افزود: س
مديريت سياسى با الهام از پشتوانه و مردم ساالرى دينى 
ــورهاى مختلفى  ــه.وى گفت: كش ــاى واقعى كلم به معن
ــى دارند اما نظام مردم ساالر كه دنيا  جمهورى و دمكراس
ــان  ــاالرى نمره بدهد ندارند و اين نش ــه آن در مردم س ب
ــرمايه اجتماعى راحت به دست نمى آيد. مى دهد كه س
ــوراى اسالمى ادامه داد: جمهورى  نايب رييس مجلس ش
ــالمى در پرتو انسان هاى عالمى چون امام بزرگوار در  اس
فاصله كوتاه يك سرمايه اجتماعى بزرگى چون جمهورى 

اسالمى را خلق كرد كه داراى پشتوانه مردمى است.

مذاكره با قدرت هاى جهانى كار كوچكى نبودتصويب رسمى برجام و لغو تحريم ها در وين 

اگر نمايندگان زن مدافع زنان 
نباشند، نبودشان بهتر است

ــس جمهورى  ــاون ريي ــوالوردى، مع ــهيندخت م ش
ــاح ها و  ــت: همه جن ــواده گف ــان و خان ــور زن در ام
ــيده اند كه نرخ  ــى به اين نتيجه رس روه هاى سياس
ــوراى  ــه درصد حضور زنان در مجلس ش كمتر از س
ــالمى ايران نيست. اگر  اسالمى زيبنده جمهورى اس
يك هزار زن هم در مجلس داشته باشيم در حالى كه 
ــاى آنها تامين كننده منافع زنان  نگاه ها و ديدگاه ه

نباشد، نبودن آنها خيلى بهتر از بودن شان است.

ــين كنگره آمريكا با انتشار  آلن وست، نماينده پيش
ــتى در پايگاه شخصى خود به اعتراض شديد  يادداش
ــت هاى دولت اوباما در قبال ايران  ــبت به سياس نس
ــت. در اين يادداشت به قسمت هايى از  پرداخته اس
ــك عماد اشاره شده كه  خبر رويترز از آزمايش موش
ــنبه موشك بالستيك  ــت: «ايران روز يكش گفته اس
ــونده دقيق جديدى را بدون توجه به منع  هدايت ش
ــان دهنده  ــازمان ملل متحد آزمايش كرد كه نش س
ــور براى  ــن در تالش هاى اين كش ــرفتى روش پيش
افزايش دقت زرادخانه موشكى خود است.» نماينده 
ــابق كنگره آمريكا با مسخره كردن اظهارات اوباما  س
ــق به مقابله با تغييرات آب و  در تعريف رهبرى موف
هوايى، مى نويسد: «شايد اگر بتوانيم به اوباما اثبات 
ــران گرماى كره  ــكى اي كنيم كه آزمايش هاى موش
زمين را به ميزان ناچيزى باال مى برد، رييس جمهور 

ناراحتى از خود نشان دهد!».

موشك هاى ايران دماى
 كره زمين را باال ميبرد!

حجت االسالم مجتبى ذوالنور ، مشاور نماينده ولى 
فقيه در سپاه پاسداران در مراسم ختم سردار شهيد 
ــين همدانى كه در دفتر حضرت آيت اهللا نورى  حس
ــت: : با رگبار بستن  ــد، بيان داش همدانى برگزار ش
ماشين توسط داعش چشم چپ ايشان مورد اصابت 
گلوله قرار مى گيرد و راننده نيز كنترل ماشين را از 
دست مى دهد در نتيجه ماشين واژگون مى شود و 

سردار همدانى به شهادت مى رسد.

داعش خودروى سردار 
همدانى را به رگبار بست

از الريجانى به رييس جمهور؛

قـانون اجراى برجام ابـالغ شد

برخى ديپلمات هاى غرب مى گويند؛
ايران همكارى اندكى با بازرسان آژانس درباره PMD داشته است
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ــتان اصفهان در دومين  در سال جارى شركت آب و فاضالب اس
ــركت تحت پوشش  ــنهادها در ميان 92 ش ــنواره نظام پيش جش
ــه دوم را به خود  ــور رتب ــى آب و فاضالب كش ــركت مهندس ش

اختصاص داد .
ــتان اصفهان گفت : در سال 93 سرانه  مديرعامل شركت آبفا اس
ــتان اصفهان از ميانگين كشورى  ميانگين پيشنهادها در آبفا اس
ــته ميانگين سرانه  ــال گذش ــت؛ به طوريكه در س باالتر بوده اس
پيشنهادات در آبفاى شهرى كشور 84 درصد بوده در حاليكه اين 
رقم در آبفاى استان اصفهان 1/8  درصد بوده است . همچنين در 
سال گذشته ميانگين سرانه پيشنهادات در صنعت آب و فاضالب 
76 درصد بود . مهندس هاشم امينى افزود : نرخ مشاركت در ارائه 
ــتان اصفهان قابل توجه است . به  پيشنهادات در شركت آبفا اس
عنوان مثال در سال گذشته 1885 پيشنهاد از سوى كاركنان ارائه 
شد و برخى از اين پيشنهادات راهكارهاى مناسبى جهت كاهش

 هزينه ها ارائه كردند . كاربردى شدن اين پيشنهادات سه ميليارد 
و 190 ميليون ريال صرفه اقفتصادى براى آبفا استان اصفهان دربر 
داشت . پيشنهاد نصب تابلوهاى كنار معبرى پايش شبكه توزيع 

بهترين پيشنهاد سال گذشته بوده است .
وى به استقرار نظام پيشنهادات در آبفا استان اصفهان اشاره كرد 
ــنهادات در آبفا  ــاخت : در سال 1379 نظام پيش و خاطرنشان س
ــال تاكنون با استفاده از  ــتقرار يافت و از آن س استان اصفهان اس
كارشناسان متخصص نظام پيشنهادات به صورت حرفه اى شروع 

به فعاليت كرد.
 به طوريكه تاكنون اعضاى كميته نظام پيشنهادات شركت آب و 
ــهد ، زنجان ، شهركرد ، منطقه چهار  فاضالب شهرى شيراز ، مش
تهران و آبفا روستايى اصفهان از نحوه استقرار و چگونگى فعاليت 
كميته نظام پيشنهادات آبفا استان اصفهان و الگو بردارى كردند .

مهندس امينى افزود : هدف واگذارى صنعت آب و فاضالب براى 
سرانه پيشنهادات در سال جارى رسيدن به رقم يك است اين در 
ــركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر گرفته  حاليست كه ش

در سال جارى سرانه پيشنهادات از 1/8 به 2 برساند .
ــراى برنامه هاى  ــتان اصفهان به اج ــركت آبفا اس مديرعامل ش
ــنهادات در سال 94 پرداخت و گفت :  راهبردى كميته نظام پيش
شركت آبفا استان اصفهان به منظور ترغيب و ترويج بهتر كاركنان 
ــال 94 ، اجراى فراخوان بارش  به ارائه پيشنهادات سازنده در س
انديشه در هر فصل با موضوعات برگزارى فراخوان ايده ، برگزارى 
ــدازى ارائه  ــنهادات در مناطق ، راه ان ــات كميته نظام پيش جلس
پيشنهاد در ميز طرح تكريم ، برگزارى تور پيشنهادها ، برگزارى 
دوره آموزشى نظام پيشنهادها براى مديران و متخصصان ، دعوت 

از افراد خوش فكر و ... در دستور كار قرار داده است .

كسب رتبه دوم نظام پيشنهادهاى آبفا 
استان اصفهان در دومين جشنواره 

نظام پيشنهادهاى كشور

نمايندگى  هاى خدمات پس از فروش خودروسازان روزانه 
شاهد مراجعه مشتريان خودروهاى صفر كيلومتر هستند.

در حالى كه 46 سال از عمر صنعت خودروسازى مى گذرد، 
هنوز خريد مطمئن از غول هاى خودروساز ايرانى آروزست.

46 سال از عمر صنعت خودروسازى در ايران مى گذرد،  اما 
با وجود حمايت هاى بى چون و چراى دولت ها از اين صنعت 
كه عمدتا نيزبه بهانه حفظ اشتغال صورت گرفته،  توسعه 
ــود. اين در حالى  ــاهده نمى ش و بازدهى مورد انتظار مش
ــازى دنيا كه همزمان با ايران است كه در صنايع خودروس

ــرفت هاى قابل مالحظه اى به چشم   شروع كرده اند، پيش
مى خورد. خدمات پس از فروش خودروسازان طى ساليان 
گذشته دغدغه جدى مشتريان دو غول خودروسازى كشور 
بوده است و دست بر قضا طى سال هاى اخير و به بهانه هاى 
مختلف مانند تحريم صنايع خودروسازى با صعود توامان 
ــده اند؛ بنابراين، دو غول  قيمت ها و نزول كيفيت مواجه ش
ــايپا با توليد  ــران خودرو و س ــازى ايران يعنى اي خودروس
مدل هاى مونتاژى نه تنها به سمت افزايش كيفى متناسب 
ــا تغييراتى جزيى از  ــيب افزايش قيمت نرفتند،كه ب به ش
ــره مدل هاى  ــا چراغ ها و غي ــكل ظاهرى بدنه گرفته ت ش
ــتان هاى خود را  بى كيفيتى را روانه بازار كرده اند كه داس

دارند.
اين روزها عالوه بر نارضايتى از قيمت هاى نجومى خودرو در 
بازار با وجود ركود سنگين حاكم بر بازار، نارضايتى هاى از 
كيفيت خودروهاى صفر به مشكل حادى تبديل شده است 
تا جايى كه خودروهاى ى صفر به محض ترخيص ترخيص 

مستقيم به نمايندگى ها مراجعه مى كنند.
ــداران بازار  ــارس از خري ــگار ف ــى هايى كه خبرن با بررس
خودروهاى صفر كيلومتر انجام داد، تقريبا تمام خودروهاى 
صفر كيلومتر خريدارى شده، داراى اشكاالت و ايرادات فنى 

بسيار از رگالژ درب ها گرفته تا گيربكس دنده ها هستند.
 كيفيت خودرو از قيمت جاماند

ــركل صنايع خودرو  ــين قناتى مدي در اين باره، اميرحس
ــخ  ــه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاس و نيرو محرك
ــيار از صنعت  ــود حمايت بس ــوال كه چرا با وج به اين س
ــودرو همچنان  ــته،كيفيت خ ــال گذش خودرو در 30 س
ــتيم، اظهار  ــاهد افزايش قيمت نيز هس ــت و ش پايين اس
داشت: خودروسازان حداقل نيازهاى مشتريان را در حوزه 
كيفيت تأمين نكرده اند و در اين باره از ابتداى سال برنامه 
ــا قيمت انجام ــب ب كوتاه مدتى براى ارتقا كيفيت متناس

 شده است.
ــا تأكيد بر  ــت ب ــودرو وزارت صنع ــع خ ــركل صناي مدي
ــا اطمينان  ــتريان بايد ب ــراى مش ــودرو ب اينكه خريد خ
ــورى عمل كنيم  ــود، گفت: در اين حوزه بايد ط انجام ش
ــد خودروى  ــبت به خري ــا اطمينان خاطر نس كه مردم ب
ــارات آنان ــل انتظ ــد و حداق ــدا كنن ــل پي ــى تماي داخل

ــارات مدير  ــارس، اين اظه ــزارش ف ــود. به گ  برطرف ش
ــود كه  ــت در حالى مطرح مى ش ــى وزرات صنع خودروي
ــاز ها  نمايندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش خودروس

روزانه شاهد مراجعه تعداد زيادى از مشتريان خودروهاى 
صفر كيلو متر است كه اكثرا به داليلى همچون عدم رگالژ 
درب خودرو و ميزان فرمان و دور موتور خودرو كه شرايط 

خطرناكى را براى راننده مى آفريند، مراجعه كرده اند.
 مشتريان درباره خودروهاى صفر كيلو متر خود 

چه مى گويند؟
يكى از مشتريان به نام رضا صادقى كه سال 93 يك دستگاه 
خودروى تيبا خريدارى كرده است مى گويد: پس از كمتر 
از يك ماه از خريد خودرو كمك فنر الستيك سمت راست 
ــت كه پس از چند بار مراجعه به نمايندگى موفق به  شكس

تعويض آن شدم.
وى با بيان اينكه دقيقا سه ماه بعد دهانه جعبه فرمان نيز باز 
شد، اين طور روايت مى كند كه ميزان فرمان به هم خورد و 

تا حد زيادى الستيك ها ساييدگى پيدا كردند.
ــدا نه تنها  ــه از همان ابت ــود؛  بلك ــكالت فقط اينها نب مش
ــتى قرار نمى گرفتند بلكه  قفل درب ها بر روى هم به درس
الستيك هاى دور درب پس از چند روز از بدنه خودرو جدا 

شد.
 چراغ بنزين خودرو هم يكسره روشن بود

ــت نيز  ــودروى صفر تيبا اس ــك خ ــه خريدار ي خانمى ك
ــتند و  ــداى خريد درب ها نياز به رگالژ داش مى گويد از ابت

دنده و كالج هم به سختى كار مى كردند.
عالوه بر اين چراغ بنزين ماشين هم به طور دائمى روشن 

بود و با وجود صفر كيلومتر بودن خودرو كولر بسيار ضعيف 
كار مى كرد.

ــى مى كند از  ــود را مهدوى معرف اين خريدار خانم كه خ
بدقولى شركت  سايپا نسبت به بازگردان مبلغ بستانكارى 
ــان تحويل اعالم  ــت و ادامه مى دهد: در زم گاليه مند اس
ــديم در حالى كه  ــتانكار ش كردند كه 500 هزار تومان بس
پس از گذشت نزديك به دو سال همچنان خبرى از مبلغ 

اضافى پرداخت شده در حسابم نيست.
 اشـكال فنـى خطرنـاك در خودروى سـايپا 

هاچ بك 111
ــودروى  ــداران خ ــر از خري ــى ديگ ــالح هم يك ــم ف  خان
ــكال فنى خطرناك  صفركيلومتر در تهران است كه از اش
ــق مراجعه به  ــد. خودروى وى طب در خودرو خبر مى ده
نمايندگى اشكال در سنسورهاى دور موتور اعالم مى شود.

اين خريدار مى گويد كه پس از حركت در مسير با سرعت 
ــوش در مى آيد و به  80 كيلومتر خودرو به حال نيمه خام
ــه دور موتور از يك باالتر  قولى ريپ مى زند و در صورتى ك

باشد خودرو به سختى حركت مى كند.
ــرعت 80  وى با بيان اينكه اخيراً كه در اتوبان خودرو با س
ــن  پريدن از  ــزود: مجبور به پايي ــد اف كيلومتر خاموش ش
ــتادن خودرو نبود. ــدم و هيچ اطيمنانى به ايس خودرو ش

پس از مراجعه به نمايندگى اعالم كردند كه براى تعويض 
ــوان زدند در  ــورهاى دور موتور هاچ بك 111 فراخ سنس

ــى از سوى شركت با  حالى كه هيچگونه پيامك و يا تماس
بنده نشده بود.

ــور 26 هزار و 500 تومان قيمت  فالح مى گويد اين سنس
ــود؛  ــگان در نمايندگى تعويض مى ش دارد كه به طور راي
ــكال در تمام خودروهاى سايپا 111 مدل سال 94  اين اش

وجود دارد.
ــكاالت خودرواش نسبت به عدم  ــاره به ديگر اش وى با اش
ــد كه خريد  ــرده و اينطور مى گوي ــا انتقاد ك رگالژ درب ه

خودروى صفرش واقعا پشيمان كننده بود.
 ماجراى نظرسنجى از رضايتمندى از خودرو

ــايپا در كنار تعويض قطعات بى كيفيت  نمايندگى هاى س
ــنجى هايى را از مشتريان انجام  با قطعات جايگزين نظرس

مى دهد كه ميزان رضايتمندى آنها را بسنجند.
در اين باره يكى از خريداران گفت: كه تنها از روى ناچارى 
ــايپا رضايت داديم و هدف از خريد خودرو  براى خريد از س

رضايتمندى نبود بلكه ناچارى بود.
 تعويض جلوبندى خـودروى تيبا 2 صفر پس از

 دو ماه
ــركت  محمدى يكى ديگر از خريداران خودروى صفر از ش
خودروسازى سايپا است كه مى گويد چهارماه پيش از سايپا 
يك خودروى تيبا 2 صفركيلومتر خريدارى كردم كه پس از 
دو ماه خودرو تكان مى خورد و پس از مراجعه متوجه شديم 

مشكوك به ياتاقان زدن است.
ــمت جلوبندى  ــودروى صفر كيلومتر در قس در نهايت خ
ــور هم در  ــر آن دور موت ــد و عالوه ب نيازمند تعميرات ش
همين مدت تعويض شد و اين اقدامات نزديك به دو هفته 
از وقت ادارى من را گرفت. وى مى گويد درب هاى خودرو 
ــكال را برطرف  ــس از دو بار مراجعه اش هم رگالژ نبود و پ
ــى در نظر گرفته  كردند عالوه بر اين در باك بنزين با شاس
ــردن آن از  ــود و براى باز ك ــده در داخل اتاق باز نمى ش ش
سوئيچ استفاده مى كنم كه اين اقدام منجر به خراب شدن 

سوئيچ شد.
 دنده 3 و 4 پس از 60 روز خراب شد

ــودروى صفر كيلومتر تمامى  ظاهرا خرابى هاى قطعات خ
ــبت به تمام قطعات ابراز نارضايتى  ــتريان نس ندارد و مش
ــاره به اينكه  مى كنند در اين باره عليرضا محمديارى با اش
دنده 3 و 4 در اتوبان پس از گذشت 60 روز از خريد خودرو 
جا نرفت، مى گويد پس از مراجعه به نمايندگى مجبور شدم 

قطعه گريبكس را تعمير كنم.
وى مى گويد با وجود اينكه خودروى صفر بايد كولر روشن و 
شارژ شده داشته باشد اما با هزينه شخصى 60 هزار تومانى 

آن را شارژ كردم.
محمد على محمدى مى گويد: فرصت به خودروسازان براى 
ــايد بايد در سياست هاى  بهبود كيفيت كم نبوده است.ش
ــازان تجديد نظر كرد، شايد اگر  كالن حمايت از خودروس
خودروسازان خود را در فضاى رقابتى ببينند، براى حفظ 
ــتر تالش كنند و اين تنها عامل ماندگارى  بقاى خود بيش

اين صنعت خواهد بود.

فراخوان خودروساز بزرگ براى تعويض سنسورهاى دور موتور؛

دل پر درد خريداران از خودروهاى صفر

ــكر گفت: براساس مصوبه ستاد  دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند  و ش
تنظيم بازار قيمت خريد دولتى شكر از كارخانه ها 2530 تومان و قيمت 
آن براى مصرف كننده 2300 تومان شد كه مابه التفاوت 230 تومانى آن 

توسط دولت به كارخانه ها پرداخت مى شود.
بهمن دانايى دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند و شكر  افزود: پيشنهاد 
ــكر   ــراى افزايش قيمت ش ــكر ب ــى كارخانه هاى قند و ش ــن صنف انجم
ــتاد تنظيم بازار با قيمت 2300 تومان 2610 تومان بود كه در نهايت س

 موافقت كرد.
ــرآورد ما براى افزايش  ــش هزينه هاى توليد ب وى افزود: با توجه به افزاي
ــش 10 درصدى قيمت اين  ــكر 13/5 بود كه در نهايت با افزاي قيمت ش
ــال جارى قيمت چغندر  محصول موافقت شد. دانايى بيان داشت: در س

12/5 درصد و دستمزدها  18 درصد افزايش يافته است.
ــكر با بيان اينكه سال گذشته  رييس انجمن صنفى كارخانه هاى قند و ش
ــد  اظهار داشت: براين اساس قيمت  قيمت شكر 2300 تومان تعيين ش
ــد و مقرر شد كه مبلغ  ــكر براى مصرف كننده 2100 تومان اعالم ش ش
ــط دولت به  ــكر توس ــه ازاى هر كيلوگرم ش ــان مابه التفاوت ب 200 توم

توليد كنندگان پرداخت شود.
ــت 10 ماه از پايان بهره بردارى چغندر هنوز يك ريال  وى افزود: با گذش
ــكر به كارخانه ها پرداخت  از مابه التفاوت 200 تومانى به ازاى هر كيلو ش

نشده است.

دانايى با بيان اينكه 275 ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت شكر هنوز به 
كارخانه ها پرداخت نشده  بيان داشت: به علت عدم پرداخت مابه التفاوت 
ــى از نقدينگى كارخانه هاى قند و شكر قفل  شكر به توليد كنندگان بخش

شده شده است.
ــرد: با تعيين 10  ــكر تصريح ك دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند و ش
درصد افزايش قيمت شكر دو گزينه پيش روى دولت بود كه يا افزايش 10 
درصد به قيمت 2300 قبلى اضافه شود و شكر با قيمت 2530 تومان به 
مصرف كننده فروخته شود و يا بخشى از افزايش قيمت از طريق پرداخت 

مابه التفاوت جبران شود.
ــد كه  ــده اين نتيجه حاصل ش ــى هاى انجام ش وى تصريح كرد: با بررس
ــكر به يكباره از 2100 تومان به 2530 تومان منجر به  افزايش قيمت ش
وارد شدن شوك به بازار مى  شود؛  بنابراين براساس نظر ستاد تنظيم بازار 
مقرر شد تا بخشى از افزايش قيمت براى مصرف كننده اعمال شود و بقيه 
آن به صورت مابه التفاوت به كارخانه ها پرداخت شود.دانايى بيان داشت: 
بر اين اساس مقرر شد تا قيمت شكر براى مصرف كننده از 2100 تومان 
ــم مبلغ 230 تومان به  به 2300 تومان افزايش يابد و به ازاى هر كيلو ه

كارخانجات پرداخت شود.
ــكر تصريح كرد: افزايش 200  دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند و ش
تومانى قيمت در مورد قند هم اعمال مى شود و قيمت اين محصول از هر 

كيلو 2100 تومان به 2300 تومان مى رسد.

ــش كيفيت در جلب  ــاره به نق معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اش
رضايت مصرف كنندگان گفت: بايد شرايط براى عرضه محصوالت مان 
در بازارهاى داخلى را طورى فراهم كنيم كه مصرف كنندگان در شرايط 

ركود هم به آن اقبال نشان دهند.
ــدكان  ــد كنن ــزود: تولي ــمى  اف ــيد ابريش ــى س ــد عل ــيد محم س
ــا ب ــوالت  محص ــه  عرض و  ــتانداردها  اس ــت  رعاي ــا  ب ــد  باي

ــان  ــت كنند كه محصوالت ش ــمتى حرك ــر و متنوع تر به س كيفيت ت
ــى قابل عرضه ــاى جهان ــه در بازاره ــاى داخلى بلك ــا در بازاره نه تنه

 باشد.
ــه  ــتاندارد ادام ــى اس ــازمان جهان ــكيل س ــه تش ــاره ب ــا اش وى ب
ــود  ــن ب ي ــتاندارد ا ــى اس ــازمان جهان ــكيل س ــل تش داد: دلي
ــه ــورد توج ــف م ــاد مختل بع ــده از ا ــه ش ــوالت عرض ــه محص ك

 قرار گيرد.
ــالمتى مصرف كنندگان را يكى از ابعاد مورد توجه استاندارد  وى بعد س
ــتاندارد به حداقل هاى كيفيت بايد توجه كند،  عنوان و تصريح كرد: اس
ــدارد و همواره از هر محصول با كيفيت،  هرچندكه كيفيت محدوديتى ن
محصول باكيفيت ترى مى توان توليد كرد؛  ولى محصوالت دست كم آن 
حد پايينى كه در استانداردها تدوين مى شود و مورد قبول جهانى است، 
بايد عرضه شود؛ بنابراين مصرف كننده بايستى هم از لحاظ ايمنى و هم 

بهداشتى به مصرف كاال مطمئن باشد.

ــترك بين توليد كنندگان و  ــتاندارد را زبان مش وى مهم ترين نكته اس
ــترك توليد كننده از  ــت: در اين زبان مش مصرف كنندگان خواند و گف
ــى داند كااليى كه  ــود آگاهى دارد و مصرف كننده م همه ابعاد توليد خ
ــخصات فنى و توليدى حداقل هاى موردنياز ش را  مى خرد از لحاظ مش

تامين مى كند.
سيد ابريشمى گفت: استانداردها هم در سطح ملى و منطقه اى و هم در 

سطح كارخانه اى تعريف مى شوند.
وى با بيان اين كه هر كشورى براى خودش استانداردى تعريف مى كند، 
گفت: در استاندارد كارخانه اى، كارخانه ها خود استانداردشان را تعيين 
ــتاندارد كشورى يا منطقه اى  مى كنند كه قطعا اين استاندارد از حد اس

باالتر است.
ــتانداردهاى  ــا اس ــرايطى را فراهم كنيم ت ــد ش ــرد: باي ــح ك وى تصري
ــخص ــا را مش ــول م ــت محص ــد موقعي نن ــا بتوا ــه اى م كارخان

 كنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد : بايد محصوالتمان را در 
شرايطى به بازار عرضه كنيم كه مصرف كنندگان رضايت خاطر از عرضه 

محصول داشته باشند.
ــر محدوديتى  ــش كيفيت برتر و بهت ــن كه براى افزاي وى با يادآورى اي
نيست، خاطرنشان كرد: بايد بتوانيم روز به روز محصوالت مان را كيفى تر 

كنيم.

قيمت خريد دولتى شكر از كارخانه ها 
 2530 تومان است

افزايش كيفيت محصوالت 
در جلب رضايت مصرف كنندگان موثر است

طرح دو فوريتى نمايندگان مجلس براى 
بازگرداندن شركت دخانيات به دولت 

خصوصى سازى هم
 منتظر سرمايه هاى خارجى است

اولين قرارداد برقى ايران با ژرمن ها 
امضا شد

بورس، منتظر خبر خوش 
غيرهسته اى است

ــدگان مجلس براى  ــركت دخانيات از طرح دو فوريتى نماين مديرعامل ش
بازگرداندن شركت دخانيات به دولت خبر داد.

ــده است  نمايندگان  ــين برخوردار در پاسخ به اينكه شنيده ش  محمد حس
مجلس تالش مى كنند  شركت دخانيات را مجدد به دولت بازگردد، با تأييد 
اين موضوع بيان كرد: در اجراى اصل 44 قانون اساسى و خصوصى سازى، 

زيرساخت ها آنطور كه بايد و شايد فراهم نبوده است.
وى گفت: شركت دخانيات از سال 91 در اختيار سهام عدالت قرار گرفت و 
وزارت اقتصاد سمت مسووليت آن را عهده دار شد و در تاريخ 28 اسفند سال 
92 در اختيار صندوق بازنشستگى فوالد قرار گرفت در حالى كه اختيارات 

حاكميتى با مصوبه هيات وزيران از تاريخ 27/4/91 جدا شده است.
برخوردار به اين نكته اشاره كرد كه در واگذارى ها، مسائلى مانند بهينه سازى 
ــانى كارى انجام نشده و حتى در  ماشين آالت و چارت سازمانى نيروى انس
بورس شرايط به گونه اى است كه شركت دخانيات با افت سهام مواجه شده 

و بدهى زيادى هم دارد.
وى تصريح كرد: اميدواريم با بازگردانده شده دخانيات به دولت و اصالح زير 
ــركت در بورس نيز بهبود يابد. به گفته مدير  ساخت ها، ارزش سهام اين ش
ــركت به وزارت صنعت معدن و تجارت  عامل شركت دخانيات اينكه اين ش
ــركت به دولت  ــت چرا كه مهم برگرداندن اين ش ــود قطعى نيس واگذار ش
است و وزارت اقتصاد و امور دارايى هم مى تواند به عنوان يكى از گزينه هاى 

حاكميتى شركت دخانيات باشد.

ــازى ابراز اميدوارى كرد با اجراى برجام و رفع تحريم ها  ــازمان خصوصى س رييس س
ايرانيان مقيم خارج از كشور هم بتوانند در واگذارى ها و مزايده هاى شركت هاى دولتى 
حضور يابند. مير على اشرف پورى عبداله حسينى گفت: به دليل ركود اقتصادى درصد 
كمى از اهداف خصوصى سازى تحقق يافته است و در سال گذشته كه 36 هزار ميليارد 

تومان قرار بود واگذار كنيم، به ميزان كمى تحقق يافت.
وى افزود: در دوره پساتحريم با رفع موانع بين المللى و بانكى اميدواريم در كنار نوسازى 
ــتر خوبى براى حضور خارجى ها فراهم  مقررات و قوانين سرمايه گذارى خارجى بس

شود تا با جذب سرمايه گذارى خارجى بتوانيم به بازار واگذارى ها نيز رونق ببخشيم.
پورى حسينى اظهارداشت: اولويت اول ما جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور 
ــتر قانونى و مقرراتى براى جذب سرمايه گذاران  است و در اولويت دوم اميدواريم بس
ــرمايه حاكم است،  ــود. وى گفت: به دليل ركودى كه در بازار س خارجى هم فراهم ش
ــته جديد اقتصادى دولت  فرآيند واگذارى به كندى پيش مى رود و اميدواريم در بس
ــاى بازار واگذارى ها و مزايده ها  فرصت خوبى براى ايجاد تحريك در طرف هاى تقاض
ــازى تصريح كرد: با اجرايى شدن مفاد  ــازمان خصوصى س فراهم شود. رييس كل س
ــور رونق پيدا كند و ــى انتظار داريم اقتصاد كش ــرمايه گذاران خارج برجام و ورود س

 سرمايه گذاران داخلى نيز با قدرت خريد بيشترى براى حضور در واگذارى هاى اين 
سازمان حاضر شوند. وى خاطرنشان كرد: از سال 80 تاكنون حدود 1100 شركت در 
برنامه واگذارى بوده است كه 120 شركت براى سال جارى به عنوان سال پايانى اجراى 
خصوصى سازى در كشور مانده است و اگر شرايط مناسبى فراهم شود واگذارى سهام 

شركت هاى دولتى در نيمه دوم سال تمام مى شود.

ــداث يك نيروگاه  ــعه صنعت برق ايران به منظور اح ــمى توس اولين تفاهم نامه رس
خورشيدى بين ايران و يك شركت آلمانى امضا شد.

ــته  ــاى انرژى آلمانى به تهران در طول چند ماه گذش پس از رفت و آمدهاى هيات ه
تاكنون، اولين تفاهم نامه رسمى توسعه صنعت برق ايران به منظور احداث يك نيروگاه 

خورشيدى بين ايران و يك شركت آلمانى امضا شد.
ــفر زيگمار گابريل قائم مقام صدراعظم و وزير  در حدود سه ماهه گذشته تاكنون با س
ــر ايالتي اقتصاد، كار و ترابري ايالت  اقتصاد و انرژى آلمان و پس از آن اوالف نيس وزي
ــرگ آلمان به تهران، دور  ــميد وزير اقتصاد ايالت بادن وورتمب نيدرزاكس و نيلس اش
ــى در دوران  ــاى قراردادهاى جديد برق ــا به منظور امض جديد مذاكرات با آلمانى ه
ــنگ فالحتيان معاون وزير نيرو اخيرا  ــد. در همين حال، هوش ــاتحريم انجام ش پس
با اشاره به آغاز دور جديد مذاكرات برقى ايران و آلمان، تاكيد كرده بود: پيشنهاد ساخت 
ــركت هاى آلمانى ارائه شده است و به زودى قراردادهاى  نيروگاه هاى جديد برق به ش

جديد نيروگاه سازى امضا مى شود.
ــورهاى عضو گروه 5+1،  به عبارت ديگر، پس از توافق هسته اى وين بين ايران و كش
مسووالن ايران و آلمان در طول سه ماه گذشته تاكنون در پنج محور اصلى شامل انتقال 
دانش فنى و تكنولوژى در حوزه صرفه جويى مصرف آب و برق، ارتقاى راندمان نيروگاه ها 
و ساخت واحدهاى جديد نيروگاهى و ساخت نيروگاه هاى تجديدپذير و انرژى نو ديدار 
و گفتگو كرده اند. بر اين اساس، امروز تفاهم  نامه احداث فاز اول نيروگاه 10 مگاواتى 
ــركت آلمانGreen  3000 و شركت برق  خورشيدى (فتوولتائيك) در اهواز بين ش

منطقه اى خوزستان منعقد شد.

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: تنها تغييرات اساسى در متغيرهاى تاثيرگذار 
ــدت به بورس ــاره را در ميان و بلندم ــق دوب ــى مى تواند رون بر صنايع بورس

 بازگرداند.
ــته يكى از ابهامات مهم بازار سرمايه  ــال گذش على اكبر زارع گفت: در 12 س
موضوعات سياسى و موارد مربوط به مذاكرات هسته اى و رفع تحريم ها بوده 
است كه خوشبختانه با روند مثبت مذاكرات و نيز تصويب جزييات برجام توسط 
نمايندگان مجلس مى توان اميدوار به رفع نگرانى هاى سهامداران و بازگشت 

رونقى دوباره به بورس بود.
ــرمايه افزود: البته با اين وجود بايد منتظر گذر زمان و ــناس بازار س اين كارش
ــى بود چرا كه  تاثير پذيرى صنايع و بنگاه ها از رفع تحريم ها و ابهامات سياس
به دليل ركود سنگين حاكم بر اقتصاد نمى توان چشم انداز مثبتى براى صنايع 

بورسى در كوتاه مدت پيش بينى كرد.
وى در خصوص داليل تحركات مثبت در گروه معدنى اذعان داشت: تحركات 
مثبتى در گروه معدنى به دليل رشد قيمت هاى جهانى است كه در صورت تداوم 

اين رويداد مى توان بهبود نسبى در اين گروه شاهد بود.
ــبت به خبرهاى منتشر شده در خصوص  ــرمايه نس وى با بيان اين كه بازار س
ــينه و بى تفاوت شده است تصريح  مذاكرات هسته اى و رفع تحريم ها واكس
ــى در برخى متغيرهاى  كرد: تنها خبرهاى خوش در خصوص تغييرات اساس
تاثيرگذار بر صنايع بورسى است كه مى تواند براى بازار سرمايه مفيد باشد و ديگر

 واكنش ها مقطعى و كوتاه مدت هستند.
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ــدار داده اند كه آلودگى  صوتى  ــت هش ــان محيط زيس كارشناس
ــى روى پرندگان  ــترده منف جاده اى مى تواند تاثيرات جدى و گس

مهاجر داشته باشد.
ــت،  ــان ها اس ــايش انس ــى صوتى نه تنها مزاحم و مانع آس آلودگ
بلكه در عين حال مى تواند تهديدى براى حيات وحش باشد و بدون 
آنكه هيچ اثر آشكارى از تغييرات فيزيكى بر جاى بگذارد، موجب 

فرسايش و تخريب زيستگاه هاى طبيعى شود.
ــان حيات وحش در آمريكا، آلودگى صوتى نظير  به گفته كارشناس
سروصداى ترافيك حتى در حد متوسط هم باعث مى شود پرندگان 
ــرك كنند  ــتند، ت ــتگاه هايى را كه توقفگاه آنها هس ــر زيس مهاج
ــتگاه ها  ــه اين زيس ــت آنها ب ــال بازگش ــان احتم ــرور زم و به م

بسيار ضعيف مى شود.
ــاده اى نيز مى تواند  ــان، آلودگى  صوتى ج ــن كارشناس به گفته اي
تاثيرات جدى و گسترده روى پرندگان مهاجر داشته باشد. اين تيم 
كارشناسى براى تفكيك تاثير مستقل آلودگى صوتى روى پرندگان 
ــد و آلودگى هاى  ــاير تهديدها همچون تصادفات، اختالل دي از س
شيميايى، اقدام به طراحى يك آزمايش دقيق كردند. در اين بررسى 
ــد؛ يعنى جاده اى كه تنها از صوت ساخته  «جاده فانتوم» ايجاد ش
شده است. در طول انجام اين مطالعه در فاصله سال هاى 2012 تا 
2013 ميالدى، متخصصان به شمارش پرندگان مهاجرى كه به اين 
ــمى آنها را ارزيابى كردند.  منطقه آمدند، پرداختند و وضعيت جس
ــترس زايى براى پرندگان است و بنابراين  مهاجرت، بازه زمانى اس
ــى در توقفگاه هاى طبيعى آنها  ــداى غيرقابل پيش بين هر گونه ص
ــد و در نتيجه روى  ــرف تغذيه مى كنن مى تواند روى زمانى كه ص

وضعيت سالمتى شان تاثير بگذارد.
ــد از پرندگان از  ــدود 31 درص ــى دريافتند ح اين تيم كارشناس
«جاده فانتوم» فاصله گرفتند و همچنين پرندگانى كه در اين فضا 

باقى ماندند، اغلب دچار كاهش توده بدنى شدند.

كارشناسان محيط زيست هشدار دادند؛
تاثير منفى آلودگى صوتى 

بر پرندگان مهاجر

عكس روز 

ــريان زندگى بود، حاال با نابودى  تاالب گاوخونى كه روزى ش
ــمى كه از خود منتشر مى كند،  ــتم و ريزگردهاى س اكوسيس
ــرق اصفهان شد، تاالبى  ــبب افزايش بيمارى در منطقه ش س
ــان ها و موجودات آن منطقه، حكم يك قربانگاه  كه براى انس

را دارد.
ــردن در  ــوچ ك ــرت و ك ــل هج ــنيم، فص ــزارش تس ــه گ ب
ــه  ــدارد، وقتى ك ــى ن ــا معناي ــزى در اينج ــم پايي موس
به اجبار بايد در اين موسم رهسپار ديارى شد كه در آن نه آب 
ــتباه وارد كويرى مى شوند  و نه غذايى است، مرغانى كه به اش
كه روزگارى تاالب بين المللى را در خود داشت و حاال دانه دانه 

تلف مى شوند؛ موسم پاييز در اينجا معنايى ندارد. 
وقتى برهوتى را در مقابل چشمانت مى بينى كه روزگارى نام 
تاالب را همراه خود داشت و جريان زندگى در قلب آن مى تپيد.
ــن عكاس هاى اصفهانى  ــه از دريچه دوربي تصاوير جديدى ك
به ثبت رسيده تنها شوره زارى را نشان مى دهد كه بر پهناى يك 
كوير تلى از خاك و نمك گرد هم آمده، تا نشان دهد اينجا هم 

باالجبار به خواست مسووالن تغيير اقليم داده است.
ــرقى اصفهان،  در قلب فالت مركزى ايران يعنى در جنوب ش
ــتيم كه حاال  ــاالب بين المللى گاوخونى داش ــه نام ت ميراثى ب
نام كوير را بر پيشانى خود دارد و بايد آن را كوير و شوره زارى 
گاوخونى ناميد، عنوانى كه اگر به اين شكل پيش رود در كتاب 

جغرافيا هم براى دانش آموزان ما ثبت مى شود.
ــاى  ــود روزگارى داراى گونه ه ــه در دل خ ــتمى ك اكوسيس
ــته، تاالب گاوخونى  ــى و آبزيان بوده و در گذش مختلف گياه
ــير و  ــى كفور، ماهى ش ــا، گياه گز، ماه ــت نيزاره محل زيس

50 گونه پرنده نادر و گورخر ايرانى  بود.
ــده آبزى  ــان پرن ــدن ميزب ــك ش ــه اى كه قبل از خش منطق
ــز پناهگاهى  ــه در پايي ــى بود ك ــزى و فالمينگوهاي و كنارآب
در جنوب شرقى اصفهان داشتند و پرواز آن ها بر فراز آسمان 

نيلگون اصفهان حال و هواى خاص به اين شهر مى بخشيد.
اجـراى «عدالـت آب» از نابـودى تـاالب گاوخونـى 

جلوگيرى مى كند 
ــده كه  ــبب ش ما در اين مدت ميزبانى خوبى نكرديم و اين س
ــود، بلكه تمامى گونه هاى  ــتم خشك ش نه تنها اين اكوسيس
ــم؛ گاوخونى دچار  ــه فرارى دهي ــورى آن را از اين منطق جان
ــر شده كه حتى بر سالمت  تغيير اقليمى اجبارى به دست بش
ــوء خود را گذاشته است و  مردم شرق اصفهان نيز تاثيرات س
خود به گفته كارشناسان محيط زيست در حال تبديل به كانون 

ريزگردهاى سمى است كه حتى به تهران نيز انتقال مى يابد.
ــوى الرگانى  ــر موس ــالم ناص ــان حجت االس ــا در اين مي ام
ــتان اصفهان اعتقاد دارد اجراى  رييس مجمع نمايندگان اس
ــى جلوگيرى مى كند ؛  «عدالت آب» از نابودى تاالب گاوخون
وى گفت:  بايد «عدالت آب» به اصفهان بازگردد و از نابود شدن 
تاالب گاوخونى جلوگيرى شود، صنعت كشاورزى در اصفهان 
ــوده و اعتبارى  ــته از رونق خوبى برخوردار ب ــال هاى گذش س

داشته است.

همان طـور كـه اروميـه را نجـات داديـد گاوخونـى 
را هم احيا كنيد.

ــت  ــاره وضعي ــرد: درب ــان ك ــى بي ــالم الرگان حجت االس
ــر داده ايم؛  ــس تذك ــن علنى مجل ــاالب گاوخونى در صح ت
من نيز به وزير رييس جمهور اعالم كرده ام كه گردوغبار ناشى 
ــتان اصفهان را تهديد  ــاب هاى تاالب گاوخونى تنها اس از پس
نمى كند، بلكه اين گردوغبار به استان هاى ديگر و حتى تهران 

منتقل مى شود.
وى افزود: براى احياى تاالب گاوخونى همان طور كه درياچه 

اروميه را احيا كرده اند، بايد چنين برنامه هايى داشته باشند.
خشـكى تاالب گاوخونى تاثيـر زيـادى در كويرزايى 

منطقه داشته است
ــدى پيش  ــز چن ــان ني ــتاندار اصفه ــور، اس ــول زرگرپ رس
ــت  ــه اثرات مخرب زيس ــع خبرنگاران ب ــتى در جم در نشس
محيطى ناشى از قطع جريان آب رودخانه اشاره كرد، و گفت: 
ــكى  ــى از بى آبى، اثرات مخرب خش ــكالت ناش عالوه بر مش

زاينده رود بر روى اكوسيستم منطقه قابل محاسبه نيست.
ــى گاوخونى  ــكى تاالب بين الملل ــاره به اينكه خش وى با اش
ــت،  ــته اس ــر روى كويرزايى در منطقه داش ــادى ب ــر زي تاثي
ــارت هاى زيست محيطى  ــان كرد: اين موضوع خس خاطرنش

زيادى از جمله كوير زايى بر روى منطقه دارد.
خسارتى كه با پول نيز جبران نمى شود

ــت درباره ريزگردهاى  لطف اهللا ضيايى كارشناس محيط زيس
ــمى تاالب گاوخونى گفت: چهارماه در سال يعنى از فصل  س

ــرق به غرب است كه  ــير باد از ش ــتان تا اوايل پاييز مس تابس
ــى ريزگردهاى  ــاد تمام ــن ب ــود، اي ــب ناميده مى ش باد غال
ــتان هاى  ــاير اس ــاه به اصفهان و س ــمى را در اين چهار م س

هم جوار مى رساند.
ــران آن را  ــد، جب ــاورز نرس ــر آبى به كش ــرد: اگ وى بيان ك
ــارت و پول تامين كرد، اما حقابه تاالب با پول  مى توان با خس
ــت كه  ــت محيطى اس ــاله زيس ــود؛ زيرا يك مس رفع نمى ش

با سالمت و جان مردم روبرو است.
سـاالنه 20 درصـد از پرنـدگان مهاجـر در مسـير 

تاالب گاوخونى تلف مى شوند
ــاى  ــا در جنبه ه ــى تنه ــاالب گاوخون ــه ت ــانى ب آسيب رس
ــتمى پرندگان مهاجر  ياد شده نيست؛ بلكه از لحاظ اكوسيس

بسيارى در اين مسير تلف مى شوند.
اسماعيل كهرم، مشاور سازمان محيط زيست كشور نيز هشدار 
ــكى تاالب  ــر داد و گفت: با توجه به خش ديگرى از جنبه ديگ
ــه جنوب مهاجرت  ــير ب گاوخونى و پرنده هايى كه از اين مس
ــود آب نزديك به  ــود مواد غذايى و نب مى كنند، به دليل كمب
ــير هر سال  20 درصد از جمعيت پرندگان مهاجر در اين مس

تلف مى شوند.
وى افزود: معموال در سال هاى اول خشك شدن تاالب اجساد 
پرندگان بسيارى در اطراف تاالب مى بينيم كه تلف شده اند زيرا 
آن ها وقتى حركت مى كنند، مقدار زيادى غذا مصرف مى كنند 
و اليه زيادى چربى در بدن خود ذخيره كرده و از آن به عنوان 

سوخت استفاده مى كنند.

ــرد:  ــح ك ــور تصري ــت كش ــط زيس ــازمان محي ــاور س مش
ــده و  ــوخت مصرف ش ــند آن س ــه گاوخونى مى رس وقتى ب
ــاز دارند كه در آب  ــدن باال رفته و پرندگان ني درجه حرارت ب
ــده و تغذيه كنند تا انرژى از دست رفته  بنشينند تا خنك ش
را بازگردانده تا در طول مهاجرت جبران كنند؛ اما حاال وقتى 

به گاوخونى مى رسند، انرژى ندارند.
كهرم خاطرنشان كرد: بسيارى از پرندگان به تاالب گاوخونى 
براى سوخت گيرى مى آمدند تا به سمت جنوب حركت  كنند 
ــتند كه بيشترين ضرر را مى بينند؛ زيرا  و دراين بين آن ها هس
ــرراهى را داشته  گاوخونى براى آن ها حكم يك قهوه خانه س

است.
وى افزود: با از بين رفتن گاوخونى تصور مى كنم نزديك به 20 
ــير هرسال تلف  درصد از جمعيت پرندگان مهاجر در اين مس

مى شوند، كه اين خبر خوبى نيست.
ــت معتقدند كه اگر  ــان محيط زيس كهرم و تمامى كارشناس
ــاز تاالب گاوخونى  ــد در مدت زمان كوتاه ب آب به تاالب برس

احيا مى شود.
ــريان زندگى و زندگى بخش بود  تاالب گاوخونى كه روزى ش
ــوره زار سمى،  ــدن، نابودى اكوسيستم و ش حاال با خشك ش
ــر مى كند كه سبب افزايش  ــمى از خود منتش ريزگردهاى س
ــت، تاالبى كه هم  ــرق اصفهان شده اس بيمارى در منطقه ش
براى انسان و موجودات آن منطقه حكم يك قربانگاه را دارد؛ 
حاال انسان ها و موجودات قربانى بى تدبيرى مسووالن گذشته 

و حال مى شوند.
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يكى از هدف هاى 17 گانه توسعه پايدار جهانى كه در سپتامبر 2015 در سازمان 
ملل به تصويب رسيد، ساختن شهرهايى امن، بى خطر و پايدار مى باشد. دستيابى 
ــخ ، بخش اعظم جمعيت  ــت؛ زيرا براى اولين بار در تاري به اين هدف حياتى اس
ــوم از جمعيت جهان  ــتند. در حال حاضر يك س ــاكن هس جهان در شهرها س
ــينى زندگى مى كنند، كه عمدتا در مناطقى با كمترين  در محله هاى فقير نش
ــب  ــتيابى به زندگى مناس ــى به خدمات و فرصت هاى اندك براى دس دسترس
قرار دارند. پيش بينى شده است كه تا سال 2050 نيمى از جمعيت جهان ساكن 

محالت فقير خواهند بود. 
ــهرى عمدتا در امتداد  ــت كه مناطق ش يكى ديگر از چالش هاى بزرگ اين اس
ــيار  ــه در برابر تغييرات آب و هوا بس ــعه يافته اند ك ــواحل و رودخانه ها توس س
آسيب پذير هستند. اين آسيب پذيرى بيشتر در وقوع سيالب ها، باال آمدن سطح 
آب دريا، موج گرما و ساير نتايج مضر تغييرات آب و هواست. چگونگى مقابله با اين 
آسيب پذيرى ها، شايد هنوز به دغدغه بحث هاى محيط زيستى به طور جدى 

تبديل نشده است. 
ــار  ــعه برون مرزى به انتش ــه توس براى پرداختن به اين موضوع، محقق موسس
نتيجه مطالعات خويش پرداخته است. اين محقق در پژوهش اوليه خود، هفت 
اقدام كليدى براى كمك به شهرها و شهرستان ها در مقابله با تغيير آب و هوا را 

به قرار زير معرفى كرده است. 
ــت. برنامه ريزان و  ــيار مهم اس ــتيابى به اطالعات درست و دانش بس 1-    دس
ــتم هاى شهرى قادر به  ــت گذاران بايد بدانند كه چگونه شهرها و سيس سياس
ــتند. تعدادى از روش هاى سنتى مى تواند براى  مقابله با تغييرات آب و هوا هس
ــه ها و مدل هاى  ــرار گيرد، از جمله نقش ــتفاده ق جمع آورى اطالعات مورد اس

ــاى  ــى، روش ه آب و هواي
ــت  جديدتر مدام در حال تس
ــتند؛ به طور مثال  شدن هس
در جاكارتا، سازمان هايى در 
تالش براى شناخت الگوهاى 
ــع آورى  ــا جم ــيل ب وقوع س
ــاى  ــت ه ــات از توئي اطالع
ــوى كسانى  ارسال شده از س
ــق  ــه در مناط ــتند ك هس

سيل خيز زندگى مى كنند. 
ــب شده  2-    دانش هاى كس
بايد فرآيندهاى برنامه ريزى 
ــهرى جامع را تغذيه كند.  ش
ــان  تحقيقات در نيوزلند نش
داد كه قرار گرفتن در معرض 
آسيب پذيرى در برابر بالياى 
ــه كاربرى  ــى در برنام طبيع
ــت كه  اراضى به اين معنى اس
ــق خطرناك  نواحى در مناط
ــعه نمى يابند. اطمينان  توس
ــتم ها  ــت از اكوسيس حفاظ
ــى  ــاى طبيع ــر بالي در براب

نيازمند زيرساخت هايى است 
ــرات تغييرات  ــه در برابر اث ك

آب و هوايى مقاومت كنند. 
ــرژى،  ــل، ان ــل و نق 3-    حم
ــت  ــرات، آب و بهداش مخاب
ــوع حوادث  ــد در زمان وق باي
ــترس باشند. تغييرات  در دس
ساده مى تواند دستاوردهاى 
عظيمى براى انعطاف پذيرى 
ــوادث  ــوع ح ــان وق در زم
ــند؛ ــته باش ــراه داش ــه هم ب
ــان از  ــال اطمين ــور مث به ط
ساخت ريل هاى راه آهنى كه 
ــديد  در برابر بارندگى هاى ش
ــتند و يا اطمينان  مقاوم هس
از مهار سيالب هاى فصلى با 

آب بندها و يا سدها.  
ــد  ــهرى باي ــات ش 4-    مقام
ــاى  ــارت ه ــوزش و مه آم
درست را ببينند. مهندسين و 
برنامه ريزان بايد درك كنند 
ــوا  ــرات آب و ه ــور تغيي چط

مى تواند سازمان هاى آنها را تحت تاثير قرار دهد. آنها مى توانند شبكه اى را براى 
اشتراك گذارى دانسته هاى خويش درست كنند؛ به طور مثال نواحى امريكاى 

التين و كاراييب براى انتقال تجربيات با يكديگر در ارتباط هستند. 
5-    در برابر حوادث بى قاعده كه حتى 200 سال يكبار رخ مى دهند، شهروندان 
ــووالن  ــند. مس ــيدن حمايت هاى دولت باش بايد قادر به حفاظت از خود تا رس
ــكل هاى غير دولتى بايد با هم كار كنند؛ براى حمايت از ساكنان  ــهرى و تش ش
ــيدند؛  ــه منابع مطمئن رس ــان از اينكه آنان ب ــول اطمين ــيب ديده تا حص آس
ــكل از  يك جامعه داوطلب به مردم  ــمال هند متش به طور مثال پروژه اى در ش
ــيب ديده از طريق دريافت كمك هاى مالى در جهت تامين  ايمنى مردم و   آس

خدمات رسانى به آنها از طريق آب و برق در زمان وقوع حادثه كمك مى كند. 
ــهرى نقش  ــعه ش ــى از توس ــب و كار هاى محلى بايد به عنوان بخش 6-    كس
داشته باشند؛ به طور مثال مهندسين ساختمان سازى از اثرات تغيير آب و هوا 
بر ساختمان ها و بناها آگاه باشند تا از مصالح مناسب استفاده كنند. در ويتنام، 
تغييرات كوچكى در سقف خانه ها به مقاومت در برابر طوفان كمك كرده است. 
ــش بيمه حوادث  ــويق به پوش دولت همچنين مى تواند بخش خصوصى را تش

طبيعى ترغيب كند. 
7-    جذب سرمايه گذارى براى انعطاف پذيرى شهرى امرى حياتى و مهم است. 
ــترس فعلى است كه   ــت كه مقدار زيادى از اين منابع در دس خبر خوب اين اس
ــعه، منابع  ــال توس ــورهاى در ح ــيارى از كش ــود. در بس ــد هزينه ش مى توان
ــازى اختصاص داده شده است.  ــهرى و نوس ــعه ش قابل توجه دولت براى توس
ــرفت خوبى داشته باشد، بايد بسيارى از  اگر تامين زيرساخت هاى شهرى پيش
شهرهاى آسيب پذير تا سال 2030 به توان مقابله با تغييرات آب و هوايى برسند. 

هفت اقدام كليدى براى حفاظت
 از شهر ها در برابر  تغييرات آب و هوا

ريزگردهاى سمى
 كه در برهوت گاوخونى قربانى مى گيرند

دريچه
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ــدان  ــى مي ــان را روى استحكام بخش تمركزش
ــته اند، اما هنوز هيچ  «نقش جهان» اصفهان گذاش
ــال  ــى از آن چه چند س ــرف يا حديث اعتراض، ح
ــدان نقش جهان براى  ــت مغازه داران اطراف مي اس
آسيب هاى تدريجى مغازه هاى دوره صفوى شان در 

اطراف ميدان مطرح مى كنند، نشنيده اند.
حدود دو هفته  قبل جلسه  معمول پايگاه هاى ميراث 
ــان اصفهان  ــار در ميدان نقش جه جهانى را اين ب
ــاد عزيزى مدير كل  برپا كردند، اما به گفته ى فره
ــازمان ميراث فرهنگى و  دفتر پايگاه هاى جهانى س
ــترين تمركز را روى  ــگرى در اين سفر، بيش گردش
پروژه هاى اضطرارى اين ميدان جهانى گذاشتند، 
تمركزى كه نام «استحكام بخشى» به خود گرفت و 
البته به ادامه ى روند مرمت تَرك هاى گنبد ميدان 

امام (ره) اصفهان در ميدان نيز توجه دارد.
اما نه به پروژه اى كه از حدود پنج سال گذشته براى 
ايجاد موزه ى جهان اسالم به طبقه دوم ميدان نقش 
ــارى كه  ــاز كرد و به دليل فش جهان اصفهان راه ب
ــاماندهى، احيا و راه اندازى اين طبقه به مغازه ها  س
و حجره هاى زيرين خود در طبقه ى همكف ميدان 
ــكالتى از جمله رانش  وارد مى كرد، توجه كند! مش
ــى كه هر روز  ــقف ها و پنجره هاي ديوارها، ترك س
ــقف مغازه هايى كه هر روز پايين تر  مى شكنند و س

مى آيند.
با اين وجود به نظر مى رسد گروه مديران پايگاه هاى 
ــات خود را در  ــه در صورت اضطرار جلس جهانى ك
ــى مربوط برگزار مى كنند،  پايگاه هاى ميراث جهان
ــى مغازه هاى  ــب تدريج ــاله ى تخري هنوز به مس
ــتند  ــيده اند. مى خواس ــدان تاريخى نرس ــن مي اي
ــالم  يك موزه يا گالرى براى نمايش آثار جهان اس
ــان باز  ــش جهان اصفه ــدان نق ــه دوم مي در طبق
ــن اقدام به  ــى رود كه اي ــاال بيم آن م كنند، اما ح
ــش جهان تبديل  ــى در ميدان نق تهديدى تدريج

شود.
ــر كل پايگاه هاى ميراث جهانى  فرهاد عزيزى،  مدي

ــگرى درباره ى  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش س
حضورش در پايگاه جهانى نقش جهان اصفهان به 
خبرنگار ميراث فرهنگى ايسنا، گفت: در حال حاضر 
ــترين تمركز روى پروژه هاى اضطرارى ميدان  بيش
ــت. در اين پروژه ها مسجد  نقش جهان اصفهان اس
امام (ره) اصفهان مهمترين بحث است كه به دليل 
تَرك هايى كه در طول چند سال گذشته به گنبد اين 
ــده بود ، بايد اين مشكل برطرف مى شد.  بنا وارد ش
به همين دليل سعى كرديم به صورت متمركز و با 
اختصاص اعتبار بيشترى در يك بازه ى زمانى كمتر 
مشكالت گنبد و كاشى ها را برطرف كنيم. تاكنون 
نيز پنج ترك از شانزده ترك اين گنبد مرمت شده 
است. البته براى پايان مرمت همه تَرك ها حدود دو 

سال زمان نياز است.
وى حفاظت از استحكام بخشى ستون ها و پوشش 
ــتوندار مجموعه عالى قاپو در ميدان نقش  ديوار س
ــت كه مورد  ــان را بحث ديگرى دانس جهان اصفه
ــه داد: در يك  ــت و ادام ــه اس ــى قرار گرفت بررس
ــى، حفاظت  ــاله استحكام بخش بازه زمانى يك س
ــى انجام  ــاى تاريخ ــات اين بن ــرارى و تزئين اضط

مى شود.
اين عضو هيات راهبردى ميدان جهانى امام (ره) در 
اصفهان اظهار كرد: براساس برنامه هاى پيش بينى 
شده و در صورتى كه مديريت شهرى اصفهان قدم 
جلو بگذارد و شهردارى، سازمان نوسازى بهسازى 
ــتاندارى اصفهان در اين زمينه متمركز شوند،  و اس
مى توانيم بحث فضاهاى شهرى ، كف سازى، مبلمان 
شهرى  و آماده سازى ميدان و فضاهاى اين مجموعه 

را در اختيار گرفته و ساماندهى كنيم.

عزيزى درباره ى بروز برخى مشكالت در طبقه دوم 
حجره هاى اطراف ميدان نقش جهان اصفهان، نيز 
ــاتى كه  ــنا، گفت: تاكنون در جلس به خبرنگار ايس
برگزار شده، بحثى در اين زمينه مطرح نشده است، 
اما قرار است بررسى هاى كاربردى و مسائل مرتبط 
ــات بعدى  به حجره هاى طبقه دوم ميدان در جلس

مطرح و بررسى شوند.
او تاكيد كرد: هنوز هيچ گزارشى درباره ى وضعيت 
مغازه هاى پايين اين ميدان به اداره كل پايگاه هاى 

جهانى ارائه نشده است.
مدير كل پايگاه هاى جهانى سازمان ميراث فرهنگى 
ــنهاد مدير كل  و گردشگرى همچنين درباره پيش
ــر ايجاد  ــتان اصفهان مبنى ب ــراث فرهنگى اس مي
«پايگاه ملى پل هاى زاينده رود» در اين شهر گفت: 
اين بحث در حال حاضر در حد يك پيشنهاد است 
ــير  ــه وجود پل هاى زيادى كه در مس كه با توجه ب
ــكل بگيرد  زاينده رود قرار دارد، يك پايگاه ملى ش
ــن زمينه وجود  ــى يكپارچه و جامع در اي و مديريت

داشته باشد.
ــتان  ــراث فرهنگى اس ــه وى، اداره كل مي به گفت
اصفهان براى عملى كردن اين پيشنهاد بايد نخست 
به صورت رسمى موارد مدنظر خود از جمله تعداد 
ــن پايگاه  ــان را به اي ــرايط و ويژگى هايش پل ها، ش
ــت خود را براى ايجاد  ــتد و درخواس جهانى بفرس

پايگاه جديد در اين زمينه ارائه دهد.
او تاكيد كرد:همگرايى پايگاه ها، برنامه ها و كارهايى 
كه بايد انجام دهند باعث ايجاد يك همسويى بين 
ــارات از مجموعه پايگاه هاى جهانى  پايگاه ها و انتظ

سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مى شود.
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معاون آمار و فن آورى اطالعات قوه قضائيه، از ورود قضات به فضاى مجازى 
و چت آن الين با استفاده از شبكه اجتماعى «ثنا» خبر داد.

حجت االسالم حميد شهريارى با بيان اينكه قرار گرفتن قضات و كاركنان 
ــتفاده از ظرفيت هاى فناورى اطالعات  قوه قضاييه در فضاى مجازى با اس

ــتراك گذارى تجارب علمى، حرفه اى و شخصى  و ارتباطات، موجب به اش
ــود گفت: با راه اندازى درگاه الكترونيكى سامانه «ثنا»  با همكاران مى ش
به آدرس http://www.iadl.ir امكان گفتگوهاى برخط (Online) و 
برون خط، عرضه پرسش و پاسخ مشترك، استانداردسازى متون نگارشى 
ــتفاده از تجارب  ــترك بين قضات و كاركنان قضايى، تبادل نظر و اس مش

يكديگر و مشورت هاى جمعى فراهم مى شود.
ــوى بخش هاى ستادى  ــر كشور از س وى افزود: همچنين ارتباط با سراس
تسهيل شده و موجبات نظارت بر عملكرد قضات در كنار ايجاد رويه هاى 

واحد با دستورالعمل هاى اجرايى يكسان با سرعت مناسب خواهد شد.
شهريارى ادامه داد: چشم اندازى كه براى اين سايت ديده شده ايجاد يك 
ــخصى، گفتگوى بر خط (چت) و  ــبكه اجتماعى با امكانات صفحات ش ش
تاالرهاى گفتگو (فاروم) براى قضات به همراه ارائه منابع علمى و ابزارهاى 
ــت.معاون قوه قضائيه گفت: اين درگاه، مدخلى مى  مفيد و مورد نياز اس
شود تا نيازهاى قضات كشور آنالين در اختيار آنان قرار گيرد. همچنين در 
اين طرح پيش بينى شده كه هر كدام از قضات داراى صفحه اى اختصاصى 
در انجمن بوده و اطالعات شخصى، تأليفات، مقاالت، سخنرانى ها، متون 

تدريسى، نكات حقوقى و قضايى، توسط خود قاضى اضافه و ديگر قضات 
ــتفاده كنند.وى  ــته و از آن ها اس ــى داش ــم مى توانند به آن ها دسترس ه
ــبكه اجتماعى قوه قضاييه از سامانه «ثنا»  ــت: بهره مندى ش اظهار داش
ــتفاده از  ــامانه با اس ــت و اين س براى ورود اعضا يكى از نقاط قوت آن اس
روش هاى متعدد شناسايى و تأييد عضو، امنيت و اطمينان را براى ورود به 
سامانه هاى الكترونيكى قوه قضاييه به ارمغان مى آورد. در شبكه اجتماعى 
 (OTP) قوه قضاييه، سامانه ثنا براى تصديق كاربران از رمز يك بار مصرف
كه به تلفن همراه ايشان ارسال مى كند استفاده مى كند. هم اكنون قضات 
ــبكه اجتماعى قوه  ــى خود را از طريق ش عضو مى توانند احكام كارگزين
ــكان دريافت فيش حقوقى نيز براى  قضاييه دريافت نمايند و به زودى ام

آنها فراهم خواهد شد.
شهريارى اعالم كرد: از آغاز فعاليت شبكه اجتماعى قوه قضاييه به نشانى 
ــتان  ــهريور 1393 تاكنون از 2606 قاضى 12 اس www.iadl.ir در ش
ــتان ها هم در دست انجام  ــاير اس ــبكه اجتماعى ثبت نام شده و س در ش
است. همچنين اين سامانه كامال امن بوده و در شبكه داخلى قوه قضائيه 

(كشورى) نصب و هدايت مى شود.

خبر  خبر 

رييس سازمان حج و زيارت از تعيين وضعيت 12 نفر ديگر از مفقودان 
ــاب 17 نفرى كه قبال اعالم  ايرانى فاجعه منا خبر داد و گفت: با احتس
شده بود، در مجموع 29 ايرانى در محل قبور الشهداى مكه مكرمه دفن 

شده اند.
ــودان  مفق ــت  وضعي ــن  آخري ــوص  در خص ــدى  اوح ــعيد  س
ــم  ــته ه ــات روز گذش ــه جلس ــت: در ادام ــا گف ــه من ــى فاجع ايران
ــتيم  ــتان داش ــج عربس ــى و وزارت ح ــكى قانون ــا پزش ــى ب مذاكرات
ــوع تعيين وضعيت  ــرات موض ــاى اصلى اين مذاك كه يكى از محوره
ــخص  ــه در اين گفتگوها مش ــود كه ك ــى فاجعه منا ب مفقودين ايران
ــه مكرمه دفن ــگان ايرانى نيز در مك ــد 12 پيكر ديگر از جان باخت ش

 شده است.
وى افزود: پيش از اين هويت فردى و شخصى اين 12 عزيز جان باخته 
ــده بود ولى متأسفانه بدليل  توسط گروه هاى تفحص ما كامال محرز ش
ــتان در آن زمانى كه  ــردخانه هاى عربس ــاد در س جابجايى مكرر اجس
ــهرهاى مختلف را جمع آورى كرده بودند  ــردخانه هاى ش ــاد س اجس
ــاد به  ــورت گرفت اين اجس ــددى كه ص ــم پيگيرى هاى متع على رغ
ــتعالمى كه از  ــا اس ــا ب ــته نهايت ــد و روز گذش ــل داده نش ــا تحوي م
ــورت گرفت،  ــعودى ها ص ــى س ــكى قانون ــك پزش ــد انفورماتي واح
ــمت مخصوصى در  ــزان در قس ــد كه پيكرهاى اين عزي ــخص ش مش
ــاس  ــده و البته بر اس ــن ش ــه دف ــه مكرم ــهداى مك ــل قبورالش مح
ــز تأكيد  ــعودى ني ــرف س ــد، ط ــاهده ش ــود كه مش ــات موج اطالع
ــزان محل  ــن عزي ــت اي ــر انگش ــت اث ــض درياف ــه مح ــه ب ــرد ك ك
ــايى ــم قابل شناس ــگان ه ــان باخت ــاى اين ج ــن پيكره ــق دف دقي

 خواهد بود.
رييس سازمان حج و زيارت ادامه داد: با احتساب 17 نفرى كه قبال اعالم 
شده بود كه 12 نفر آنان داراى هويت ملى و شخصى و 5 نفرشان هويت 
ــت، در مجموع 29 ايرانى در محل قبور الشهداى  ملى آنها مشخص اس

مكه مكرمه دفن شده اند.
اوحدى افزود: تا اين لحظه از وضعيت 36 نفر از مفقودين ايرانى فاجعه 
ــوص پيگيرى هاى جدى  ــت نداريم كه در اين خص منا اطالعى در دس
ــولگرى  ــران در رياض و كنس ــالمى اي ــفارت جمهورى اس از طرف س
ــت تا  ــال انجام اس ــارت در ح ــج و زي ــازمان ح ــده و س ــران در ج اي
ــانى الزم به مردم عزيز ــود و اطالع رس ــن ش وضعيت اين عزيزان روش

 صورت گيرد.
ــده بود و  ــايى ش ــن 12 پيكر پيش از اين شناس ــت: اي وى اظهار داش
ــتان  ــكى قانونى عربس امروز اطالعات دفن اينها را از انفورماتيك پزش
ــزان  عزي ــن  اي ــواده  خان ــه  ب ــانى  رس ــالع  اط ــم.  گرفتي
ــه  ك ــددى  متع ــاى  پيگيرى ه ــا  ب ــى  ول ــده  ش ــام  انج
ــوع را در ــه موض ــه اينك ــه ب ــا توج ــن ب ــتيم و همچني داش
ــعودى ها مطرح كرديم روز گذشته مشخص   جلسات روز گذشته با س
ــه مكرمه  ــهداى مك ــى از قبورالش ــمت خاص ــد اين عزيزان در قس ش

خاكسپارى شده اند.

وقفى بودن زمين هاى شهر رامشير و نداشتن سند مالكيت، بالتكليفى 
را براى مردم اين شهر به وجود آورده است.

ــنديده در دين اسالم از دير باز تاكيد  سنت وقف به عنان يك عمل پس
شده و همگان را به انجام اين عمل خداپسندانه دعوت نموده است.

ــويق مردم به وقف كردن و اداى حق  از دير باز سنت وقف، از طريق تش
ــت افراد با تعيين بخشى از  واقف درجامعه ترويج و گسترش داشته اس
ــاجد، مراكز درمانى، مدرسه  اموال خود به عنوان وقف و با ساختن مس
و... و يا با اختصاص بخشى از درآمدهاى حاصل از اموال خود به منظور 
يارى رساندن به نيازمندان در اين مسير گام برداشته و نقش مؤثرى را 
ــا خود به همراه دارد  ايفا مى كنند.از موضوعات و آثار مهمى كه وقف ب
ــام اين عمل  ــت چرا كه با انج ــندانه اس اثر اجتماعى اين عمل خداپس
ــاون و رعايت حقوق  ــت، برادرى، تع نيكو به ترويج فرهنگ ايثار، گذش
ــدان از طريق وقف باعث  ديگران در جامعه مى پردازد.كمك به نيازمن
ــده و ارزش هاى معنوى و اخالقى را  ــدن فقر در جامعه ش ريشه كن ش
ــود به همراه دارد  ــى دارد.از مزايايى كه وقف با خ در جامعه زنده نگه م
ــى در جامعه ــن بردن فاصله طبقات ــترش عدالت اجتماعى و از بي گس

 است.
اما حال مساله اى كه اين روزها تامل برانگيز است، وقف شدن شهرى در 
خوزستان است كه زندگى مردم آن با چالشى بزرگ به نام نداشتن سند 
ــهر منازلشان بدون سند  مالكيت منازلشان روبه رو است.مردم اين ش
ــازمان از جمله  ــندهاى غير قابل قبول بين چند س مالكيت بوده و با س
ــرگردانند از وضعيت نامعلومى برخوردار بوده و  ــهردارى س اوقاف و ش
ــت واقع در خوزستان كه به  ــهر نامش رامشير اس شكايت دارند.اين ش
عنوان شهرى نفتى بوده و در آن مراكز مختلفى بهره بردارى نفتى وجود 
ــط خزعل به عنوان مهريه به يكى از  دارد. اين شهر 75 سال پيش توس
ــلطنه مافى بخشيده شده است كه اين خانم  همسرانش به نام نظام الس
مهريه خود را به طور كامل وقف كرده و درآمدهاى حاصل از وقف را براى 

كمك به نيازمندان و در مان بيماران اختصاص داد.
ــند زدن ملك هاى خود مشكل دارند و سازمان  حاال مردم شهر براى س
ــر وقفى بودن  ــته و ب ــكين درد آن ها برنداش اوقاف هم قدمى براى تس
ــير براى  ــهر رامش ــد دارد.وقفى بودن اين ملك ها در ش زمين ها تاكي
ــاختار يا فروش و اجاره اين  ــكالتى را در زمينه س ــهروندان آن مش ش
ــت كه چرا قانونگذاران  ــت.حال جاى تامل اس بناها به وجود آورده اس
ــتند هيچ  ــاكن هس ــهر كه در آن س ــى اين ش ــكل اهال براى رفع مش
ــازمان ديگر ــازمانى به س ــردم آن ها را از س ــيده و م تدبيرى نيانديش

 ارجاع مى دهند.
شهروندان اين شهر سال هاست در انتظار حل اين مشكل و كنارآمدن 
شهردارى و سازمان اوقاف هستند و اين در حالى است كه اوقاف وظيفه 
ــتى عمل كرده تا نيت آنان  خود مى داند و در برابر امانت واقفان به درس
ــود اما هيچ كس به حقوق مردم اين شهر فكر  ــنت اجرا ش به نحو احس

نمى كند.

آخرين وضعيت مفقودان ايرانى حادثه منا مهريه اى كه يك شهر را بى سند 
كرده است

ــتراتژى تربيت عملى  ــش اس ــاى جديد نويدبخ يافته ه
ــد عاطفى و اجتماعى كودكان بوده  جهت حمايت  از رش

و مشكالت رفتارى را در اين كودكان كاهش مى دهد.
ــام  ــيگان انج ــگاه ميش ــه در دانش ــق ك ــن تحقي در اي
ــن  ــنين بي ــا (در س ــودك نوپ ــت 89 ك ــده اس ش
ــد  ــم درآم ــواده  ك ــالگى) از خان ــا دو س ــى ت 18 ماهگ

حضور داشتند.
از مادران خواسته شد به همراه كودكان نوپاى خودشان 
به يك كتاب مصور بدون واژه نگاه كنند. اين كتاب شامل 
ارتباطات عاطفى فراوانى مانند تصاويرى بود كه دخترى 
ــرده بود، توصيف  ــوان خانگى را گم و پيدا ك كه يك حي

مى كرد.
ــادران با كودكان  ــمندان بر روى ارتباط عاطفى م دانش
ــودن را براى كودكان  ــادران، غمگين ب تمركز كردند. م
تشريح كردند (دختر غمگين بود زيرا پرنده اش را از دست 
ــودك مرتبط كردند  ــود) و آن را به زندگى خود ك داده ب
(به طور مثال، به ياد بياور زمانى كه خودت خرست را از 

دست داده بودى و غمگين بودى).
ــدود هفت ماه بعد،  ــدى با خانواده ها در ح در مالقات بع
محققان مشكالت رفتارى كمترى را در كودكان مشاهده 

كردند.
ــال به اين  ــد اين موضوع احتم ــمندان بر اين باورن دانش
ــودكان نوپا  ــاى عاطفى، ك ــت كه با آموزش ه دليل اس
ــح كلمات  ــد و به تدري ــان ياد مى گيرن درباره عواطفش
ــته ها  ــا و خواس ــف، نيازه ــان عواط ــراى بي ــاده را ب س
ــه كار ــمانى ب ــك جس ــتفاده از فيزي ــاى اس ــه ج ب

 خواهند برد.
ــف بايد يك  ــودكان در درك عواط ــه ك ــردن ب كمك ك
ــن  ــد. و والدي ــدت باش ــداوم و طوالنى م ــتراتژى م اس
ــان  ــى درباره عواطف با كودكانش ــد در هر زمان مى توانن
ــن مكالمه هاى  ــان اي ــرور زم ــه م ــد و ب ــت كنن صحب
ــودك تبديل  ــارب غنى براى ك ــاه مى توانند به تج كوت

شوند.
ارتباطات عاطفى مى توانند به ويژه براى خانواده هاى از 
ــند كه با محرك هاى  لحاظ اقتصادى ضعيفى مفيد باش

چندگانه دست و پنجه نرم مى كنند.  
ــال در خانواده هاى فقير  ــن و س ــيار كم س كودكان بس
ــه  ــنيدن واژگان عاطفى كمترى در مقايس در معرض ش
ــط يا  ــر در خانواده هاى با درآمد متوس با كودكان حاض

باال هستند.

ــگران براى خروج از ركود فعاليتشان در ماه  در واقع آرايش
محرم، اين ترفند را به كار مى برند تا صندلى هاى خالى خود 
در اين دوره زمانى پر كنند. اين اقدام اما واكنش هاى زيادى 

را در پى داشت.
ــم ويژه ماه محرم» و  آنچه به تازگى با عنوان «آرايش مالي
ــگران تبليغ  ــوى برخى آرايش يا «اصالح ويژه محرم» از س
ــت و مى تواند به توبيخ منجر شود.  مى شود،  غيرقانونى اس
ــگران زنانه تهران و رييس  اين را هم رييس اتحاديه آرايش
ــروع اين  ــگران مردانه تهران مى گويند. ش اتحاديه آرايش
ــگاه هاى زنانه آغاز  تبليغات از چند سال گذشته در آرايش
شد، اما بعدها دامنه آن به آرايشگاه هاى مردانه هم كشيده 
ــگران براى خروج از ركود فعاليتشان در  شد.در واقع آرايش
ماه محرم، اين ترفند را به كار مى برند تا صندلى هاى خالى 
خود در اين دوره زمانى پر كنند. اين اقدام اما واكنش هاى 

زيادى را در پى داشت.
تبليغات آرايش ويژه محرم قدغن است

 به گفته رييس اتحاديه آرايشگران زنانه تهران، آرايش ويژه 
محرم و تبليغات آن به طور كلى ممنوع است. افسرالملوك 
ــوان كرد: براى  ــايان با ابراز ناراحتى از بروز اين وضع عن س
آرايشگاه هاى زيرمجموعه اتحاديه پيامكى مبنى بر پيگرد 
قانونى اين نوع تبليغات ارسال و آگهى آن نيز در روزنامه ها 
ــنامه اى درباره  ــت. وى افزود: همچنين بخش درج شده اس

اين موضوع و پيگردهاى قانونى آن براى آرايشگاه ها ارسال 
شده است.

برخى مردم طالب هستند
ــاره اين موضوع  ــگاه زنانه درب  با اين حال، مدير يك آرايش
گفت: ما تبليغاتى در اين خصوص نداريم، اما موجى در ميان 

برخى مردم به راه افتاده كه طالب اين نوع آرايش است.
ــترى   معصومه محمديان ادامه داد: ما اجازه نداريم از مش
بپرسيم كه با اين آرايش به كجا مى رود؛ ضمن اينكه آگهى 
ــت  و پيامك ممنوعيت چنين فعاليتى در ماه محرم به دس

ما نرسيده است.
مقابله اتحاديه با هر نوع توهين به مذهب 

رييس اتحاديه آرايشگران مردانه گفت: آرايشگاه ها به  هيچ 
عنوان اجازه انجام تبليغات در اين زمينه را ندارند و به محض 
اطالع از اين موضوع آن واحد صنفى را پلمپ خواهيم كرد.

ــوص  ــن خص ــه زودى در اي ــزود: ب ــى اف ــى آگاه مصطف
ــايت  ــم و مصاديق آن را در س ــانى ويژه مى كني اطالع رس

اتحاديه درج خواهيم كرد.
ــرم پيامك  ــن روز ماه مح ــه در اولي ــاره به اينك وى با اش
اطالع رسانى درباره پيگرد قانونى اين كار براى اعضا ارسال 
خواهد شد، بيان كرد: آنچه تحت عنوان آرايش يا مدل موى 
ويژه محرم در جامعه رايج شده، توهين به مذهب است و ما 

با آن مقابله مى كنيم.

يافته هاى اخير نشان مى دهد؛

كاهش مشكالت رفتارى كودكان با شيوه درك احساسات آنها
برخورد جدى با «آرايش ويژه ماه محرم»

ميدان نقش جهان 
هنوز به مشكل 

نخورده!

معاون آمار و فن آورى قوه قضائيه:

ورود قوه قضائيه 
به فضاى مجازى
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معاون فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: كاالهاى 
ــه طورى كه ــتند؛ ب ــه خروجى فرهنگ هس فرهنگى نقط

ــود پيدا  ــن كاالها نم ــرش ها در اي ــا، باورها و نگ  ارزش ه
مى كنند. سيد عباس صالحى در مراسم اختتاميه نخستين 
جشنواره مصرف كاالهاى فرهنگى با الگوى ايرانى- اسالمى 
ــمندان علوم  و رويكرد كودك و خانواده كه در خانه انديش
انسانى برگزار شد، افزود: جشنواره مصرف كاالهاى فرهنگى 
با اين نگاه برگزار شد كه اين كاالها كه هم خروجى فرهنگ 
و هم دريچه فرهنگ هستند، مورد توجه بيشتر قرار گيرند.

ــه حوزه با رويكرد كودك  وى افزود: اين اتفاق امسال در س
ــازان جامعه هستند و  و خانواده آغاز شد. كودكان آينده س

بخش قابل توجهى از جمعيت جامعه را تشكيل مى دهند.
ــاره به اين نكته كه 15 ميليون نفر از جمعيت  صالحى با اش
ــال هستند و ما اين جمعيت را به  كشور، كودكان زير 15 س
عنوان بازار بزرگ مصرف كاالهاى فرهنگى در فرا ديد خود 
ــواره در فرهنگ ايرانى حرمت  داريم، افزود: خانواده نيز هم
داشته است و نسبت به آن دلهره ها و دغدغه ها داريم؛ 20 
ــبدهاى مصرفى دارند كه در آن ها  ميليون خانوار ايرانى س

كودكان جايگاه مهمى دارند.
ــالمى همچنين ــاد اس معاون فرهنگى وزير فرهنگ و ارش

ــنواره در سه حوزه برگزار شد كه  بيان كرد: امسال اين جش
ــه مى دانيم كه  ــباب بازى بود؛ هم يكى از آن ها كتاب- اس
ــت و اگر  ــدار و تهديد اس كتاب و كتابخوانى در معرض هش
ــدى مى افتد؛ كتاب براى  كودكان ما كتاب نخوانند اتفاق ب
ارتقاى تفكر، گنجينه زبانى و جسم و روح سالم، الزم است.

ــباب  وى تصريح كرد: قالب هاى جديدى از نوع كتاب-اس
ــى را براى جذابيت  بازى تالش مى كنند كه فرم هاى نوين
ــور ما  ــازند؛ اين الگوى تازه در كش ــاب و كتابخوانى بس كت
ــترش كتابخوانى مورد  الگويى است كه مى تواند براى گس

حمايت قرار بگيرد.
ــپس به موضوع دومى كه در اين جشنواره مورد  صالحى س
ــت و گفت: 17  ــت افزار پرداخ توجه قرار گرفت يعنى نوش
ميليون ايرانى با نوشت افزار مرتبط هستند؛ نوشت افزارها 
بازار قابل توجهى در حوزه كاالهاى فرهنگى دارند. در چند 
ــال اخير گام هايى در رابطه با توليد نوشت افزار صورت  س
ــت؛ اما در عين حال حداقل  گرفته و تشكلى پديد آمده اس
ــت افزارها ديده ــاى نوش ــزى كه در فض 90 درصد آن چي

ــت و آنچه هم كه به عنوان نوشت  ــود غير ايرانى اس  مى ش
ــى بوده يا اينكه  ــود يا اقتباس افزارهاى ايرانى تلقى مى ش
حداكثر در روى جلد نمايى از فرهنگ اسالمى- ايرانى دارند.

وى افزود: حوزه نوشت افزار به معناى عام خود كه يك بسته 
ــيار دارد و در اين حوزه به طور  وسيعى است نياز به كار بس
ــام داد. آنچه كه در اين  خاص كارهاى مهمى مى توان انج
ــان داد كه تكاپوهاى خوبى  ــاهد آن بوديم نش جشنواره ش

وجود دارد اما با آنچه كه بايد باشد فاصله زيادى دارد.
ــالمى درباره  ــاد اس ــر فرهنگ و ارش ــاون فرهنگى وزي مع
ــنواره مورد توجه قرار گرفت ــومى كه در اين جش حوزه س

ــباب بازى در سرگرمى،  ــباب بازى) نيز بيان كرد: اس  (اس
تربيت و آموزش و همچنين در حوزه اقتصادى جايگاه خاص 
ــى دانيم كه فاصله  ــته و دارد. در اين حوزه ما م خود را داش
ــش از 95 درصد از  ــيم داريم. بي زيادى با آنچه كه بايد باش
اسباب بازى ها از خارج وارد كشور مى شوند و حامل معانى 
ــتند. در  فرهنگى خود يا حداكثر كاركردهاى بى معنا هس
اين حوزه مجموعه اسباب بازى هايى كه به جشنواره رسيد 

اميدهايى را به وجود آورد.
ــنواره جايزه كاالهاى  ــتين جش وى به عنوان كارنامه نخس
ــتاورد  ــباب بازى به چند دس مصرفى فرهنگى در حوزه اس
ــنواره فرصت يك تجميع را به  ــاره كرد و گفت: اين جش اش
ــيده به جشنواره، موجودى  وجود آورد؛ هزار و 700 اثر رس
ــباب بازى، ــه حوزه كتاب-اس ــال هاى اخير در س ما در س

ــت. اين مجموعه به ما كمك   نوشت افزار و اسباب بازى اس
مى كند تصوير درستى از داشته هاى خود داشته باشيم. اين 
ــازد براى برنامه ريزى آنچه  كنار هم آمدن فرصتى را مى س

كه در آينده بايد به وجود بيايد.
ــنواره را ايده هايى  ــن جش ــتاورد مهم ديگر اي صالحى دس
ــل 300 ايده  ــد و افزود: حداق ــت كه در آن مطرح ش دانس
ــده هايى كه  ــيد؛ اي ــنواره رس ــه حوزه مذكور به جش در س
ــت هنوز تا خلق يا توليد فاصله داشته باشند؛  اما  ممكن اس
ــود بيايد ــه بايد به وج ــراى آنچه ك ــم اندازهايى را ب چش

 مى آفريند. وى درباره ديگر دستاورد جشنواره نيز گفت: در 
حوزه هايى كه مجمع ها يا انجمن هاى صنفى حضور داشتند 
ــاد  ــاركت را براى وزارت فرهنگ و ارش عمًال امكان اين مش
اسالمى، و مجموعه هاى همكار با اين نهادهاى صنفى پديد 
ــاى صنفى با داوران  ــاركت ميان نهاده آورد. همچنين مش
ــتگاه هاى  ــتن اين دس علمى و آكادميك تر؛ كنار هم نشس

چندگانه، افقى را براى فرا راه ايجاد مى كند.
معاون فرهنگى وزير ارشاد افزود: دقيق تر شدن شاخص ها 
يكى ديگر از نتايج مهم اين جشنواره بوده است؛ اين حركت 
ــى اگر بخواهد  ــت به طور طبيع ــى تازه و نو پا اس كه حركت
ــن تر و با  ــاخص هايى روش ــپرده شود بايد ش به داورى س

معيارهاى مشخص تر داشته باشد.
ــدى عالوه بر  ــه در دوره هاى بع وى ابراز اميدوارى كرد ك
ــت افزار، و اسباب بازى  سه حوزه كتاب- اسباب بازى، نوش
ــنواره افزوده شود و وزارت  حوزه هاى ديگر نيز به اين جش
ــنواره  ــد در پرتو اين جش ــالمى بتوان ــاد اس فرهنگ و ارش
ــت اما پر تأثير ــر در فضايى پر رقاب براى خلق توليدات بهت

 فرصت سازى كند.
 ايجاد معنا گمشده امروز ماست

ــگاه ميراث فرهنگى  ــتى، رييس پژوهش ــيد محمد بهش س
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز در 
اين نشست گفت: در گذشته نه چندان دور و زمانى كه ما در 
دوران كودكى و نوجوانى به سر مى برديم، تقريباً هيچ كااليى 
وجود نداشت كه ما از آن استفاده كنيم و حامل معنا نباشد؛ 
تمام اشيايى كه ما با آن ها سر و كار داشتيم تا وجه معنايى 

پيدا نمى كرد آنچنان مورد توجه و استفاده قرار نمى گرفت.
وى سپس توضيحات و مثال هايى را درباره وجه كاركردى و 
معنايى اشياء داد و به اين اشاره كرد كه در دوران معاصر اين 

دو وجه را از يكديگر تفكيك كرده ايم.
ــاخت  ــته براى س ــان كرد: در گذش ــتى همچنين بي بهش
ــرودند كه در آن معناى آن چيز  ــعرى مى س هر چيزى ش
ــه ما صفت  ــت ك ــم اكنون چند دهه اس ــود؛ اما ه نهفته ب
ــم؛ و تنها در  ــرده اي ــعر و ايجاد معنا را ترك ك ــرودن ش س
ــت و برنامه ريزى يا  ــمول مديري فضاهايى كه مردم آن مش
روشنفكرى و تحصيلكردگى نشده اند اين ويژگى به چشم 

مى خورد.
ــت، ــده امروز ماس ــر اينكه ايجاد معنا گمش وى با تأكيد ب

 اظهار كرد: ما دائم از فرهنگ ايرانى-اسالمى حرف مى زنيم؛ 
در حالى كه اين فرهنگ در فضاهايى كه گفته شد به خوبى 
ديده مى شود؛ تا زمانى كه ريشه هاى خود را به ريشه هاى 
ــته وصل نكنيم، فرهنگ ايرانى-اسالمى را آنطور كه  گذش
ــر  ــته به س بايد لمس نخواهيم كرد؛ البته نه اينكه در گذش
ببريم؛ گذشتگان ما نيز هيچگاه در گذشته متوقف نشدند؛ 
ــت؛ اين نو به نو  ــنت، نو به نو شدن بوده اس يكى از اركان س

شدن امروز هم بايد در مسائل زندگى ما اتفاق بيفتد.
ــزارى دومين،  ــه عبارت ديگر اگر به برگ وى تصريح كرد: ب
سومين و ... دوره اين جشنواره رسيديم، آن را تنها محدود 
ــتن سر و كار دارند؛ بلكه  به اقالمى نكنيم كه با كتاب و نوش
آن را به تمام زندگى خود تعميم دهيم. مگر مبل و صندلى 
ما يا لباس ما نمى توانند حامل فرهنگ باشد. اگر به گذشته 
ــه از دايره  ــه هيچ چيزى نبوده ك رجوع كنيم مى بينيم ك

حكومت اين نوع فكر و كيمياگرى خارج بوده باشد.
بهشتى از اينكه برگزاركنندگان اين جشنوار به موضوع مهم 
مصرف كاالى فرهنگى توجه كرده اند تشكر كرد و پيشنهاد 
ــيع كنند؛ به طورى كه همه چيز به  داد كه دامنه آن را وس

سمت ايجاد معنا پيش رود.
وى معتقد بود كه جامعه ما يك دوران گذار از بحران را طى 
كرده است و گفت: در شرايطى كه جامعه در بحران، خصوصاً 
بحران فرهنگى به سر مى برد، رفته رفته بعد كمى غلبه پيدا 
مى كند؛ تا جايى كه ما شاهد سيطره كميت مى شويم؛ در 
جامعه ما اين اتفاق افتاد و از دهه 40 به بعد ما شاهد سيطره 
كميت شديم؛ اما تقريباً مى توان گفت كه از دهه 70 به بعد 

تمناى كيفيت در جامعه ما رشد كرده است.
ــانى كه بايد به اين  ــكل ما اين است كس بهشتى افزود: مش
تمناى كيفيت پاسخ دهند از آن استقبال نمى كنند و نمى 
ــت  ــزى كه مربوط به فرهنگ خودمان اس گذارند با آن چي
پاسخ داده شود؛ در نتيجه اين تمنا با كيفيت هاى نامطلوب 

و نامطبوع پاسخ داده مى شود.
حـوزه نوشـت افـزار و اسـباب بـازى نيازمند  

 سياست گذارى هاى ويژه است
ــنواره مصرف كاالهاى  ــتين جش على فريدونى، دبير نخس
ــران و  ــكر از توليدكنندگان، طراحان، ناش ــا تش فرهنگى ب

ــركت هاى فرهنگى كه در مدت برگزارى  ــات و ش موسس
ــال كردند، گفت: مجموعه آثارى  جشنواره آثار خود را ارس
كه به جشنواره ارسال شد و مورد ارزيابى قرار گرفت نزديك 
ــت افزار، اسباب بازى و كتاب  به هزار و 800 اثر اعم از نوش
ــته تقدير شناخته  بود كه 10 اثر برگزيده و چهار اثر شايس

شدند.
وى همچنين از تمامى كسانى كه در برگزارى اين جشنواره 
نقش فعال داشتند قدردانى ويژه كرد و گفت: نتيجه زحمت 
دست اندركاران اين جشنواره، حضور اين اجتماع فرهنگى 

ــت؛  با ويژگى دغدغه مندى به يك حوزه خاص فرهنگى اس
اجتماعى كه دغدغه آن در بخش فرهنگ حوزه اسباب بازى، 
كتاب و نوشت افزار است؛ بايد دانست كه اين حوزه نيازمند 

توجه، برنامه ريزى و سياست گذارى هاى ويژه است.
فريدونى همچنين بيان كرد: اميدواريم ماحصل بيشتر اين 
ــد كه در آينده تبليغ، ترويج، حمايت ها  جشنواره اين باش
ــباب بازى، كتاب و نوشت افزار  ــاعدت ها در حوزه اس و مس
ــود؛ چرا كه مخاطبان اين حوزه نسل جوان و  گسترده تر ش

كودك يعنى آينده سازان جامعه هستند.

يك نويسنده و پژوهشگر تاريخ اسالم گفت: در عزادارى بايد واژگان صحيحى را 
به كار ببريم تا هدف امام حسين(ع) روشن شود؛ نه اينكه صرفاً به عزادارى و گريه 
بسنده كنيم.ابوالقاسم حسينجانى، نويسنده، شاعر و پژوهشگر تاريخ اسالم در 
آستانه ماه محرم درباره اهميت توجه به فلسفه قيام عاشورا و دورى از تحريفاتى 
كه در اين حوزه صورت مى گيرد، اظهار داشت: مهم ترين هدف قيام امام حسين 
(ع) در روز عاشورا اين بود كه انسان از زندگى صرفاً دنيوى به زندگانى واقعى برسد 
ــود، آن چيزى كه متأسفانه امروز  و چشمانش در اين دنيا به روى حقايق باز ش

عده اى از ما بدان دچاريم و تنها زنده بودن را تجربه مى كنيم.
ــتثمار از گردن انسان  ــتن بند اس وى با بيان اينكه هدف امام حسين(ع)برداش
ــورا و كربال  ــوزه قيام عاش ــا در ح ــه اين روزه ــح داد: تحريفاتى ك بود، توضي
ــيم تا  ــت، بايد مراقب باش ــان داده اس ــم اين نكته را معكوس به ما نش مى بيني
ــخنانى كه امام  ــويم.بايد نسبت به س ــتباه و تحريف نش در اين ايام گرفتار اش
ــا دور بمانيم.وى  ــين(ع) در قيام خود بيان كرد دقت كنيم تا از تحريف ه حس
ــوال كه چگونه امر به معروف و نهى از منكر در انديشه امام  ــخ به اين س در پاس
ــمت كربال  ــام قبل از حركت خود به س ــين(ع) تجلى كرد توضيح داد: ام حس
ــروع كرده بود و  ــر به معروف و نهى از منكر خود را ش فعاليت هاى فرهنگى و ام
ــتا قدم برمى داشت؛ بنابراين  ــت در اين راس به واقع با عقالنيت خاصى كه داش
ــده بود حتى تا زمان ــريت معرفى ش ــان به بش ــط ايش خوبى ها و بدى ها توس

ــتند و حتى  ــت از امر به معروف و نهى از منكر برنداش ــان نيز دس ــهادت ش ش
سعى كردند دشمنان شان را  نيز هدايت كنند.

ــاره به اشتباهاتى كه در طول تاريخ  اين نويسنده و پژوهشگر تاريخ اسالم با اش
نسبت به هدف اصلى امام از قيام عاشورا صورت گرفته است، گفت: برخى تصور 
ــدن قيام كرد يا اينكه از اين شهادت اطالع  ــته ش مى كنند؛  امام به خاطر كش
داشت، درست است كه همه ائمه (ع) ما از سرنوشت خود مطلع بودند اما باز هم 
اين مفهوم غلطى است! بايد توجه كنيم و نسبت به سخنانى كه امام در اين ايام 
داشته دقت كنيم تا از تحريف ها دور بمانيم.وى با تأكيد بر اينكه بايد در انتخاب 
ــورا دقت كنيم،  ــين (ع) و هدف او از قيام عاش الفاظ مان در تعريف از امام حس
يادآور شد:  واژگان صحيحى را بايد در اين زمينه به كار ببريم تا هدف ايشان روشن 
شود نه اينكه امام را در تاريكى هاى مطلق فرو ببريم و تنها گريه كنيم بنابراين 

عزادارى هاى ما صحيح باشد و از واژگان نامناسب استفاده نكنيم. 
ــان و همه كسانى كه نقش  حسينجانى با اشاره به اينكه رسانه ها،  علما، مدرس
ــورا را به  تربيتى براى جوانان و نوجوانان ما را برعهده دارند بايد هدف قيام عاش
خوبى در رهايى از تجاوز، گناه، نادانى و فقر تبيين كنند و توضيح داد: جاهليت 
را از جامعه خود بزداييم. درس آزادى مهم ترين درس عاشوراست و اين را امام 
ــيارى از خارجى ها نيز بدان اذعان  حسين (ع) به خوبى نمايش داد و حتى بس

كرده اند پس چرا ما راه خود را گم كنيم؟
ــين (ع) يك عارف بود، گفت: رفتار  ــوال كه آيا امام حس  وى در پاسخ به اين س
ــرده بودند بلكه براى  ــان ترك دنيا نك او نمونه عرفان كامل بود؛ درحاليكه ايش
ــانيت و جهان تالش كردند و حكومت تشكيل دادند و علت حكومت  نجات انس
تشكيل دادن شان نيز تربيت انسان ها با مديريت جامعه بود چرا كه اگر جامعه 
ــت با اين حال از اين ترك نكردن  فاسد باشد تربيت انسان سالم غير ممكن اس
ــهادت و ترك دنيا را انتخاب كردند و اين همان عرفان  دنيا ايشان در نهايت ش
ــد ايشان تا پاى  ــورا به نمايش در آمد و باعث ش ــت كه در صحنه عاش امام اس
جان شان اعتقادات شان را كنار نگذارند. وى با تأكيد بر اينكه ظاهر قضيه امام 

در قيام عاشورا شكست خورد؛ اما در واقع كسى كه شكست خورد يزيد و سپاه 
كفر و شرك او بود كه تالش داشت درد هاى انسانيت، آزادى و عزت را فراموش 
كند، اظهار داشت: بنابراين اين امام حسين (ع) و ياران و دين شان بود كه روز به 
روز وسعت بيشترى گرفت درحالى كه يزيد و يزيديان در طول تاريخ منفور باقى 
ماندند و خواهند ماند. حسينجانى در ادامه يادآور شد: مظلومان، ستمديد گان و 
ضعفاى تاريخ طرفدار امام حسين (ع) بودند؛  اينها به دنبال عزت، دورى از ظلم 
و جور و زبونى بودند كه آنها را وادار به تحمل زندگى سخت مى كرد همه ضعفاى 
تاريخ بايد عليه دولت هاى طاغوت شورش كنند و به سوى نور حركت كنند اين 

قانون طبيعت است و عاشورا نيز مصداق چنين قانونى است. 
ــوى نور  ــورش كنند و به س همه ضعفاى تاريخ بايد عليه دولت هاى طاغوت ش

حركت كنند اين قانون طبيعت است و عاشورا نيز مصداق چنين قانونى است. 
وى همچنين گفت: رهبر آزادى خواهان هند، گاندى معتقد است كه آنچه در 
ــيعيان جهان (امام حسين) فرا گرفته است تمام  زندگى فرا گرفته را از رهبر ش
ــين (ع) هستند چرا كه اگر او  انسان هاى خداگرا و آزاده جهان وامدار امام حس
قيام نمى كرد قلب تاريخ به تپش مى افتاد. شما نگاه كنيد كه يك غير ايرانى غير 
مسلمان چه مباحثى را درباره امام حسين (ع) مى گويد و آن وقت اين روزها ما 

خودمان را مشغول چه كارهايى كرده ايم!
وى در پايان صحبت هايش يكى از مهمترين دغدغه هايش را پژوهش و نگاشتن 
و سرودن در زمينه اهل بيت (ع) به ويژه در حوزه اشعار عاشورايى به شمار آورد و 
گفت: فلسفه انتظار نهايت فهم عاشورا است چرا كه اگر نتوانيم هدف امام حسين 
(ع) از قيام عاشورا را بفهميم انتظار را نيز نخواهيم دريافت و ريشه انتظار از كربال 

مى گذرد. 
ــتانه ماه محرم درباره جلوگيرى از برخى تحريفات عاشورا  ــينجانى در آس حس
ــان در ايام تحريف نشود و فرهنگ  و عزادارى حسينى گفت: مراقب باشيم انس
ــود تا صداى امام حسين (ع)،  اهل بيت (ع) و حسينى حفظ و عزت گذاشته ش
ــد معادالت  ــمندى و همينطورى پيروزى او به جهانيان برس مظلوميت و هوش
اين دنيايى و اخروى ما از اين مسير حل مى شود پس با تدبير و انديشه صحيح 
ــيب هايى كه تك تكمان در ايجاد آنها نقش  آسيب ها را در جامعه رفع كنيم آس

داشته ايم.

ابوالقاسم حسينجانى:

در محرم از شور به شعور حسينى برسيم

ــيرخوارگان را در  ــه اى در پارلمان انگليس كه اجتماع ش تدوين اليح
ــت كه دولت انگليس از  ــونت مى داند،  در حالى اس جهت ترويج خش

قمه زنى در خاك خود حمايت مى كند.
ــت  ــى اصغر(ع) در نشس ــع جهانى عل ــر مجم ــور دبي داوود منافى پ
ــه اى به  ــت: اليح ــيرخوارگان گف ــاع ش ــيزدهمين اجتم ــرى س خب
ــيرخوارگان را  ــاع مجمع جهانى ش ــه كه اجتم پارلمان انگليس رفت
ــزارى آن را در انگليس منع  ــونت مى داند و برگ در جهت ترويج خش

مى كند.
وى عنوان كرده است كه «گروهى از نژادپرستان رژيم صهيونيستى به 
فرماندهى يك خاخام يهودى تجمعى را همزمان در آمريكا و انگليس 
ــيرخوارگان ترويج  عليه اين حركت برگزار كرده و گفته اند اجتماع ش

نسل كشى و معرفى عاشورا در قرن معاصر است».
ــت  ــيرخوارگان در حالى اس ــى ها عليه اجتماع ش ــدام انگليس اين اق
ــيع و  ــالم و تش ــى براى مبارزه با اس ــت انگليس از هيچ تالش كه دول

اختالف انگيزى دست برنمى دارد.
مخالفت با يكى از برنامه هاى جهانى عاشورايى و حسينى كه با هدايت 
جمهورى اسالمى در ده ها كشور چون بحرين،  عراق،  كويت، عربستان، 
ــيرالئون، آمريكا،  آلمان،  كانادا،  تركيه ، آذربايجان،   لبنان، نيجريه،  س
پاكستان، روسيه، استراليا و ... در حالى صورت مى گيرد كه اين دولت 

از تشيع انگليسى حمايت مى كند.
قمه زنى در هيات خدام المهدى در لندن

ــه در  ــدك ك ــدروى ف ــواره اى و تن ــبكه ماه ــه ش ــوان نمون ــه عن ب
ــتان به روى آنتن مى رود و رييس آن به نام ياسر الحبيب  خاك انگلس
در آنجا زندگى مى كند يكى از شبكه هايى است كه از قمه زنى حمايت 

مى كند.
ــبكه نه تنها در برنامه هاى خود از قمه زنى حمايت مى كند كه  اين ش
هيات موسوم به «هيات خدام المهدى» به رياست ياسر الحبيب ساالنه 
در قلب لندن اقدام به برگزارى مراسم قمه زنى مى كند و اين مراسم از 

اين شبكه تلويزيونى پخش مى شود.
ــه مدعى ــانى ك ــا معيارهاى كس ــه قمه زنى ب ــت ك اين در حالى اس

ــينى هستند بيشتر  «ترويج خشونت» در اجتماع شيرخوارگان حس
هماهنگى دارد.

به گزارش فارس، به نظر مى رسد « اجتماع شيرخوارگان حسينى» كه 
به گفته منافى پور 35 جلسه با مديريت برادران اهل سنت خواهد داشت 
توانسته است نگرانى غرب را ايجاد كند؛ بنابراين مى تواند به عنوان يك 
ــى فرهنگى مورد حمايت و تقويت  حركت فرهنگى در قالب ديپلماس
قرار بگيرد و عالوه بر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، بر فرهنگ مقاومت 

و وحدت تاكيد كند.

 نخستين روز از شصت و هفتمين نمايشگاه بين المللى كتاب فرانكفورت در حالى 
ــار تصاويرى كه حاكى از بسته بودن غرفه ايران با  آغاز مى شود كه با وجود انتش
ــران ايرانى در اين نمايشگاه  وجود آماده بودن براى استفاده است؛ برخى از ناش
حاضر شده اند؛ در همين زمينه خبرگزارى آلمانى دويچه وله روز گذشته خبر از 

حضور 10 ناشر ايرانى در اين نمايشگاه را داده بود
ــران و كتاب فروشان تهران و نيز  اين اتفاق درحالى رخ مى دهدكه اتحاديه ناش
برخى تشكل هاى نشر كشور با ارسال نامه اى خطاب به رييس اين نمايشگاه به 
ــت افتتاحيه اين نمايشگاه اعتراض و از حضور در  حضور سلمان رشدى در نشس
ــاد اسالمى و موسسه نمايشگاه هاى  آن امتناع كرده بودند. وزارت فرهنگ و ارش
ــگاه هاى بين المللى كتاب هم با  فرهنگى به عنوان متولى حضور ايران در نمايش
انتشار خبر حضور سلمان رشدى، نويسنده مرتد در اين نمايشگاه، از حضور در 
ــده، امتناع كرده و اين نمايشگاه را  آن با وجود تمهيدات متعدد تدارك ديده ش

تحريم كرده بودند.
با اين وجود اما واكنش معاون فرهنگى ارشاد به خبر منتشر شده در خبرگزارى 
ــر دولتى در نمايشگاه امسال  دوى چه وله هم در نوع خود جالب بود: «هيچ ناش
ــاره كرديد به اعتبار اينكه از قبل تصميم به  حضور ندارد؛ اما ناشرانى كه شما اش
حضور در نمايشگاه كتاب فرانكفورت گرفته بودند، در اين نمايشگاه حضور دارند. 
شما مى دانيد كه نمايشگاه كتاب فرانكفورت در چند سال قبل اساساً به اين شكل 
ــران خصوصى به صورت انفرادى در آن حضور پيدا  برگزار مى شد كه بيشتر ناش
ــى صورت گرفت براى اينكه ناشران به  ــال گذشته هم تالش مى كردند. در دو س

صورت تجميعى در غرفه ملى حضور پيدا كنند اما تحميلى در كار نبود.»
معاون فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تاكيد كرد: طبيعى بود كه عده اى 
ــان را ريخته بودند و كارهاى شان را انجام داده بودند و  هم از قبل برنامه هاى ش
ــوند، بخشى از  ــرى هم كه مطرح مى ش به فرانكفورت هم رفته اند. اين 10 ناش
ــگاه امسال حضور دارند اما آنها هم با  ايران و بخشى هم از بيرون ايران در نمايش
گفتگوهايى كه با آنها صورت گرفته، فضاهاى اعتراض آميز خودشان را نسبت به 

اين مساله خواهند داشت.
 گفته شده كه همه آنها يا بخش اصلى آنها به عنوان نخستين گام در روز افتتاحيه، 
در روز نخست دِر غرفه هاى شان را مى بندند. اين قدم اول است، كارهاى ديگرى 
هم براى نشان دادن اعتراض به اين مساله، انجام خواهد شد.صالحى همچنين 
درباره وضعيت غرفه ايران هم گفت: دو نفر از دوستان در موسسه نمايشگاه هاى 
فرهنگى ايران براى حل و فصل مالى و ادارى كارهاى باقيمانده به نمايشگاه رفتند 

و االن هم مشغول حل و فصل اين كارها هستند.
معاون فرهنگى ارشاد ادامه داد: در كنار اين مساله هم با توجه به اينكه قرار بود 
غرفه ايران كه بسته مى شود، در عين حال فضاى اعتراض آميز غرفه ايران نسبت 
به اين موضوع همچنان باقى بماند، مقرر شد اين دوستان برخى از كارهايى كه 
ــت، انجام دهند كه در حال انجام اين امور هستند  ناظر بر ارائه اين اعتراض هاس
در حد اينكه نشان دهد چرا اين غرفه در اين ايام بسته مى ماند و اين اتفاق با چه 
نگاهى افتاده است؟ غرفه ايران فضاى اعتراض آميز خودش را تا پايان نمايشگاه 

حفظ خواهد كرد.

حمايت از قمه زنى و تشيع انگليسى؛ 

مخالفت با اجتماع شيرخوارگان

يك بام و دوهواى ناشران ايرانى درآلمان

معاون وزير ارشاد: 

كاالهاى فرهنگى نقطه خروجى 
فرهنگ هستند



تحديد حدود عمومى نوبت دوم سال 1394 حوزه ثبتى ميمه 
7/301 پيرو آگهى هاى نوبتى قبلى و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسـناد و امالك 

تحديد حدود قسمتى از امالك حوزه ثبتى ميمه را بدين شرح آگهى مينمايد:
                                        شماره هاى فرعى از شماره يك اصلى واقعات در ميمه 

2447 آقاى محمد رحمانيان فرزند ابراهيم و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعى 16 قفيزى 
دشت سراخواجه 

ــدانگ يكبابخانه به مساحت  ــيد جعفر رضوى مقدم فرزند سيد اسداله شش 11521 آقاى س
155/50 متر مربع 

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين مزروعى به مس 11551 آقاى محمد فخريان فرزند رمضانعلى شش
900 متر مربع

                                   در روز شنبه 94/08/16 
                   شماره فرعى از شماره 2 اصلى واقع در مزرعه محمد سعيد ميمه

يك- آقاى حسينعلى قاسميان فرزند مرحوم شكراله و غيره ششدانگ يكدرب باغ مزروعى به 
مساحت تقريبى 975 متر مربع 

                                  در روز يكشنبه 94/08/17 
شماره هاى فرعى از شماره 26 اصلى واقعات در ونداده

ــدانگ يكبابخانه در خيابان جواد االئمه به  1524 آقاى حسين زين الدينى فرزند محمد شش
مساحت 122/27 متر مربع

ــاحت 254/41  ــدانگ يكبابخانه به مس 1784 آقاى محمد طبيبى فرزند مهدى و غيره شش
متر مربع

ــدانگ يكبابخانه در كوى دردشت به مساحت  ــته فرزانه فرزند اسداله شش 1939 خانم فرش
157/60 متر مربع

                                     در روز دوشنبه 94/08/18 
ــدانگ يكبابخانه به مساحت 714/61  ــن و غيره شش 2691 آقاى عباس فريدونى فرزند حس

متر مربع
ــدانگ يكبابخانه در كوى قدمگاه به  ــيد محسن شش 4108 خانم خاتون موسويان فرزند س

مساحت 226/75 متر مربع
 در روز سه شنبه 94/08/19

شماره هاى فرعى از شماره 35 اصلى واقعات در ازان
ــدانگ يكبابخانه در كوى پايين به  ــين شش 189 آقاى اكبر اقدامى زاده ازانى فرزند غالمحس

مساحت 224/50 متر مربع 
ــدانگ قطعه زمين مزروعى  ــين و غيره شش ــتى فرزند غالمحس 1010 آقاى مهدى عليپرس

دشت سر استخر
ــبدانى فرزند على ششدانگ قطعه زمين محصور در دشت  1076 آقاى محمدرضا مزروعى س

ماهور به مساحت 168/80 متر مربع 
1225 خانم سميه سعدانى فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه زمين مزروعى دشت لب رودخانه

                              در روز چهارشنبه 94/08/20 
2052 آقاى اكبر اقدامى زاده فرزند غالمحسين و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعى دشت 

شوره زار به مساحت 508/10 متر مربع
ــين ششدانگ قطعه زمين مزروعى دشت  3292 آقاى اكبر اقدامى زاده ازانى فرزند غالمحس

چمبه به مساحت 459 متر مربع
ــدانگ قطعه زمين محصور در  ــعلى و غيره شش ــين مختارزاده فرزند عباس 3695 آقاى حس

دشت برزآب
در روز پنجشنبه 94/08/21

4419 آقاى ابوالفضل ابراهيمى فرزند هاشم ششدانگ قطعه زمين محصور در كوى باغ كهنه 
به مساحت 382/15 متر مربع

ــدانگ قطعه زمين محصور در كوى باغ  ــعلى اقدامى فرزند آقا حسين شش 4420 آقاى عباس
كهنه به مساحت 314/35 متر مربع 

ــدانگ يكبابخانه به مساحت  ــت فرزند محمد و غيره شش ــيروس كريمدوس 4850 آقاى س
379/20 متر مربع

                                    در روز شنبه 94/08/23 
4950 خانم افسانه اسالمى فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه به مساحت 351 متر مربع

4951 آقاى احمدرضا خدادوست فرزند غالمحسين ششدانگ يكبابخانه به مساحت 273/12 
متر مربع

4952 آقاى بهنام خدادوست فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين غير محصور به مساحت 
261/16 متر مربع

                                 در روز يكشنبه 94/08/24 
4953 آقاى ابوالفضل ابراهيمى فرزند هاشم ششدانگ قطعه زمين محصور در كوى باغ كهنه 

به مساحت 392/47 متر مربع
4882 خانم اشرف كاملى ازان فرزند على اكبر ششدانگ قطعه زمين نيمه محصور در كوى باغ 

كهنه به مساحت 204/40 متر مربع
ــدانگ يكبابخانه به مساحت 431/39 متر  4991 خانم فاطمه تقيان فرزند رحيم و غيره شش

مربع
                                در روز دوشنبه 94/08/28

 شماره هاى فرعى از شماره 54 اصلى واقعات در خسروآباد
43 آقاى شيخ حسين زنده دل فرزند شيخ مصطفى ششدانگ يكباب اطاق در كوى پشت قلعه 

به مساحت 36/78 متر مربع
44 آقاى شيخ حسين زنده دل فرزند شيخ مصطفى ششدانگ يكباب اطاق در كوى پشت قلعه 

به مساحت 34/71 متر مربع
45 آقاى شيخ حسين زنده دل فرزند شيخ مصطفى ششدانگ يكباب اطاق در كوى پشت قلعه 

به مساحت 37/96 متر مربع
46 آقاى احمد جور مند فرزند حسين ششدانگ يكباب اطاق به مساحت 62 متر مربع

                            در روز سه شنبه 94/08/26 
ــدانگ يكبابخانه در كوى پشت قلعه به مساحت  49 خانم فاطمه فرجيان فرزند حسين شش

71/90 متر مربع
52 آقاى احمد جورمند فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه به مساحت 417/27 متر مربع

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين نيمه محصور به مس 978 آقاى نجفقلى پورمند فرزند اله قلى شش
466/50 متر مربع

                                در روز چهارشنبه 94/08/27
شماره هاى فرعى از شماره 67 اصلى واقعات در حسن رباط

ــدانگ قطعه زمين مسكونى به مساحت  631 خانم فاطمه على اكبرى فرزند على اصغر شش
989/11 متر مربع

760 آقاى حسين سلمانى فرزند صفرعلى و غيره ششدانگ يكبابخانه به مساحت 1171/60 
متر مربع

                                  در روز پنج شنبه 94/08/28 
794 آقاى محمد اميرى فرزند على نقى ششدانگ قطعه زمين مزروعى به مساحت 8880/55 

متر مربع
ــدانگ يكبابخانه به مساحت  ــنگ تراش فرزند حجت اله و غيره شش 798 آقاى داود داودس

581/90 متر مربع
                                     در روز شنبه 94/08/30 

شماره هاى فرعى از شماره 78اصلى واقعات در لوشاب
ــافرى فرزند محمد باقر ششدانگ قطعه زمين محصور به مساحت  502 آقاى محمد تقى مس

1690/89 متر مربع

505 آقاى جعفر گرامى فرزند على ششدانگ يكبابخانه به مساحت 1546/58 متر مربع
551 آقاى جواد گرامى فرزند عبداله ششدانگ يكبابخانه و قطعه زمين وصل به آن به مساحت 

2308/40 متر مربع
                                 در روز يكشنبه 94/09/01 

552 آقاى بهنام ميرزايى فرزند حسين ششدانگ يكبابخانه به مساحت 501/86 متر مربع
ــدانگ يكبابخانه به مساحت 1046/70  553 آقاى محمد على هادى فرزند نوراله و غيره شش

متر مربع 
554 خانم طاهره چوپانى فرزند عباس ششدانگ يكبابخانه به مساحت 307/40 متر مربع 
555 آقاى تقى زارعيان فرزند زين العابدين ششدانگ يكبابخانه به مساحت 421 متر مربع

                                   در روز دوشنبه 94/09/02 
                شماره هاى فرعى از شماره 88 اصلى واقعات در الى بيد عليا 

ــدانگ يكبابخانه در خيابان امام على به  357 آقاى على اصغر توكلى فرزند جعفر و غيره شش
مساحت 2234/70 متر مربع

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين محصور به مس ــا رحمتى فرزند حجت اله شش 400 آقاى عبدالرض
313/80 متر مربع

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين نيمه محصور به مس ــين شش 401 آقاى غالمرضا هادى فرزند حس
650 متر مربع

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين نيمه محصور به مس ــين شش 402 آقاى غالمرضا هادى فرزند حس
650 متر مربع

در روز سه شنبه 94/09/03 
 شماره فرعى از شماره 90 اصلى واقع در قلعه بلند الى بيد

ــدانگ قطعه زمين نيمه محصور در كوى قلعه بلند  239 آقاى خيراله كريمى فرزند على شش
1199 متر مربع

                                                 در روز چهارشنبه 94/09/04 
                   شماره هاى فرعى از شماره 110 اصلى واقعات در موته

ــت و درمان و آموزش پزشكى  304 دولت جمهورى اسالمى ايران بنمايندگى وزارت بهداش
ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 3886 متر مربع 

367 آقاى مجتبى هدائيان فرزند على اصغر ششدانگ يكبابخانه به مساحت 467/80 متر مربع
368 آقاى قاسم حيدرى فرزند براتعلى ششدانگ يكبابخانه به مساحت 2125/40 متر مربع

                                       در روز پنچشنبه05 /94/09 
483 خانم خديجه فصاحت فرزند محمد ششدانگ يكبابخانه به مساحت 251/55 متر مربع

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين مزروعى به مس ــروزى فرزند على شش 484 آقاى محمد صادق في
2222/55 متر مربع

ــاحت  ــدانگ قطعه زمين مزروعى به مس ــد رضا و غيره شش 485 آقاى صمد نيكبخت فرزن
3702/94 متر مربع

                                             در روز شنبه 94/09/07 
تحديد حدود پالكهاى فوق به ترتيب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع خواهد آمد لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين اعالم ميشود كه در روز مقرر در محل 
حضور به هم رسانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملك آنها با حدود اضهار شده از طرف مجاورين 
تحديد حدود خواهد شد اعتراضات مجاورين يا صاحبان امالك كه در موعد مقرر حاضر نبودند 
مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبت ظرف 
يكماه از تاريخ اعتراض به اين اداره ميبايستى با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى 
ــليم نمايد. م الف 20550 تاريخ انتشار شنبه  گواهى تقديم دادخواست اخذ و به اين اداره تس

1394/07/25 رئيس ثبت ميمه- حسين نوروز

مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
ــده:  پرون ــماره  ش  139403902004000158 ــى: آگه ــماره  ش  7 /93
ــش  ــه:9301230 1- ش 139304002004000344 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالس
ــالك 15190/1594 به  ــده از پ ــماره 15190/32744 مجزى ش دانگ يكبابخانه پالك ش
ــه آدرس: اصفهان – خيابان  ــاحت 263/68 مترمربع واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ب مس
پروين – خيابان حكيم سنايى – خيابان آذربيگدلى – بعد از مسجد بالل – پالك311 كه سند 
ــماره ثبت 60144 ششدانگ به نام محمد ايزدپور  مالكيت آن در صفحه 340 دفتر 334 با ش
ثبت و سند مالكيت شماره 591156 صادر شده است با حدود: شماالً درب و ديواريست به بن 
بست هشت مترى به طول 10/04 متر شرقاً ديوار به ديوار باقيمانده پالك 15190 (1594) 
به طول 25/75 متر جنوباً درب و ديواريست به خيابان آذربهرام به طول 10/34 متر غرباً ديوار 
به ديوار باقيمانده پالك 15190(1594) به طول 26 متر و حقوق ارتفاقى ندارد كه طبق نظر 
كارشناس رسمى پالك فوق به صورت يك باب منزل مسكونى دو طبقه (يك طبقه زيرزمين 
ــال مى باشد  ــاخت بيش از 15 س و يك طبقه همكف) به همراه يك واحد تجارى و قدمت س
نماى آن سنگ، سيستم برودتى كولرآبى و سيستم گرمايشى آن بخارى گازى، آشپزخانه اپن 
و كابينت فلزى، سرويسهاى بهداشتى كاشى، بدنه اتاقها اندود گچ و رنگ روغن، پنجره هاى 
ــعابات آب،برق،گاز و دو واحد پاركينگ مسقف مى باشد. ملكى آقاى محمد  فلزى، داراى انش
ــه 129 اصفهان در رهن  ــماره 48649-89/9/13 دفترخان ــند رهنى ش ايزدپور كه طبق س
ــدانگ يك قطعه زمين پالك  ــيجيان واقع مى باشد. 2- شش موسسه قرض الحسنه مهر بس
ــداث واحد تجارى ندارد  ــاحت 240 مترمربع با قيد اينكه حق اح 14874/42/2160 به مس
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خيابان كاوه – خيابان گلستان – خيابان 
هسا – ميدان حج – كوى استاد شهريار – شقايق هفتم كه اسناد مالكيت آن سه دانگ مشاع 
در صفحه 173 دفتر 185 ذيل ثبت 36977 و سه دانگ ديگر در صفحه 176 ذيل ثبت 36979 
ششدانگ به نام آقاى عباس براق سابقه ثبت و اسناد شماره هاى 840845و840846 صادر 
ــت به پى پالك 2159 فرعى شرقاً به طول  شده است با حدود: شماالً به طول 10 متر پى اس
24 متر پى به پى پالك 2161 فرعى جنوباً به طول 10 متر پى است به خيابان 10 مترى غرباً 
ــمى پالك فوق به  ــناس رس به طول 24 متر پى به پى پالك 2299 فرعى كه طبق نظر كارش
صورت يك باب منزل مسكونى دو طبقه دو واحدى شمالى (يك طبقه60- و يك طبقه روى 
ــامل يك پاركينگ مسقف و انبارى در  آن) با مساحت عرصه 240 و ساخت 376 مترمربع ش
ــراميك، حياط موزاييك، آشپزخانه اپن، كابينت  پشت بام، اسكلت آن بتن آرمه، نما آجر و س
آشپزخانه فلزى و بدنه كاشى، سرويسهاى بهداشتى كاشى، كف پذيرايى و خوابها موزاييك، 
ــه  بدنه پذيرايى و خوابها اندود گچ و رنگ و روغن، پنجره ها آلومينيوم، دربها چوب و تخته س
ــتم برودت كولرآبى و  ــى آن بخارى گازى و آبگرمكن ديوارى و سيس اليى و سيستم گرمايش
ــد ملكى آقاى عباس براق كه طبق سند رهنى شماره  داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باش
48649-89/9/13و5907-90/10/7 دفترخانه 129 اصفهان در رهن موسسه قرض الحسنه 
مهر بسيجيان واقع مى باشد و طبق اعالم وكيل بستانكار اسناد رهنى فوق فاقد بيمه مى باشند. 
از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 94/8/24 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
ــرقى – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. مزايده  خيابان هشت بهشت ش
ــروع و به  ــغ 8/866/500/000 ريال و 2- مبلغ 2/785/00/000 ريال ش از مبلغ پايه 1- مبل
ــنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر است  هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيش
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. 
ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل 
ــت در روزنامه زاينده رود  ــترد مى گردد ضمناً اين آگهى در يك نوب مازاد به برنده مزايده مس
چاپ اصفهان مورخ 94/07/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز 
بعد موكول مى گردد. توضيحاً جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى 
فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است. 
ضمناً برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد. م الف:18789 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان

اخبار كوتاه اخبار كوتاه

استاندار چهارمحال و بختيارى از دبيرخانه ستاد ساماندهى امور جوانان 
استان خواست اجراى مصوبات اين ستاد توسط دستگاه هاى متولى را به 

صورت جدى ترى دنبال و پيگيرى كند.
قاسم سليمانى دشتكى در شصت و يكمين ستاد ساماندهى امور جوانان 
چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: هنوز برخى از دستگاه هاى اجرايى 

نسبت به انجام تعهدات خود در قبال مصوبات اين ستاد عمل نكرده اند.
ــان  ن ــور جوا ــاماندهى ام ــتاد س ــه س ــرد: دبيرخان ــد ك وى تأكي
ــى مصوبات اين  ــراى تمام ــد به منظور اج ــال و بختيارى، باي چهارمح
ــر عمل  ــان فعال ت ــور جوان ــه ام ــيدگى ب ــدف ارتقاى رس ــا ه ــتاد ب س
ــى  ــاى اجراي ــتگاه ه ــات را از دس ــرفت مصوب ــزان پيش ــد و مي كن

خواستار شود.
ــتكى افزود: اقدامات فراوانى در دولت يازدهم براى بهبود  سليمانى دش
وضعيت اشتغال و ساماندهى امور جوانان انجام شده اما هنوز در اين مسير 

مشكالت زيادى وجود دارد.
ــالمى،  ــوراى اس ــام در مجلس ش ــب برج ــا تصوي ــرد: ب وى تصريح ك
ــق اقتصادى  ــروج از ركود و رون ــى در خ ــى رود حركت خوب اميد آن م
ــكالت حوزه جوانان نيز گشايش ايجاد  كشور صورت گيرد تا در رفع مش

شود.
ــارى  ــال و بختي ــان چهارمح ــور جوان ــاماندهى ام ــتاد س ــس س ريي
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــام در مجل ــب برج ــا تصوي ــت: ب ــان داش بي
ــش  ــذارى بخ ــرمايه گ ــش س ــم و افزاي ــعه عل ــاورى، توس ــد فن رش
ــور  ــك در كش ــده اى نزدي ــى را در آين ــى و خارج ــى داخل خصوص

شاهد هستيم.
ــى عليه جمهورى  ــتكبار جهان ــرد: تحريم هاى ظالمانه اس وى اضافه ك
اسالمى ايران، در طول تاريخ بى سابقه بوده و اميدواريم با تصويب برجام، 
انتظارات مان برآورده و اوضاع مبادالت جهانى به شرايط عادى برگردانده 

شود.
سليمانى دشتكى همچنين با بزرگداشت ماه محرم و ايام عزادارى شهادت 
ــاره و بيان كرد: عدالتخواهى، امر به معروف و  سرور و ساالر شهيدان اش
ــوه بزرگى در دنيا تبديل  ــين عليه السالم را به اس نهى از منكر امام حس

كرده است.
ــد: امروزه حتى افراد غيرمسلمان هم راه امام  سليمانى دشتكى يادآور ش
حسين عليه السالم را به عنوان الگوى و راهنماى زندگى خود قرار داده اند.
وى عنوان كرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس نيز، رزمندگان ايرانى با 
حركت در راه امام حسين عليه السالم و شهداى دشت كربال و با عمل به 
رهنمودهاى امام خمينى (ره) در برابر دنيا ايستادگى و از حقانيت ايران 

و اسالم دفاع كردند.
در شصت و يكمين ستاد ساماندهى امور جوانان چهارمحال و بختيارى، 
ــات خود را  ــتان، اقدام ــاى اجرايى اس ــتگاه ه ــران كل دس برخى مدي
ــان  ن جوا ــوزه  ح ــده  ش ــام  انج ــاى  ه ــت  فعالي ــه  زمين در 

تشريح كردند.

ــكى چهارمحال و بختيارى گفت: متأسفانه  معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزش
ــده، داروهاى چاقى و الغرى  برخى عطارى ها به سمت تجويز داروهاى فرآورى ش
ــن داروهاى  ــكل اصلى در تأمي ــدى»  اظهار كرد: مش ــت كرده اند. رضا محم حرك

بيمارى هاى خاص و سرطانى، هزينه هاى بسيار باالى برخى داروهاست.
وى با بيان اين كه معاونت دارو كمك هزينه هايى در اين زمينه به بيماران داده است، 
اظهار كرد: در پرداخت هزينه برخى داروهايى كه تحت پوشش بيمه قرار ندارند، با 

مشكل مواجه هستيم.
ــطح استان، 9 داروخانه شبانه روزى و  محمدى با اشاره به اين كه 90 داروخانه در س
ــش حوزه معاونت معاونت غذا و دارو است، افزود: پارسال،  7 بيمارستان تحت پوش
195 بازرسى از اين اماكن انجام و نتايج آن منتشر شده است.وى افزود: با اجراى طرح 
تحول سالمت، سعى شده است كه همه ى اقالم مورد نياز بيماران در بيمارستان قرار 
داده شود تا بيماران براى تهيه اين اقالم به خارج از بيمارستان نروند كه خوشبختانه 
99 درصد اين مهم تحقق پيدا كرده است.محمدى بررسى 2 ميليون و 500 نسخه 
پزشكان، آموزش 8  هزار و 400 نفر ساعت به ماماها و تكنسين ها، اعزام 17 نماينده 
به بيمارستان ها و شبكه ها به منظور نظارت بر كيفيت داروها، بازرسى از كارخانه ها، 
برگزارى دوره ى آموزشى در مدارس، آموزش دانشجويان بهداشت محيط و تكميل 
بخش ميكروبى را از اقدامات اين معاونت در راستاى ارتقاى ايمنى غذا و دارو برشمرد. 
ــطح شهر تنها وظيفه ى ارائه ى گياهان  وى با بيان اين كه عطارى هاى موجود در س
ــفانه برخى عطارى ها به سمت تجويز دارو هاى  دارويى را دارند، تصريح كرد: متأس
ــده، داروهاى چاقى و الغرى حركت كرده اند.معاون غذا و داروى دانشگاه  فرآيند ش
علوم پزشكى استان با بيان اين كه گشت مشترك به منظور مقابله با كاالى قاچاق مواد 
آرايشى و عطارى ها وجود دارد، خاطرنشان كرد: تنها مرجع مطمئن كه مردم براى 

تهيه دارو مى توانند به آن مراجعه كنند، داروخانه ها هستند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال وبختيارى از ثبت 
ملى سه اثر تاريخى و فرهنگى استان خبرداد. بهمن عسگرى سوادجانى افزود: 
ــى  ــتان شناس ــامل اثرفرهنگى تاريخى «كنده بارده»، محوطه باس اين آثار ش

«پيران» و مجموعه درختان چنار«سياسرد»بروجن بوده است است. 
وى گفت: اثر فرهنگى تاريخى كنده بارده واقع در شهرستان بن، بخش مركزى 
دهستان وردنجان، روستاى بارده، شرق قلعه بارده است كه قدمت اين اثر مربوط 
ــگرى اظهار كرد: اين اثر به شماره 31311 در  به دوره اسالمى متاخر است.عس

فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است .وى افزود: اين كنده با 
ــتفاده ــام اس كاربرى هايى از قبيل راه ارتباطى، پناهگاه و محل نگهدارى احش

ــور موجب  ــت آثار ملى كش ــه طبيعى در فهرس ــد كه ثبت اين مجموع  مى ش
مى شود حفاظت و مراقبت از آن از طريق مراجع قانونى به شيوه اى بهتر و موثق 
ــتان شناسى پيران واقع در  تر انجام گيرد.وى اثر فرهنگى تاريخى محوطه باس
ــتاى پيران را ديگر اثر ثبت شده در  ــتان ميالس روس شهرستان لردگان، دهس
فهرست آثار ملى كشور دانست و گفت: قدمت اين بنا مربوط به دوره ميانه اسالمى 
ــت آثار ملى كشور به ثبت ــماره 31320 در فهرس است.وى گفت: اين اثر به ش

 رسيده است.

دبيرخانه ستاد ساماندهى امور جوانان 
اجراى مصوبات را پيگيرى كند

عطارى ها حق تجويز دارو ندارند

17نشان مرغوبيت و ثبت ملى 
سه اثر تاريخى فرهنگى
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.حجت االسالم والمسلمين على سعيدى صبح امروز در كنگره ملى سرداران و 2 هزار و 400 
شهيد استان چهارمحال و بختيارى با اشاره به نقش مثبت و منفى خواص در پاسدارى از 
ميراث امام خمينى(ره) اظهار كرد: آيا بعد از امام خواص توانستند به نحو احسن از ميراث 

ايشان پاسدارى كنند.
وى افزود: اكثر رهبران الهى نسبت به ميراث بعد از خودشان نگران بودند كه مصاديق آن در 

قرآن هم آمده اما پيامبر بيش از ديگران نسبت به ميراث خود نگران بود.
سعيدى با بيان اينكه حوادث تاريخ قابل تكرار هستند و بايد مواظب باشيم كه در دام نيفتيم، 
بيان داشت: اگر بنا باشد كه از مقام معظم رهبرى اطاعت نشود و خواص و مردم رهبر را تنها 
بگذارند يا رهبرى مانند حضرت على(ع) منزوى مى شود، يا مانند امام حسين(ع) كشته و يا 

مانند امان زمان(عج) از چشم ها پنهان مى شود.
ــالمى گفت: رهبرى در 14 خرداد در حرم  نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقالب اس

مطهر امام خمينى(ره) اعالم كردند كه اگر ملت ايران از راه امام جدا شود سيلى مى خورد.
سعيدى اظهار كرد: برخى از خواص و مردم ما اشتباهات قوم بنى اسرائيل و عصر علوى را 
تكرار كردند البته با چند تفاوت، اينكه در زمان بعد از رحلت پيامبر عده زيادى از خواص و 
مردم منحرف شدند و امام زمان شان را تنها گذاشتند اما در زمان ما عده كثيرى از خواص 
و مردم كنار رهبرى ايستادند.وى با بيان نگرانى رهبر معظم انقالب از ميراث شان و ميراث 
امام افزود: مقام معظم رهبرى فرمودند «همه اسالم در برابر همه كفر ايستاده است» و به 

جرات مى توان گفت هيچ گاه در طول تاريخ اين چنين صف آرايى وجود نداشته است.
اين مسوول به سه اسالم نوپا و شكل گرفته در منطقه اشاره كرد و ادامه داد: اين سه اسالم 
شامل سلفى گرى عربستان، سكوالريسم تركيه و شيعيان افراطى كه توهين به اهل تسنن 
و ترويج عزادارى هاى خشن از كارهاى كثيف شان است.نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى آسيب هايى كه در حال حاضر جامعه ما با آن درگير است را با زمان پيامبر 
مقايسه كرد و افزود: اولين آسيب، تفاوت عملكرد خواص زمان پيامبر با اكنون است، در زمان 
پيامبر عده اى تحت عنوان ميانه رو به ميدان آمدند و ادعاى خيرخواهى داشتند اما خيانتى 

كه اينها كردند از همه بدتر بود كه همين اتفاق بعد از فوت امام (ره) هم تكرار شد، اكثريت بر 
محور رهبرى بودند، عده اى خالف ايشان و عده اى هم راه ميانه را در پيش گرفتند.

سعيدى دومين اشتباه عصر علوى با عصر رهبرى را تنزل مقام امام و رهبرى عنوان و گفت: 
در زمان امام على همه با اين سخن كه حضرت على جوان و تند است سعى در تنزل مقام 
ــد، غافل از اينكه اين قدرت  ــتند كه همين موضوع در زمان رهبرى هم تكرار ش امام داش
ــال اين كشتى را در درياى طوفان زده  رهبرى مقام عظماى واليت است كه بيش از 25 س

غرب آسيا هدايت مى كند.
وى در ادامه افزود: سومين اشتباه در دو عصر مطلق نگرى نسبت به اصحاب بود، با اين تفكر 
كه همه صحابه پيامبر اهل بهشت اند سعى داشتند كه آن ها را در تاريخ ثبت كنند تا براى 
ــان نباشد، اين اشتباه در زمان رهبرى هم  غصب خالفت در دوره هاى بعد مانعى سر راه ش
اينگونه تكرار شد كه هر كه نفس امام به او خورده باشد از هر اشتباهى مصون است، آيا كسى 

كه در مقابل ولى فقيه بايستد باز هم يار امام است. 
اين مسوول به اشتباه بعدى كه سكوت خواص است اشاره كرد و افزود: اى كاش خواص در 
برابر فتنه ها فقط سكوت مى كردند اين موضوع چه در زمان رهبرى و چه در زمان امام ديده 
شده مثل فتنه سال 88 و 18 تير سال 78. نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران آخرين اشتباه 
را كه خطرناك تر از سايرين است عدم توجه به عوامل پشت صحنه در فتنه ها عنوان و تاكيد 
كرد: در هر فتنه اى چند اليه وجود دارد اليه پشت پرده كه اتاق فكر فتنه است، اليه روى 
صحنه كه فتنه را اجرا مى كند و اليه كف خيابان كه آشوب به راه مى اندازد.وى افزود: اليه 
روى صحنه و كف خيابان را مى توان شناخت و كنترل كرد ولى اليه پشت صحنه را نمى توان 

شناخت و بسيار خطرناك است.
ــندى از خودشان باقى  ــاره به اينكه بنيان گذاران ظلم و فتنه معموال س اين مسوول با اش
نمى گذارند و حريم دارند بيان داشت: آن ها براى خودشان حريم درست كرده اند تا كسى 

جرات نداشته باشد خرده اى به آن ها بگيرد. 

نماينده ولى فقيه در سپاه بيان كرد؛

نقش مثبت و منفى خواص 
در پاسدارى از ميراث

 امام خمينى(ره)

ــى  قانون ــك  پزش كل  ــر  مدي
ــارى گفت: از  چهارمحال و بختي
ابتداى سالجارى تا كنون 11 نفر 
ــتان چهارمحال و بختيارى  در اس

غرق شدند.
ــاره به غرق شدن 11 نفر  منصور فيروزبخت با اش
ازابتداى سال تا كنون در چهارمحال و بختيارى، 
اظهار داشت: اين افراد همگى مرد بوده اند كه به 
داخل رودخانه ها و درياچه هاى استان وارد شده 

و به علت نداشتن مهارت در شنا غرق شده اند.
ــده رود در چهارمحال و  ــزود: رودخانه زاين وى اف

بختيارى يكى از مهمترين رودخانه هايى است كه 
بيشترين غرق شدگى ها در آن گزارش مى شود.

وى يادآور شد: ميزان غرق شدگى نسبت به سال 
گذشته در اين استان كاهش يافته است.

ــك قانونى چهارمحال و بختيارى  مدير كل پزش
ــنا كردن  در ادامه تاكيد كرد: رودخانه ها براى ش
ــتند و افراد بايد از ورود به  محيط هاى امنى نيس

رودخانه ها براى شنا كردن پرهيز 
كنند.

وى تاكيد كرد: جريان شديد آب و 
سرد بودن آب در رودخانه ها شنا 
كردن را با مشكل مواجه مى كند 

و موجب به هم خوردت تعادل شناگر مى شود .
ــتان چهارمحال و  ــى اس ــك قانون مدير كل پزش
ــى كه  ــواده هاي ــت: خان ــار داش ــارى اظه بختي
ــه ها مى  ــار رودخان ــردش به كن ــفر و گ براى س
ــه ها ــل آب رودخان ــه داخ ــد از ورود ب ــد باي رون

 پرهيز كنند .

فيروز بخت مطرح كرد؛

11نفر در چهارمحال و بختيارى غرق شدند
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ــهر برتر از لحاظ تكنولوژى و مدرن بود را در اينجا به شما  10 ش
معرفى خواهيم كرد.

ــد.  ــم به نظر مى رس ــمند» اندكى مبه ــهر هوش ــالح «ش اصط
ــهرى ياد مى كنند كه از ارتباطات  برخى افراد از آن به عنوان ش
ــات عمومى را در اختيار  و فناورى اطالعات بهره مى برد تا خدم
ــهروندان بگذارد و بعضى افراد ديگر بر اين باورند كه شهرهاى  ش
ــود را  ــمند فناورى اطالعات و هر آنچه مربوط به آن مى ش هوش
مورد استفاده قرار مى دهند تا هوشمندترين و كارآمدترين منابع را 
مورد استفاده قرار دهند و در نتيجه بتوانند هزينه استفاده از انرژى 
را به حداقل برسانند؛ نحوه ارائه خدمات را بهبود بخشند، كيفيت 
ــانى به محيط زيست را  زندگى را ارتقا دهند و ميزان آسيب رس
ــام اين اتفاقات  ــه پايين بياورند و البته تم به ميزان قابل مالحظ
ــاندن مصرف  ــتفاده از نوآورى ها و به حداقل رس ــايه اس را در س

سوخت هاى كربنى محقق سازند.
وين

انتخاب وين به عنوان هوشمندترين شهر جهان اندكى غيرقابل باور 
به نظر مى رسد؛ زيرا نام اين شهر معموال در فهرست هوشمندترين 
ــم نمى خورد. با وجود اين وين تنها شهر جهان  ــهرها به چش ش
ــده  ــود كه در تمام معيارهاى در نظر گرفته ش ــوب مى ش محس

امتياز كامل را كسب كرده است.
ــهر نوآورانه، بهره مندى كامل از فناورى هاى سبز، باال بودن  ش
كيفيت زندگى و ارايه خدمات دولت الكترونيك وين، در فهرست 
ــيار متمايز خودنمايى مى كند و  ــمند جهان بس شهرهاى هوش
فرماندارى آن طرح هايى در دست دارد كه پيش بينى شده است 
با اجراى آنها موقعيت وين به عنوان هوشمندترين شهر جهان تا 

سال 2050 ميالدى حفظ شود.
مديران و برنامه ريزان شهر هوشمند وين مذاكرات گسترده اى را 
با سهامداران و صاحبان صنايع بزرگ آغاز كرده اند تا از اين طريق 
بتوانند نسل جديد ساختمان هاى هوشمند با درصد آاليندگى 
ــتم حمل و نقل عمومى را هوشمند كنند و  ــازند، سيس صفر بس
آخرين فناورى هاى اروپا براى شهرهاى هوشمند را به كار گيرند.

تورنتو
ــمند در  ــهرهاى هوش ــاز ش ــن امتي ــو باالتري تورنت
ــمالى را از آن خود كرده است. همچنين در  آمريكاى ش
ــهرهاى جهان، باالترين امتيازها را  ــت بهترين ش فهرس
كسب كرده است و به واسطه سرعت توسعه در زمينه هاى 

مختلف فناورى شهرت جهانى دارد.
ــهر تاسيس كرده است  شركت IBM، مركزى در اين ش
كه در آن، مهم ترين راهكارها براى توسعه شهر مجازى و 

رفع موانع مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــهرها نيز  ــت كالن ش ــن در فهرس ــو همچني ــام تورنت ن
ــود و به عبارت ديگر مى توان گفت وابستگى  ديده مى ش
ــيار  ــيلى بس ــوخت هاى فس ــه كربن و س ــاد آن ب اقتص
ــاخت تورنتوى  ــى نيز در س ــت. بخش خصوص اندك اس
ــت و به كمك آن مركز  ــيار فعاليت كرده اس مجازى بس
ــردى Smart Commute Toronto راه  راهب
ــاكنان شهرها  ــت تا امكان دسترسى س اندازى شده اس
ــدازه فراهم  ــك ان ــات عمومى به ي ــتاها به خدم و روس
ــمند تورنتو به گونه اى راه اندازى شده است  شود. هوش
ــى بر آن  ــود را مبتن ــد خدمات خ ــه دولت 100 درص ك

ارائه مى دهد.

پاريس
از لحاظ معمارى پايدار براى شهرهاى هوشمند، پاريس 
ــس در زمينه هاى  ــاز را در اروپا دارد. پاري باالترين امتي
ــه از جمله  ــت ك ــب كرده اس مختلف امتياز بااليى كس
ــه  ــه ب ــان در زمين ــهر جه ــومين ش ــه س ــوان ب ــى ت م
ــبز  ــهر س ــتين ش كارگيرى نوآورى هاى فناورانه، نخس
ــه ارائه خدمات  ــان در زمين ــهر جه اروپا و يازدهمين ش

دولت الكترونيك اشاره كرد.
ــترده ورزش  ــات گس ــه خدم ــطه ارائ ــه واس ــس ب پاري
ــدا كرده  ــهرت جهانى پي ــهر اجتماعى ش ــر ش مبتنى ب
 Autolib ــهردار پاريس طرحى با نام ــت و البته ش اس

ــهر مجازى  ــاكنان ش ــب آن س ــه موج ــرد كه ب ارائه ك
ــى در دنياى واقعى بهره مند مى توانند از خدمات ورزش

ــتگاه اجاره انواع تجهيزات   شوند. در اين طرح 250 ايس
ــت كه  ــده اس ــه دوچرخه راه اندازى ش ــى از جمل ورزش
شهروندان به واسطه هويت مجازى خود در شهر هوشمند 

از خدمات آن بهره مند مى شوند.

نيويورك
ــترى نسبت به ديگر  ــته است امتياز بيش نيويورك توانس
شهرهاى هوشمند كسب كند و البته در فهرست باالترين 
ــه 47 را  ــهرهاى جهان رتب ــى در بين ش ــت زندگ كيفي

در اختيار دارد. 
ــالدى فعاليت  ــال 2009 مي فرماندارى نيويورك در س
ــه موجب  ــاز كرد و ب ــركت IBM آغ ــتركى را با ش مش
 Business Analytics ــاى ــز راهكاره آن مرك
ــمند را  ــهر هوش Solution براى ارائه خدمات جامع ش

در اختيار گرفت.
ــاى پيچيده  ــخگويى به نيازه ــه منظور پاس  اين مركز ب
روزافزون شهروندان مبتنى بر محيط مجازى راه اندازى 
ــطه آن توانست تمام  ــد؛ و فرماندارى نيويورك به واس ش
ــه آن در اختيار  ــود را بر پاي خدمات دولتى و عمومى خ

شهروندان بگذارد.
ــى و خصوصى در  ــز دولت ــهروندان، تمام مراك به جز ش
ــاى تجارتى و  ــد فعاليت ه ــازى مى توانن نيويورك مج
ــوم مردم  ــد و البته عم ــام دهن ــود را انج ــى خ بازرگان
ــط  ــن محي ــا را در همي ــات آنه ــد خدم نن ــى توا م

در اختيار بگيرند.
ــى ماليات  ــزان بازده ــت مي ــده اس  اين اتفاق باعث ش
به سيستم دولتى افزايش قابل مالحظه يابد و فرماندارى 
ــال آينده  ــت طى چند س نيويورك پيش بينى كرده اس
ــاى خود ــون دالر بر درآمده ــق 100 ميلي ــن طري از اي

 بيفزايد.

لندن
پايتخت انگليس در زمينه هاى مختلف براى ارائه خدمات 

گسترده مجازى بسيار امتياز مناسبى دارد.
ــتم هايى در جهت  ــطه طراحى سيس  شهر لندن به واس
ــهرتى فراوان  ــاى فناورانه ش ــوآورى ه ــدى از ن بهره من
كسب كرده است و البته ساماندهى سيستم حمل و نقل 
عمومى به واسطه خدمات شهر مجازى نيز توانسته است 

بر اعتبار آن بيفزايد.
قرار است در كالج سلطنتى لندن مركز شهرهاى هوشمند 
ــانى  ــود و اين مركز بتواند خدمت رس ــيس ش اروپا تاس
ــگاهى و  ــل، بازرگانى، دانش ــت، حمل و نق در حوزه دول
ــد؛ و البته اين  ــترده تر كن ــهروندى را گس داده هاى ش
ــتر از ــه بيش ــدى هر چ ــره من ــد به به ــا امي ــات ب اتفاق

ــتر بخش هاى مختلف  ــا و كارآيى هر چه بيش  نوآورى ه
جامعه صورت مى گيرد.

ــالم كرد  ــى اع ــه تازگ ــن ب ــدن همچني ــهردارى لن ش
ــركت O2 آغاز  ــا ش ــترده اى را ب ــاى گس ــكارى ه هم
ــبكه خدمات  ــت تا به موجب آن بزرگ ترين ش كرده اس
ــدازى  ــا راه ان ــگان Wi-Fi را در اروپ ــت راي اينترن

كند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1706 | october 17 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ــگاه تربيت مدرس نمونه هاى آزمايشگاهى  ــگران دانش پژوهش
زيست حسگرى را طراحى كرده اند كه امكان تشخيص زودهنگام 
ــورد آزمايش  ــون را در نمونه ى م ــرطان خ عوامل مرتبط با س

به صورت چشمى مهيا مى كند.
اين زيست حسگرها با هزينه  پايينى ساخته شده  و از حساسيت، 

گزينش پذيرى و سرعت بااليى برخوردار هستند.
ــاختارهاى ميله يى شكل طال با خواص  امروزه استفاده از نانوس
ــورد توجه  ــخيص بيمارى ها م ــر در درمان و تش نورى بى نظي
ــت حسگرها،  ــعه  نانو زيس ويژه اى قرار گرفته اند. طراحى و توس
عوامل درمانى هدفمند، انتقال ژن، نورگرما درمانى، نشانگرهاى 
ــاى بالقوه اين  ــكى از كاربرده ــخيص پزش تصويربردارى و تش

نانوساختارهاست.
به گفته  دكتر طاهره توحيدى مقدم، هدف از اين پژوهش، طراحى 
يك سامانه  كارا براى تشخيص سرطان خون(لوسمى) به كمك 
ــور نمونه هايى از يك  ــت. بدين منظ نانوميله هاى طال بوده اس
نانو زيست حسگر طراحى شده و عملكرد آن در راستاى دستيابى 

به اين هدف مورد ارزيابى قرار گرفته است.
توحيدى مقدم در ادامه در خصوص روش تشخيص اين بيمارى 
ــخص در مايعات  ــور برخى پروتئين هاى مش عنوان كرد: «حض
ــان (خون، بزاق، ادرار) با غلظت خاص، مى تواند  بيولوژيك انس

ــد؛  ــك بيمارى جدى باش نمايانگر ي
ــن  ــنجش اي ــش و س ــن، پاي بنابراي
ــخيص، پيشگيرى  پروتئين ها در تش
و درمان به هنگام بيمارى ها سودمند 
خواهد بود. در اين پژوهش، پروتئين 
ــت مولكول  ــه عنوان زيس ليزوزيم ب
ــح  ــد، زيرا ترش ــاب ش ــدف انتخ ه
بيش از حد مجاز آن مى تواند نشانگر 
ــه و نيز بروز  ــالل در عملكرد كلي اخت

سرطان لوسمى باشد».
ــده به  ــت آم ــاس نتايج به دس بر اس
ــگر طراحى شده  ــت حس كمك زيس
در اين طرح، حضور پروتئين ليزوزيم 
ــه صورت  ــورد آزمايش ب در نمونه  م

چشمى قابل تشخيص است.
اين محقق ضمن مقايسه  مزيت هاى 
ــگر با روش هاى  ــتفاده از اين حس اس

ــرد:  ــوان ك ــداول عن ــخيصى مت تش
ــخيصى  «در برخى موارد آزمون هاى تش
ــر  ــر، پرهزينه و پردردس ــيار وقت گي بس
ــاى متداول  ــال، روش ه ــت. براى مث اس
براى تشخيص پروتئين ليزوزيم، كدورت 
ــت و االيزا  ــنجى، الكتروفورز ليزوراك س
است كه هر يك از نظر پيچيدگى فرايند، 
حساسيت، هزينه، اتالف انرژى و نيروى 
ــكالت خاص خود را دارند.  ــانى مش انس
ــامانه  طراحى  ــت كه س اين در حالى اس
ــده در اين پژوهش در مقايسه با ساير  ش
روش هاى تشخيصى موجود از پيچيدگى 
ــوده و در عين حال  ــوردار ب كمترى برخ
قابل دسترس، حساس، مقرون به  صرفه 

و سريع است».
براى افزايش كارايى اين زيست حسگر در 
ــتره  غلظتى پايين تر پروتئين هدف،  گس

استفاده از راهكار تغيير دما، در كيفيت و كاهش زمان تشخيص 
بسيار موثر خواهد بود.

ــى اين سامانه  ــاخت و بررس توحيدى مقدم در پايان به روش س
ــنتز شده و پس  ــاره كرد و افزود: «ابتدا نانوميله هاى طال س اش
ــاخت با آپتامر اختصاصى پروتئين  ــرايط س ــازى ش از بهينه س
ــرايط مناسب اتصال  هدف (ليزوزيم) عامل دار شدند. سپس ش
ــاختار و اپتامر و در نهايت پايدارى آن در شرايط  ــتى نانوس زيس
گوناگون مطالعه شد. با پايش نوسانات پالسمون سطحى نانوپروب 
در حضور پروتئين هدف، قابليت تشخيصى آن در گستره غلظتى 
نانوموالر و پيكوموالر آزمون شد. همچنين گزينش پذيرى اين 
نانوزيست حسگر در حضور پروتئين هاى كنترل مانند انسولين، 
سيتوكروم C، آلفا آميالز، BSA وHSA به عنوان عوامل احتمالى 
تداخل مورد بررسى قرار گرفت. در نهايت قابليت تشخيصى اين 
سامانه در سرم خون افراد سالم و بيمار (مبتال به به لوسمى حاد 
ــرايط  ــتيك) با و بدون القاى ش ــمى لنفوبالس ميلوئيدى و لوس

محيطى مقايسه شد».
نتايج اين تحقيق كه حاصل همكارى دكتر طاهره توحيدى مقدم 
و دكتر بيژن رنجبر، اعضاى هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، 
ــال 2015، صفحات  ــت در مجله  Talanta (جلد 144، س اس

778 تا 787) به چاپ رسيده است.

ــكوفايى گفت: در حال حاضر با سه  رييس صندوق نوآورى و ش
ــيده ايم تا بتوانند در قالب خدمات مختلف به  بانك به توافق رس

شركت هاى دانش بنيان سرويس بدهند.
ــتيم تا با هر بانكى كه بتواند  بهزاد سلطانى گفت: در تالش هس
به خوبى به شركت هاى دانش بنيان سرويس بدهد، تفاهم نامه 

منعقد كنيم.
وى  با بيان اينكه اكنون در حال آزمايش هستيم تا ببينيم كدام 
ــركت هاى دانش بنيان خدمات دهد،  بانك بهتر مى تواند به ش
افزود: در حال حاضر با سه بانك به توافق رسيده ايم؛ هر كدام از 

اين بانك ها مى توانند خدمات متفاوتى ارائه كنند.
ــا در حال  ــك ه ــى از بان ــون يك ــرد: اكن ــوان ك ــلطانى عن س
ــت. بانك ديگر نيز  صادر كردن ضمانت نامه براى شركت ها اس
در خصوص عامليت مالى تمركز دارد كه اين اولين نمونه عامليت 

است.
وى ادامه داد: همچنين دو خدمت ديگر به بانك سوم سپرده شده 

كه در حال انجام است.
به گفته رييس صندوق نوآورى و شكوفايى اين صندوق به واسطه 

بانك ها به شركت ها دانش بنيان خدمات ارائه مى كند. 
سلطانى اظهار داشت: تفاوتى بين بانك هاى خصوصى يا دولتى 

قائل نيستيم.

ــيار مهمى را براى نصب بر روى همه نسخه هاى  مايكروسافت وصله بس
سيستم عامل ويندوز طراحى و عرضه كرده است.

ــان نرم افزارى خود كه هر ماه  ــته به روزرس شركت مايكروسافت در بس
عرضه مى شود، وصله اى را گنجانده كه نصب آن بر روى همه نسخه هاى 

ويندوز از ويستا تا 10 ضرورى است.
اين شركت هشدار داده كه در صورت عدم نصب اين وصله هكرها مى توانند 
ــر اينترنتى Internet Explorer كدهاى  از راه دور و با نفوذ به مرورگ

مخرب خود را بر روى رايانه هاى افراد قربانى اجرا  كنند.
بررسى ها نشان مى دهد كه اين مشكل امنيتى در مرورگر اينترنتى جديد 

مايكروسافت موسوم به Edge وجود ندارد.
ــه نحوه مديريت  ــام دارد و مربوط ب ــرورى MS15-106 ن اين وصله ض
ــكل قادر  ــا به علت اين مش ــت؛ هكره ــا در حافظه رايانه اس object ه
ــتكارى  ــتم و همين طور دس ــه سيس ــن ب ــات الگي ــرقت اطالع به س
ــاى مختلف  ــردن داده ه ــده و همين طور پاك ك ــب ش برنامه هاى نص

خواهند بود.
شناسايى اين مشكل كه حتى سيستم هاى مجهز به نسخه هاى قديمى 
ويندوز سرور را تهديد مى كند با همكارى چند شركت امنيتى و از جمله 
ترندميكرو، فايرآى، ورى ساين و از اين قبيل صورت گرفته است؛ دو وصله 
 109-MS15 108 و-MS15 بسيار مهم ديگر در اين مجموعه به نام هاى

مربوط به ويندوز هستند.

ــا و موسسه فناورى  ــگاه پيشرانش جت ناس تيمى از محققان آزمايش
ــتين بار موفق  ــمند ايرانى براى نخس ــكارى دو دانش كاليفرنيا با هم
به توليد طيفى از لنزهاى نورى فوق نازك با قابليت دستكارى دلخواه 

نور شده اند.
ــا و دانش آموخته  ــرانش ناس ــگاه پيش دكتر محمود باقرى از آزمايش
دانشگاه صنعتى شريف و دكتر امير اربابى از موسسه فناورى كاليفرنيا 
ــاير محققان، دستگاه  ــگاه تهران با همكارى س و دانش آموخته دانش
ــى كرده اند كه مى تواند ــطوح» (metasurfaces) را طراح «متاس
ــيوه اى كه دستيابى به آن  به صورت محلى، خواص نور زمينه را به ش

توسط ساير اپتيك هاى استاندارد دشوار است، اصالح كند.
ــتاورد در نهايت مى تواند منجر به ارتقاى فناورى دوربين ها و  اين دس
ــود. محمود باقرى، مهندس ميكرو دستگاه هاى  ميكروسكوپ ها ش
ــا در كاليفرنيا در بيانيه اى اظهار كرد:  آزمايشگاه پيشرانش جت ناس
اين لنزهاى مسطح به ما در ساخت مونتاژهاى جمع وجورتر و قوى تر 
تصوير كمك خواهند كرد. فناورى جديد مى تواند مزيت بزرگى براى 
ــد؛ زيرا اندازه كوچك و سختى، ويژگى هاى مهمى  علوم فضايى  باش
براى اجزاى فضاپيما محسوب مى شود. لنزهاى عادى مانند نمونه هاى 
مورد استفاده در عينك يا ذره بين، بر انحنا براى خم و متمركز كردن 
ــته  ــود، بس ــى كه نور وارد يك لنز منحنى مى ش نور اتكا دارند. زمان
ــد.لنزهاى مسطح  ــده و به نقطه تمركز مى رس به چگالى ماده، خم ش

جديد مى توانند نور را به شيوه هايى دستكارى كنند كه براى لنزهاى 
عادى تقريبا ناممكن است. آن ها همچنين فضاى كمترى را اشغال كرده 
كه امكان ايجاد دستگاه هاى الكترونيك كوچك تر را فراهم مى كنند. 

به گفته محققان، نازكى هر لنز به اندازه يك درصد موى انسان است.
ــخت تر باشند؛  ــده با لنزهاى جديد بايد س ــاخته ش دستگاه هاى س
زيرا فناورى جديد به جاى شيشه از نانوستون هاى سيليكون استفاده 
مى كند. نانوستون هاى سيليكون كه به دليل شباهت شان به ستون هاى 
بلند با اندازه كمتر از يك نانومتر به اين نام خوانده مى شوند، به شكل 
يك الگوى كندوى عسل چيده مى شوند. اين كار باعث ايجاد متاسطوح 
ــورى نور را  ــيرها و ويژگى هاى امواج عب ــود كه مى توانند مس مى ش
ــد؛ براى مثال،  ــى كنترل كنن از طريق ويژگى هاى الكترومغناطيس
ــر دهند كه  ــور را تغيي ــدن ن ــطوح مى توانند درجه خم ش اين متاس
بر ظهور تصوير در داخل يا خارج نقطه تمركز تاثير مى گذارد. اين سطوح 
همچنين مى توانند قطبش را دستكارى كرده و ارتعاش امواج نور را در 
تنها يك جهت محدود كنند. اين امر براى عملكرد ميكروسكوپ ها و 
ــرفته ضرورى است. از اين لنزهاى مسطح  نمايشگرهاى دوربين پيش
فوق نازك عالوه بر دوربين ها و ميكروسكوپ ها مى توان در نمايشگرها 
و حسگرهاى پيشرفته استفاده كرد. محققان اكنون در حال كار براى 
ساخت متاسطوحى هستند كه در محصوالت تجارى مانند دوربين ها و 

طيف سنج هاى مينياتورى قابل استفاده هستند.

رييس صندوق نوآورى و شكوفايى خبرداد:

توافق با سه بانك براى ارائه خدمات 
به شركت هاى دانش بنيان

فناورى اطالعات؛

شناسايى حفره امنيتى خطرناك 
در همه ويندوزها

دستكارى دلخواه نور
 با نخستين ميكرولنزهاى فوق نازك

10 شهر برتر تكنولوژى جهان را بشناسيد 

ساخت زيست حسگر آزمايشگاهى حاوى نانوميله  طال براى تشخيص سرطان

دريچه

به وسيله ى محققان ايرانى؛

كاهش زمان تشخيص آلودگى 
ميكروبى آب

ــى ــگاه مل ــوژى پژوهش ــد بيوتكنول ــز رش ــگران مرك پژوهش
ــايى  ــت فناورى، كيت هايى براى شناس ــى ژنتيك و زيس  مهندس
ــان  ــه زم ــد ك ــه كردن ــى ارائ ــع غذاي ــاى آب و صناي آلودگى ه
ــاعت  ــه 16 س ــاعت ب ــى آب را از 72 س ــخيص آلودگ تش

كاهش مى دهد.
ــركت دانش بنيان سازنده اين  ــليمى مديرعامل ش دكتر حسن س
 (ColiZist) «ــت ــت «كلى زيس ــان كرد: كي كيت ها، خاطرنش
ــى صنايع  ــاى ميكروب ــايى آلوگى ه ــت كه براى شناس كيتى اس
آب و فاضالب، غذايى و دارويى، استخرها و مصارف خانگــى بـه كار 

مـى رود و در اين شركت توليـد شده است.
وى يكى از تست هاى اساسى در صنعت آب را بررسى آلودگى آب 
ــت: در صورت مثبت  ــت و اظهار داش به آلودگى هاى مدفوع دانس
ــرب خواهد بود كه براى شناسايى  بودن اين تست، آب غير قابل ش
ــبتا زمان بر ــود دارد كه نس ــى وج ــى روش هاى قديم اين آلودگ
ــتند؛ ولى در اين مطالعات ما با توليد كيت هاى «كلى زيست»  هس
ــبت به روش هاى قديمى افزايش  سرعت تشخيص آلودگى را نس

داده ايم.
سليمى زمان تشخيص در تست هاى سنتى را 72 ساعت ذكر كرد 
ــاعت كاهش  ــده به 16 س ــن زمان با كيت هاى توليد ش و گفت: اي

يافته است.
ــخيص در برخى از  ــرعت تش ــر اين كه س ــرح با تاكيد ب مجرى ط
ــان كرد:  ــت، خاطرنش ــيار حائز اهميت اس صنايع از جمله آب بس
ــت  ــتريلى اس در نمونه هاى خارجى اين محصول نياز به ظرف اس
ــتلزم صرف  ــود كه اين خود مس ــت هاى مورد نظر انجام ش تا تس
ــت  ــه در نمونه ايرانى انجام تس ــت؛ در حالى ك ــه و زمان اس هزين
ــت؛ به نحوى كه كيت در بسته بندى هاى استريل  تسهيل شده اس

ارائه مى شود.
ــت:  ــرد و گف ــاره ك ــت اش ــن كي ــتفاده از اي ــوه اس ــه نح وى ب
ــت  ــته، پس از گذش ــل بس ــردن آب به داخ ــه ك ــا اضاف ــر ب كارب
ــاى آب  ــزان آلودگى ه ــرى مي ــدازه گي ــه ان ــادر ب ــان، ق زم

است.
ــخيص آلودگى آب  ــت تش ــن كه از كي ــا تاكيد بر اي اين محقق ب
ــتفاده كرد،  ــه آب خانگى اس ــتم هاى تصفي ــراى سيس مى توان ب
ــت كه  ــه اى اس ــه گون ــت ب ــن كي ــيون اي ــح داد: فرموالس توضي
در صورتى كه باكترى مورد نظر در آب باشد، رنگ آن را آبى مى كند
ــت ــايى آلودگى ها اس ــادر به شناس ــر فردى ق ــن طريق ه  و از اي
ــت و يا متخصص ــرد ميكروبيولوژيس ــت تا كاربر، ف  و نيازى نيس

 باشد.
ادامه دارد...
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رييس اداره اوقاف و امور خيريه مباركه گفت: براى ثبت نام عالقمندان زمان 
ثبت نام سى و هشتمين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم تمديد شد.

رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مباركه على مبشرى در گفت و 
گو با مباركه نا  با اشاره به تمديد ثبت نام مرحله شهرستانى سى و هشتمين 
ــته هاى حفظ، قرائت، ترتيل و مفاهيم، گفت:  ــابقات قرآن در رش دوره مس
فعاليت هاى فرهنگى و قرآنى سازمان اوقاف ارزشمند و بازخوردهاى مثبت 

آن در سطح جامعه و حتى كشورهاى اسالمى قابل مشاهده است.
مبشرى بيان كرد: با توجه به استقبال عالقمندان به قرآن كريم، اداره كل 
اوقاف و امور خيريه استان اصفهان جهت شركت مردم مومن و خداجو زمان 
ثبت نام در سى و هشتمين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم را تا29مهر 

ماه تمديد كرد.
ــت  ــاى روز جامعه دانس ــى از نيازه ــى را يك ــگ قرآن ــج فرهن  وى، تروي
ــل و  ــزارى محاف ــش را در برگ ــترين نق ــاف بيش ــازمان اوق ــزود: س و اف
ــابقات  ــاره به برگزارى مس ــرى  با اش ــا مى كند.مبش ــابقات قرآنى ايف مس
ــت:  ــور، اظهار داش ــاالنه در كش ــازمان اوقاف به  صورت س ــم س قرآن كري
ــه بين المللى  ــا مرحل ــاز و ت ــتانى آغ ــه شهرس ــابقات از مرحل ــن مس اي

ادامه دارد.

رييس اداره اوقاف و امور خيريه مباركه:

ثبت نام سى  و هشتمين دوره مسابقات 
سراسرى قرآن كريم تمديد شد

از گوشه كنار استان

ــن  ــد اي عاشورابايدتاثيرگذارباش زاينده رود
ــالم  حجت االس را  ــب  مطل
ــيف اهللا يعقوبى،  والمسلمين س
نماينده مقام معظم رهبرى و امام جمعه شهرضا به مناسبت 
فرا رسيدن محرم ماه پيروزي خون بر شمشير در آيين سياه 
پوش شدن عزاداران حسيني دربيت الحسين هيت سينه 
ــت وگفت: پس زمينه بوجودآمدن  زن شهرضااظهارداش

كربالازلقمه حرام بوده است.
نماينده مقام معظم رهبرى در شهرضا،  بااشاره به سخنان 
حضرت سيدالشهداع درروزعاشوراگفت: شكم هاى شما 
ــت َفَقْد ُملَِئْت بُُطونُُكْم ِمَن الَْحَراِم ؛ چون  پر از مال حرام اس
شكم هاى شما از حرام پرشده است ، حرف هاى من در شما 

اثر نمى گذارد.
ــهرضا با بيان اين كه درمحرم امسال جامعه  امام جمعه ش
مادرمجالس دوسوگواري دارند گفت: يكي درعزاي حضرت 
اباعبداهللا الحسين (ع) ويكي درسوگ جانباختگان فاجعه 

مناكه آنهاهم لب تشنه جان دادند .
يعقوبي خطاب به عزاداران خاطرنشان ساخت: عاشوراي 
امسال بايدنداي بلندترين اعتراض مجالس به ستمكاري 
وحرام خواري باشدكه پس زمينه بوجودآمدن كربالازلقمه 
حرام بوده است وي درادامه افزود: عاشورابايداين حماسه 

وتحرك درآن باشدكه همه جامعه ماازحرام پاك شود
ــهرضادربخش ديگري  نماينده مقام معظم رهبري درش
ازسخنان خود به افرادخيردرهيات عزاداري گفت: افرادي 
ــتندبه  ــدوداراي آبروهس ــي برخوردارن ــه ازتوانايي مال ك
ــكالت  ــائل ومش ــندكه گرفتارمس ــاني برس فريادكس
ــودرااداره  ــي خ ــي توانندزندگ ــده اندونم ــادي ش اقتص
ــده اندآبرومندان آبرويشان  نمايندودچارورشكستگي ش

رابخرندونگذارندزمين بخورندوبه فريادشان برسند
يعقوبي باگراميداشت يادوخاطره عزاداران حضرت اباعبداهللا 
ــتگان وكساني كه درهيئات  الحسين ع وقدرداني ازگذش
زحمت كشيده انديادآورشد: خداوندرحمت كندگذشتگان 
ــرورش دادندجامعه ماراكه بانام  وعلماء مارا كه اينگونه پ

ومكتب امام حسين ع آشناشديم. 
ــهرضا  ــينه زن ش ــه همت هيات س ــم كه ب دراين مراس
ــزاداران حضرت  ــان وع ــوتان وپيرغالم باحضورپيشكس
ــده بود طي آئيني توسط  اباعبداهللا الحسين (ع) برگزارش
ــتن يادونام  ــيني ودرجهت زنده نگه داش پيرغالمان حس
ــهداى كربال و آمادگى براى ورود به ماه محرم و صفرو  ش
نوكرى خالصانه و عزادارى براي امام حسين (ع) و اصحاب 
با وفايش باعلم نمودن وبه اهزازدرآوردن پرچم هاي هيآت 
مذهبي وباانداختن شال هاي مشكي و سبز پيراهن هاى 

ــكي پوش اباعبداله الحسين (ع)  ــياه به تن كرده ومش س
شدند.

ــام جمعه وتني  ــم كه ام ــت در اين مراس ــايان ذكراس ش
ــووالن هيات مذهبي نيز  ــهرضا، مس چندازمسووالن ش

حضور داشتند بااهداء تنديس لبيك ياحسين وشال مشكي 
ــتان ، مداحان ،  به سرپرستان هيات عزاداري اين شهرس
ــينه زنى به عزاداري  ــرايى و س با نوحه خوانى و مديحه س

پرداختند.

برگزاري آيين سياهپوشان حسيني درشهرضا

ــين همدانى چهارشنبه شب با حضور  آيين گراميداشت سردار شهيد حس
قشرهاى مردم واليتمدار كاشان در مسجد صادقيه اين شهربرگزار شد.

ــن آيين با  ــن (ع) در اي ــرت اميرالمومني ــگاهى حض فرمانده مجتمع دانش
ــهيدان واالمقام در روز  ــت ياد و خاطره اين شهيد مجاهد گفت: ش بزرگداش
قيامت مانند پيامبران، ائمه اطهار (ع) و علما جزو شفاعت كنندگان محسوب 
ــردار رشيد اسالم با عنوان بسيجى  مى شوند. سردار جواد مشيدى از اين س
متدين و مخلص، شجاع، واليتمدار و متخصص ياد كرد و افزود: شهيد همدانى 

در يمن، سوريه، عراق، حماس و حزب اهللا به ابووهب شهرت يافته بود.
ــاى تكفيرى، ايجاد  ــت ه وى هدايت بيش از 90 عمليات مهم عليه تروريس
قرارگاه هاى حضرت زينب و حضرت رقيه (س) در حلب و همچنين تشويق 
ــيج را از جمله بخشى از خدمات ارزشمند  مردم سوريه براى عضويت در بس
سردار همدانى بيان كرد.وى از سردار شهيد همدانى به عنوان يكى از خنثى 
ــران از اين مجاهد  ــرد: فتنه گ ــال 88 نام برد و تصريح ك كنندگان فتنه س
واالمقام كينه به دل داشتند و تشنه خونش بودند. مشيدى در بخش ديگرى 
ــيج در نظام مقدس  ــاره به نقش خدمات طيبه شجره بس ازسخنانش با اش
ــالمى براى ــمنان پس از پيروزى انقالب اس ــالمى گفت: دش جمهورى اس
 ساقط كردن آن همواره با تهديد، تحريم، جنگ و فتنه و توطئه هاى مختلف 
به مقابله با آن پرداختند. وى از توجه و عنايت خداوند سبحان، مردم متدين 
و واليتمدار و رهبرى پيامبرگونه امام راحل به عنوان سه عنصر اصلى خنثى 
كننده اين توطئه ها ياد كرد.وى با تشريح بخش هايى از توطئه هاى گسترده و 
مختلف دشمن، بسيج را خنثى كننده تمامى فتنه هاى دشمنان عليه اين نظام 
بيان كرد و گفت: عامل اصلى بيدارى اسالمى در جهان شجاعت، بصيرت، و 

رشادت هاى بسيجيان در صحنه هاى مختلف است.

گراميداشت ياد و خاطره سردار شهيد 
همدانى در كاشان

آيين پرچم زنى در نوش آباد 
برگزار شد

درآمد كشاورزان كمتر از سود سپرده گذارى 
در بانك  است

همايش شيرخوارگان حسينى در
 شاهين شهر و ميمه برگزار مى شود

على اصغر شقايقى  گفت: آيين پرچم زنى در نوش آباد هر ساله با حضور مردم، 
ــهر در روزهاى آخر ماه ذى الحجه  ــووالن و امام جمعه و جماعات اين ش مس

برگزار مى شود.
وى اظهار كرد: در اين آيين بيش از پنج هزار پرچم عزاى امام حسين(ع) در 

خيابان ها، معابر و حتى ها درب منازل شهر نصب مى شود.
ــهردار نوش آباد هدف از برگزارى اين آيين را ايجاد همبستگى، يكدلى و  ش
ــاالر شهيدان  ــرور و س اتحاد بين هيات  مذهبى نوش آباد در ايام عزادارى س
دانست و تصريح كرد: در اجراى اين برنامه همه جوانان شهر و هيئات مذهبى 

شركت مى كنند.
شقايقى خاطر نشان كرد: اجراى اين آيين با مشاركت مالى تمام هيئت مذهبى 
اين شهر و با همكارى شوراى اسالمى و شهردارى  نوش آباد انجام مى شود كه 
اعضاى شورا با خريدارى پرچم و پرده و آماده  سازى آنها با عنوان هيئت مذهبى 

نوش آباد اقدام مى كنند.
ــهر تاريخى نوش آباد به واسطه آيين هاى خاص و سنتى  وى با بيان اينكه ش
ــهرت دارد، يادآور شد: حركت  ــهر آيين هاى عاشورايى ش در ماه محرم به ش
ــگاه بزرگ از غدير تا ظهور و  ــقيا، اجراى نمايش ــهداى كربال و اش كاروان ش
ــنتى مردم نوش آباد در ــم خاص تعزيه از جمله آيين هاى س برگزارى مراس

ايام محرم است.

رييس شوراى اسالمى بخش مركزى شهرضا با ابراز تأسف از مشكالت و معضالت موجود 
در صنعت دامدارى و كشاورزى گفت: كشاورزى محور توسعه پايدار و دامدارى ركن اصلى 
توليد محصوالت لبنى و پروتئينى است، اما در حال حاضر اين دو صنعت حياتى در كشور 

دست به گريبان معضالت و مشكالت فراوانى است.
ــتاى سوالر اين شهرستان  رحمت اهللا كريملو، در همايش روز ملى روستا كه در روس
برگزار شد، اظهار كرد: متأسفانه سود سپرده گذارى در بانك ها بسيار بيشتر از فعاليت 
ــت و اين معضلى است كه بايد هر چه سريع تر  در عرصه هاى كشاورزى و دامدارى اس
مرتفع شود. وى افزايش قيمت نهاده هاى دامى و كشاورزى را از جمله ديگر معضالت 
اين دو حوزه برشمرد و افزود: افزايش نهاده هاى دامى و كشاورزى مانع صرفه اقتصادى 
ــده و در نتيجه دامداران و زارعان ترجيح مى دهند به جاى  فعاليت در اين عرصه ها ش
ــغول شوند.كريملو اضافه كرد: تأمين  كار در دامدارى ها يا مزارع، به ساير حرفه ها مش
مواد غذايى يكى از مهم ترين نيازهاى هر كشور است و دولت هاى بيگانه نيز در مواقع 
ــورها وضع  ــئله، تحريم هاى غذايى را بر عليه ديگر كش ــتفاده از اين مس بحرانى با اس
مى كنند.رييس شوراى اسالمى بخش مركزى شهرضا ادامه داد: يكى از وظايف دولت 
ــت تا از قدرت نمايى بيگانگان، از طريق  حمايت از بخش هاى كشاورزى و دامدارى اس
اعمال تحريم هاى غذايى جلوگيرى كند.وى، خشكسالى را يكى از مهم ترين معضالت 
بخش هاى كشاورزى و دامدارى مناطق روستايى اين شهرستان برشمرد و گفت: به جز 
كمبود بارش ها، آنچه به پديده خشكسالى دامن مى زند، حفر چاه هاى غير مجازى است 

كه حيات قنوات كشاورزى را تهديد مى كند.

سيزدهمين همايش بزرگ شيرخوارگان حسينى با حضور عزاداران و سوگواران مكتب 
اباعبداهللا (ع) در مصلى نمازجمعه شاهين شهر برگزار مى شود.

نهضت عاشورا بر اساس آزادگى و فداكارى حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) اهل بيت و 
72 تن از يارانش شكل گرفت و تاريخ را سرشار از حماسه و ايثار كرد و درس آزادگى 

و عزت به انسان داد.
نقطه اوج مظلوميت حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) در واقعه عاشورا، شهادت حضرت 
على اصغر(ع) در صحراى كربال بود. و همايش حضرت على اصغر (ع) (شيرخوارگان 
ــهداء(ع) و كوچكترين  ــيم مظلوميت حضرت سيدالش حسينى)بهانه اى براى ترس

شهيد كربال است،
سيزدهمين همايش بزرگ شيرخوارگان حسينى با هدف آشنايى كودكان با فرهنگ 
حسينى و تربيت عاشورايى نسل آينده همزمان با 3 هزارو 500 نقطه جهان با حضور 
ــوگواران مكتب اباعبداهللا (ع) در شهرستان شاهين شهر و ميمه برگزار  عزاداران و س

مى شود.
اين همايش در شاهين شهر روز جمعه 24 مهرماه رآس ساعت 8 صبح از سوى هيات 

حضرت على اصغر(ع) در مصلى نماز جمعه اين شهر برگزار خواهد شد.
همايش شيرخوارگان حسينى بزرگ ترين تجمع عزاداران حسينى است كه هر ساله 
در نخستين جمعه ماه محرم با حضور مادران و نوزادان آنها به ياد على اصغر امام حسين 

(ع) برگزار مى شود. 

انتقاد

ــن  ــدگل از تدوي ــالمى آران و بي ــات اس ــس اداره تبليغ ريي
ــتانه محرم ــدگل در آس ــى آران و بي ــات مذهب ــور عزادارى هيئ منش

 خبر داد.
ــاى  ــات امن ــع هي ــردان در جم ــميع اهللا م ــالم س حجت االس
ــيدن ماه  ــتانه فرارس ــرد: در آس ــتان اظهار ك ــات مذهبى شهرس هيئ
ــتان تدوين  ــن شهرس ــى اي ــات مذهب ــزادارى هي ــور ع محرم، منش

شده است.
ــتان،  ــوراى تامين شهرس ــر ش ــاس نظ ــور بر اس ــزود: اين منش وى اف
ــئون فرهنگى در  ــاماندهى ش ــتاد س ــى و س ــات مذهب ــوراى هيئ ش
ــم و همدلى در  ــدت، نظ ــاد وح ــا هدف ايج ــبت هاى مذهبى ب مناس
ــزادارى در 20 بند تدوين  ــيب هاى ع ــگيرى از آس ــا و پيش عزادارى ه

شده است.
ــبت هاى مذهبى  ــئون فرهنگى در مناس ــاماندهى ش ــتاد س رييس س
ــائبه و بدون  ــان كرد: برگزارى عزادارى بى ش آران و بيدگل خاطر نش
ــتى  ــائل بهداش ــلمين، رعايت مس خرافات، تاكيد بر حفظ وحدت مس
ــات مذهبى،  ــزادارى هي ــاعت ع ــذرى، تعيين س ــخ و توزيع ن در طب
و ــاز  نم ــه  فريض ــع  موق ــه  ب ــام  انج ــر  ب ــد  تأكي

ــى در برنامه هاى  ــرت افزاي ــر، لزوم بصي ــروف و نهى از منك  امر به مع
ــل،  ــيقى، طب ــتفاده از آالت موس ــدم اس ــى و ع ــات مذهب هي
ــه   ــب به حماس ــمايل   منتس ــن و ش ــزرگ و خطرآفري ــاى ب پرچم ه
ــن ــاى اي ــن مؤلفه ه ــار(ع) از مهم تري ــه اطه ــورا و ائم ــان عاش آفرين

 منشور است.

ــى در فعاليت هاى فرهنگى و  مردان ادامه داد: لزوم تصميم گيرى جمع
ــات امناى هيات، عدم ايجاد آلودگى  عمرانى هيات مذهبى از طريق هي
صوتى و ايجاد مزاحمت براى شهروندان به ويژه در ساعات پايانى شب، 
ــتگاه صلواتى و ــت مجوزهاى الزم براى برپايى ايس توجه به لزوم درياف

ــتجات  دس ــت  حرك ــگام  هن در  ــر  معب ــد  س از  ــرى  جلوگي  
ــى  ــكات ايمن ــه ن ــه ب ــام و توج ــى ن ــه ب ــام بيم ــزادارى و انج ع
ــن  ــده در اي ــاره ش ــوارد اش ــر م ــى از ديگ ــات مذهب ــط هيئ توس

منشور است.
رييس اداره تبليغات اسالمى آران و بيدگل افزود: در اين منشور برخى 

از شاخصه هاى عزادارى سالم نيز تبيين شده است. 
ــته هاى عزادارى حداكثر  بر اساس اين منشور، پايان زمان حركت دس
ــايش و آرامش مردم، بر  تا ساعت 23 تعيين شده و به منظور حفظ آس

رعايت اين موضوع تاكيد شده است.
ــووالن هيات  ــور در اختيار مس ــالم مردان افزود: اين منش حجت االس
ــتند.  ــه اجراى كامل آن هس ــرد و هيات موظف ب ــرار مى گي مذهبى ق
ــت از خيمه هاى  ــر از صيان ــزادارى كمت ــت از مجالس ع ــروز صيان ام
ــيوه سنتى عزادارى در  امام حسين (ع) نيست.وى با تأكيد بر حفظ ش
آران و بيدگل گفت: عزادارى سنتى مردم آران و بيدگل صحيح ترين و 
ــت به طورى كه در سال هاى اخير  سالم ترين نوع عزادارى در كشور اس
ــينى مردم، به شهر كشانده  رسانه ملى را براى پخش شور و شعور حس
ــنتى عزادارى مردم ــيوه س ــور مى تواند متاثر از ش و عزادارى هاى كش

 آران و بيدگل باشد.

ــتان لنجان گفت:رفتارهاى سليقه اى  رييس شوراى هيات هاى مذهبى شهرس
ــينى لطمه مى زند كه از جمله اين رفتارها ايجاد  ــعائر حس به ترويج فرهنگ و ش

رقابت هاى ناسالم بين هيات هاى مذهبى مى باشد.
حجت االسالم والمسلمين مجيد سبكتكين با اشاره به آسيب هاى هيئات مذهبى 
ــليقه اى به ترويج فرهنگ و شعائر حسينى لطمه مى زند كه از  گفت:رفتارهاى س
جمله اين رفتارها ايجاد رقابت هاى ناسالم بين هيات هاى مذهبى مى باشد.رييس 
شوراى هيات هاى مذهبى شهرستان لنجان افزود:بحمداهللا به بركت وجود علماى 
قديم و وجود حوزه علميه،در شهرستان خيلى از آسيب هاى جدى و حاد مراسمات 

مذهبى بوجود نيامده و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. 
حجت االسالم سبكتكين توجه به آسيب هاى مجالس مذهبى را امرى ضرورى 
دانست و تصريح كرد:مسائلى نظير متداخل شدن مراسم عزادارى با خرافات،فراهم 
ــدود كردن خيابان ها و معابر،توجه صرف  آوردن آزار و اذيت ديگران بواسطه مس
ــينى و موارد اين چنينى سبب به حاشيه  ــينى و غفلت از شعور حس به شور حس
ــود. وى مداحى و روضه خوانى در  كشيدن معارف مكتب امام حسين(ع) مى ش
ــت و  ــين(ع) دانس ــيله اى براى پيوند مردم با مكتب امام حس عزادارى ها را وس
خاطرنشان كرد:محتوا و مضامين مطرح شده در هيات ها از اهميت بااليى برخوردار 
ــنايى بيشتر مردم با اهداف و روش  بوده چراكه اين موضوعات زمينه اى براى آش
زندگى ائمه معصومين(عليهما السالم) مى باشد.رييس شوراى هيات هاى مذهبى 
شهرستان لنجان از فعاليت بيش از 170 هيات مذهبى و 200 مداح در شهرستان 
خبر داد و ياد آور شد:خدا روشكر بستر بسيار خوبى براى ترويج فرهنگ و بصيرت 
حسينى در شهرستان لنجان وجود دارد كه اميداريم هيات ها از ظرفيت موجود 

نهايت بهره بردارى را انجام دهند.
حجت االسالم سبكتكين در ادامه به تشريح برنامه هاى شوراى هيئات مذهبى در 

لنجان پرداخت و عنوان نمود:اعزام مبلغ به مدارس براى دانش آموزان،ساماندهى 
و صدور مجوزها،برگزارى ايستگاه هاى صلواتى،مسابقات تفسير قرآن و ساماندهى 

جلسات هيات خواهران از جمله اقدامات اين شورا در چند وقت اخير بوده است.
رييس شوراى هيات هاى مذهبى شهرستان لنجان بررسى آسيب ها و انحرافات 
ــمرد و افزود:شناسايى اين  هيات هاى مذهبى را يكى از وظايف اصلى شورا برش
آسيب ها و ارائه راهكار براساس منويات رهبر معظم انقالب و مراجع عظام تقليد 

جهت رفع اين مشكالت همواره دغدغه ما بوده است.
سنگ زنى سنتى ديرينه در عزادارى مردمان لنجان

ــته محرم در لنجان  ــوم و آداب گذش ــاره به رس حجت االسالم سبكتكين با اش
ــم سنگ زنى  ــيوه هاى خاص عزادارى رايج در زرين شهر،مراس گفت:يكى از ش
عزادارن است كه با در دست گرفتن چوب به اندازه كف دست،همگام با نواى نوحه 

و در حالى طنين«حيدر»سر مى دهند آنها را به هم مى كوبند.
ــم  ــتان لنجان ادامه داد:در اين مراس ــوراى هيات هاى مذهبى شهرس رييس ش
عزادارن بجاى سينه زدن،دو چوب(سنگ) موجود در دستان خود را در حالت تك 
ضرب،سه ضرب و حتى چهار ضرب به هم ميزدند.وى در خصوص حمايت از هيئات 
ــتان لنجان تقاضا دارم كه در هر  ــووالن محترم شهرس خواستار شد:از همهمس
كدام از شهرها كميته و شناسنامه اى براى هيات هاى مذهبى همان شهر تعريف
ــا را حمايت  ــا آنه ــن هيات ه ــوع عملكرد اي ــت و ن ــه فعالي ــا توجه ب  كنند و ب

كنند.
حجت االسالم سبكتكين در پايان تاكيد كرد:بزرگترين پايگاه دينى در نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ايران هيئات مذهبى ميباشند كه محل آموزش تعاليم دينى و 
ــب و منسجم مسئولين  ــت كه نيازمند حمايت و تشكيالت مناس شعائر الهى اس

مى باشد.

منشور عزادارى هيات مذهبى 
آران و بيدگل تدوين شد

رييس شوراى هيات هاى مذهبى شهرستان لنجان:

پرهيز از رقابت ناسالم در هيات هاى مذهبى
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بهداشت فردى خبر

شايد شما براى اينكه وزن تان را كم كنيد، دست به هر كارى زده باشيد 
ــه مطلوب را دريافت  ــفانه از هيچ كدام از روش هاى رايج نتيج و متاس

نكرده باشيد.
در اين مطلب ما قصد داريم تا شما را با روش هاى عجيب براى كاهش 

وزن آشنا كنيم.
1- موز، سيب و يا نعناع را بو كنيد.

ــد،  ــيكاگو انجام ش ــر روى 3000 نفر در ش ــه ب ــك تحقيق ك نتايج ي
ــنه  ــو مى كنند، كمتر گرس ــتر ب ــان داد افرادى كه غذا ها را بيش نش
ــما  ــه بويدن غذاها مغز ش ــن معتقدند ك ــوند. در واقع محققي مى ش
ــى  ــاده غذاي ــوردن آن م ــال خ ــما در ح ــه ش ــد ك ــى زن ــول م را گ

هستيد.
2- در مقابل صندلى ميز ناهارخورى خودتان، يك آينه بر روى 

ديوار نصب كنيد.
ميزان مواد غذايى خورده شده يك سوم افرادى كه در مقابل خودشان 
ــن باورند كه  ــت و محققان بر اي ــب كرده اند، كاهش يافته اس آينه نص
ــما  ــان در آينه، آينه اين حقيقت را براى ش هنگام ديدن تصوير خودت
ــش وزن  ــراى كاه ــى را ب ــه اهداف ــه چ ــود ك ــى ش ــاد آور م ي

در نظر داريد.
3- دور برتان را با رنگ آبى پر كنيد

ــرى را مى  ــت فود كمت ــتوران هاى فس ــل اصلى كه رس يكى از دالي
ــه رنگ  ــت ك ــند، اين اس ــته باش ــى رنگ داش ــه دكورى آب ــد ك يابي
ــه خوبى  ــد ب ــى توان ــتها، م ــده اش ــار كنن ــك مه ــش ي ــى در نق آب

ظاهر شود. 
سعى كنيد در بشقاب آبى رنگ غذا بخوريد و روميزى آبى رنگ بر روى 

ميزتان باشد. 
ــز  ــى و قرم ــاى زرد، نارنج ــگ ه ــد از رن ــعى كني ــن س همچني
ــتها  ــش اش ــب افزاي ــا موج ــگ ه ــن رن ــرا اي ــد، زي ــاب كني اجتن

مى شوند.
4- از غذايتان عكس بگيريد

ــد و  ــس بگيري ــد عك ــى خوري ــه م ــى ك ــا از غذاي ــد ت ــعى كني س
ــدارى كنيد.  ــخ نگه ــراه تاري ــه هم ــان ب ــراه ت ــن هم ــا را در تلف آنه
ــاى پركالرى  ــاى غذاه ــس ه ــدن عك ــا دي ــد ب ــات بع ــلما دفع مس
ــيمان  ــاره آنها پش ــوردن دوب ــما را از خ ــد، ش ــرده اي ــل ك ــه مي ك

مى كند. 
ــيد كه اين روش ممكن است براى بعضى از  ــته باش البته به خاطر داش

افراد برعكس كار كند.
5- خودتان را ببنديد

يكى از روش هاى موفق در كنترل وزن كه در فرانسه پرطرفدار است، 
بستن خودتان با روبان است. 

ــك روبان نازك  ــام، ي ــوى قبل از رفتن به ضيافت هاى ش زنان فرانس
ــبب مى  ــد و اين موضوع س ــى بندن ــان م ــر لباس به دور كمرش را زي
ــان  ــكم ش ــش از حد مجاز غذا بخورند، ش ــى كه بي ــود تا در صورت ش
ــوش اندام  ــد خ ــد كه باي ــان بياي ــاورد و يادش ــار بي ــان فش ــه روب ب

بمانند.

ــاير پرنده ها مانند بلدرچين، كبك، شترمرغ،  غير از تخم مرغ، تخم س
غاز يا اردك هم خوراكى است و مصرف هر كدام از آنها مى تواند فوايدى 

براى بدن داشته باشد.
تخم اردك

تخم اردك، از نظر طب سنتى، با اينكه ديرهضم تر و غليظ تر از تخم مرغ 
ــد. بهترين حالت مصرف  ــت، مى تواند براى رفع الغرى مفيد باش اس
تخم  اردك هم اين است كه آن را با چربى خودش سرخ كنيد. مصرف 
ــود. اين تخم،  ــينه و سرفه ش تخم اردك مى تواند باعث رفع تنگى س

سرشار از امگا3 و ويتامين D است.
تخم غاز

ــبى  ــت كه حجم مناس ــم جزو ديگر تخم هاى خوراكى اس تخم غاز ه
ــت.  ــود جاى داده اس ــن را در خ ــوالت و پروتئي ــن B12، ف از ويتامي
ــت؛  ــتر از تخم مرغ اس ــزان پروتئين تخم غاز، حدود 3/5 برابر بيش مي

اما چربى و كلسترول آن هم بسيار باالست.
تخم شترمرغ

ــت كه مصرفش به خانم هاى  تخم شترمرغ هم جزو مواد غذايى اى اس
ــود. تخم شترمرغ، آهن،  باردار يا افراد مبتال به كم خونى توصيه مى ش
ــيدفوليك و كالرى بااليى دارد؛ اما ميزان روى آن كمتر از تخم مرغ  اس

است.
تخم بلدرچين

ــت كالم در كودكانى كه  ــراى فصاح ــم ب ــن ه ــرف تخم بلدرچي مص
ــود.  ــد، توصيه مى ش ــت حرف نمى زنن ــاده يا درس ــرف افت دير به ح
هر 100 گرم تخم بلدرچين، حدود 158 كيلوكالرى انرژى دارد و ميزان 

ويتامين هاى A و B12 و B6 آن هم تقريبا به اندازه تخم مرغ است.
تخم كبك

ــت. تخم كبك،  ــى پايينى اس ــن باال و چرب ــك داراى پروتئي تخم كب
ــتم گوارشى يا قواى جنسى  سريع هضم مى شود و براى تقويت سيس
ــواد مغذى  ــروه B و آهن، جزو م ــت. ويتامين هاى گ ــب اس هم مناس

تخم كبك است.

ــخيص  ــگيرى و تش ــرطان ايران گفت: پيش رييس مركز جامع كنترل س
زودهنگام تنها راه مبارزه با سرطان است؛ زيرا بين 13 تا 14 درصد مبتاليان 
ــخيص دوام مى آورند و مابقى در ــال بعداز تش ــرطان معده تا پنج س به س

 شش ماه بعد از تشخيص فوت مى كنند.
ــن المللى  ــيه دومين همايش بي ــماعيل اكبرى در حاش ــر محمد اس  دكت
ــاالنه 450 هزار سال عمر  ــتگاه گوارش افزود: سرطان س سرطان هاى دس
مردم ايران را كاهش مى دهد، كه 20 درصد آن يعنى حدود 90 هزار سال 

آن، به علت سرطان معده است.
ــور گفت: شيوع سرطان  ــدن هرم جمعيتى كش ــاره به سالمند ش وى با اش
ــت برنامه ريزى هاى مناسب حاكميتى  در سالمندان بيشتر است و الزم اس

در اين زمينه انجام گيرد.
ــاره به اينكه سرطان معده  ــرطان ايران با اش رييس مركز جامع كنترل س
ــاى اجتماعى  ــت، افزود: علت ه ــرطان اس ــنده ترين س ــايع ترين و كش ش
ــوى و روانى  ــالالت معن ــادى و اخت ــر اقتص ــى، فق ــر فرهنگ از جمله فق

از جمله عوامل بروز سرطان معده است.
ــرطان معده كشنده است  ــورها س اكبرى با بيان اينكه تقريبا در همه كش
ــورهاى  ــاال مى برد، در كش ــدرت معالجه را ب ــخيص زودرس ق گفت: تش
ــال  ــد بيماران تا پنج س ــا 80 درص ــمال آمريكا گاهى ت ــمال اروپا و ش ش
ــخيص زودرس  ــه علت همين تش ــى مانند، كه ب ــخيص زنده م بعد از تش

است.
ــواده ها افزود: فريزر يكى از  وى با انتقاد از طرز تهيه و نگهدارى غذا در خان
بالهايى است كه مواد پروتئينى و سرخ كرده را فريز و چربى حيوانى مانده را 

نگهدارى مى كند، كه عامل بروز سرطان است.
ــاره به اينكه سرطان سومين  رييس مركز جامع كنترل سرطان ايران با اش
عامل مرگ و مير در جهان است، گفت: استعمال دخانيات، استفاده از نمك، 
شكر و چربى و وجود نيتريت و نيترات ها در مواد غذايى از ديگر عوامل ابتال 

به سرطان است.
ــه، پانكراس  ــرى، مثانه، كلي ــتان، روده، م ــرطان هاى پس اكبرى افزود: س
ــتند؛ به طورى كه  ــور هس ــايع در كش ــرطان هاى ش ــت از ديگر س و پوس
ــودن داريم  ــخيص اميد به زنده ب ــال بعد از تش ــرطان مرى تا دو س در س
و در سرطان روده تا 50 درصد اميد به زنده بودن تا پنج سال بعد از تشخيص 

است؛ بنابراين پيشگيرى بهترين راه حل براى مبارزه با سرطان است.

روش هاى جالب و جديد 
براى كنترل وزن

مقايسه تخم اردك،غاز، شترمرغ، 
بلدرچيـن و كبـك

فريز غذا؛ عامل بروز سرطان
ــنتى،  ــادى دارد كه داروهاى س ــواع زي ــه  ديابت، ان معالج
ــى از آن جمله  ــاى طبيع ــيوه ه ــات جايگزين و ش معالج
ــم در هر  ــامل رعايت نظ ــتند. معالجات جايگزين، ش هس
ــى  و  ــه تا  فعاليت ورزش ــذا خوردن گرفت چيزى ازنحوه غ
شرايط فكرى و تغييرات شيوه زندگى مى شود. مثال هايى 
ازمعالجات جايگزين عبارتند از: طب سوزنى، روان درمانى،
ــتى  ــزم، پس خوراند زيس ــوگا، هيپنوتي ــاژ درمانى، ي ماس
ــى آرام بخش،  ــك)، عطردرمانى، تمرينات ورزش (بيوفيدب
ــان هاى تكميلى  ــيارى ديگر. درم درمان هاى گياهى و بس
ــوند؛  ــتفاده مى ش ــاى رايج اس ــا داروه ــراه ب ــوال هم معم
ــاى داروهاى  ــن به ج ــاى جايگزي ــه درمان ه در حالى ك
ــوند. بعضى از افراد مبتال به ديابت از  معمول استفاده مى ش
ــى كنند؛ ــتفاده م ــا جايگزين اس ــاى تكميلى ي درمان ه
ــتند، اما ممكن  ــا موثر هس ــن درمان ه ــه بعضى از اي گرچ
ــند. بيمارانى  ــا حتى مضر باش ــت بعضى از آنها بى اثر ي اس
ــتفاده مى كنند،  كه از درمان هاى تكميلى يا جايگزين اس
ــا بدانند  ــورت كنند ت ــورد مش ــن م ــك در اي بايد با پزش

كه چه كارى درست است.
درمان هاى جايگزين براى ديابت كدامند؟

ــيار  ــاى بس ــوزن ه ــن روش س طـب سـوزنى : در اي
ــود.  ــرو برده مى ش ــخصى از بدن ف ــاط مش ــى در نق نازك
ــوزنى  ــد كه طب س ــن باورن ــمندان بر اي ــى از دانش بعض
ــكن هاى طبيعى در بدن مى شود.  ــازى مس ــبب آزادس س
ــش دردهاى مزمن  ــوزنى كارآمدى خود را در كاه طب س
ــراد مبتال  ــوزنى براى اف ــت. گاهى طب س ــان داده اس نش
ــر ديابت)  ــاك در اث ــى دردن ــيب عصب ــى (آس به نوروپات

استفاده مى شود.
ــت كه  پس خوراند زيسـتى (بيوفيدبك) : تكنيكى اس
ــش به درد  ــخ هاى بدن ــخص كمك مى كند تا با پاس به ش
بيشترآشنا و آگاه شود. اين درمان جايگزين بر تكنيك هاى 

آرام بخشى و كاهش استرس تاكيد دارد.
تصويرسازى ذهنى : يك روش آرام بخش است كه در آن 
شخص به تصاوير آرام بخش مانند امواج دريا فكر مى كند؛ 
عالوه بر اين شخص بايد تصاويرى شامل كنترل و درمان يك 
ــانى كه از اين  بيمارى مزمن مانند ديابت را تصور كند. كس
روش استفاده كرده اند، مى گويند كه اين روش سبب بهبود 

نشانه هاى بيمارى شده است.
درمـان بـا مكمـل هـاى غذايـى طبيعـى بـراى 

ديابت كدامند؟
ــى افراد  ــه رژيم غذاي ــردن كروم ب ُكـروم : فوايد اضافه ك
ــت.  ــال ها مورد بحث و تحقيق بوده اس مبتال به ديابت، س
بعضى از مطالعات حاكى از اين هستند كه مكمل هاى كروم 
در كنترل بيمارى ديابت موثر است. ُكروم در بدن براى ساخت 

ــت. البته به دليل اطالعات  عامل تحمل كلوگز ضرورى اس
ــروم در درمان ديابت،  ــتفاده از مكمل ك ناكافى در مورد اس

استفاده از اين مكمل توصيه نمى شود.
جينسينگ : چند نوع گياه به عنوان جينسينگ شناخته 
ــت بر روى  ــتر مطالعات مربوط به دياب ــوند، اما بيش مى ش
ــت. اين مطالعات  ــينگ آمريكايى صورت گرفته اس جينس
ــينگ در كاهش قند خون موثر  نشان مى دهند كه جينس
است. ولى مطالعات بيشتر و بلندمدت الزم است تا استفاده از 
آن توصيه شود. تحقيقات نشان مى دهندكه ميزان تركيب 

كاهش دهنده ى قند خون در انواع جينسينگ متغير است.
ــه كمبود منيزيوم  ــان مى دهند ك منيزيوم : مطالعات نش
ممكن است كنترل قندخون در ديابت نوع 2 را دشوار سازد. 
ــوم باعث اختالل  ــمندان مى گويند كه كمبود منيزي دانش
در ترشح انسولين از پانكراس و افزايش مقاومت به انسولين 
ــان  ــواهد و مدارك نش ــود. ش ــدن مى ش ــت هاى ب در باف
مى دهند كه كمبود منيزيوم ممكن است در عوارض ديابت 
نقش داشته باشد. يك مطالعه ى جديد نشان مى دهد افرادى 
كه رژيم غذايى سرشار از منيزيوم دارند (رژيم غذايى شامل 
ــبزيجات تازه)  انواع حبوبات، غالت كامل، دانه هاى گياه،س

كمتر به ديابت نوع 2 مبتال مى شوند.
ِونِديوم : ونديوم تركيبى است كه به ميزان كم در گياهان و 
جانواران يافت مى شود. مطالعات جديد نشان مى دهد كه 
ــراد مبتال به ديابت  ــطح قند خون اف ونديوم در موازنه ى س
ــت. تحقيقات نشان مى دهند، با استفاده  نوع 1 و 2 موثر اس

ــولين  ــيت به انس ونديوم براى افراد مبتال به ديابت، حساس
در آنها افزايش و نياز به استفاده از انسولين كاهش مى يابد.

ــبيه به ويتامين است. كوآنزيم  كوآنزيـمQ10 : ماده اى ش
ــد و مانند  ــردن انرژى كمك مى كن ــلول ها در آزاد ك به س
آنتى اكسيدان عمل مى كند. گوشت و غذاهاى دريايى شامل 
ــتند. مكمل هاى آن به شكل  مقدارى كمى از اين ماده هس
ــت. البته براى تاثير كوآنزيم به  ــول در بازار موجود اس كپس
عنوان يك درمان تكميلى يا جايگزين براى ديابت، شواهد 
كافى وجود ندارد. تا كنون در مورد كوآنزيم اثر كنترل بر قند 

خون ديده نشده است.
گياهان خوراكى براى درمان ديابت كدامند؟

ــت  ــان دياب ــراى درم ــى ب ــر گاه ــى زي ــان خوراك گياه
نوع 2 به كار مى روند:

ــك، قهوه، باميه،  ــياه، كلم بروكلى، دارچين، ميخ گندم س
انواع نخود، زيره.

ــن ها و  ــراوان، ويتامي ــامل فيبر ف ــان ش ــتر اين گياه بيش
ــالمتى افراد مبتال به ديابت  ــتند كه در س مواد معدنى هس
نقش مهمى دارند. بعضى از مطالعات جديد نشان مى دهند 
ــك و قهوه) ضدالتهاب  كه چند گياه خاص (دارچين، ميخ
ــولين كمك مى كنند.  ــح انس ــتند و همچنين به ترش هس
ــم قند را در خون  عالوه بر اين عصاره ى دارچين، متابوليس
ــتر در بدن  ــح انسولين بيش ــبب ترش افزايش مى دهد و س
مى شود، و بر متابوليسم كلسترول نيز اثر دارد. قهوه و ميخك 

نيز اثرات مشابهى دارند.
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زبان خوراكى هانكته ها

بيشتر بدانيم

ــرف دارد و مى توان  ــى غذاها مص ــاالدها و بعض ــرق مختلف در س  كاهو به ط
آن را همراه با سكنجبين به علت طعم لذيذ مصرف كرد.

ــاء آن در هندوستان و  ــبزيجات دنيا است؛ و منش كاهو يكى از قديمى ترين س
آسياى مركزى است. 

ــل از ميالد  ــرن قب ــش ق ــده از ش ــت آم ــه دس ــى كه ب ــق مدارك ــو طب كاه
ــه روم  ــالد ب ــل از مي ــرن قب ــك ق ــت و ي ــده اس ــى ش ــرف م ــران مص در اي

راه يافته و غذاى مهمى براى روميان بوده است.
ــت مى شود حدود 16 نوع  انواع مختلف كاهو كه در حال حاضر در آمريكا كش
ــته كاهو  ــم رفته دو دس ــود دارد، روى ه ــال وج ــت، كه در تمام طول س اس

وجود دارد :
ــود كه كاهوى گرد ــاالد استفاده مى ش ــى و اهلى، كه در س 1-كاهوى پرورش

ــى Romano Lettuce از انواع مهم آن  ــوى ايران  Head Lettuce و كاه
است . 

ــواد غذايى از ــوى ايرانى از نظر م ــودرو ،كاه ــى يا كاهوى خ 2- كاهوى وحش
ــدارد،  ــى چندانى ن ــرد ارزش غذاي ــوى گ ــت . كاه ــر اس ــرد بهت  كاهوى گ
ــده  ــخ در مع ــد گاز و نف ــه تولي ــت ك ــاف اس ــادى الي ــدار زي ــرا داراى مق زي

مى كند .
خواص دارويى كاهو :

كاهو از نظر طب قديم ايران سرد و مرطوب است. 
1)كاهو تميز كننده خون است. 

2)كاهو به علت داشتن آهن، خون ساز است. 
3)ضد تورم است. 

4)كاهو خواب آور و آرام بخش است.

5)كاهو براى ضعف اعصاب مفيد است. 
6) كاهو ملين و ادرار آور است. 

7)خوردن كاهو براى ماليخوليا مفيد است. 
8)كاهو زخم هاى مجارى ادرار و مثانه را درمان مى كند. 

9)اگر كاهو را با سكنجبين و يا سركه بخورند اشتها آور است.
10)كاهو اثر ضد تشنج دارد. 

11)درد معده را تسكين مى دهد. 
12)كاهو قواى جنسى را تقويت مى كند. 

ــد و  ــو را بپزي ــينه كاه ــردن درد س ــرف ك ــراى برط 13)ب
بخوريد. 

ــه  ــد ك ــى خواهن ــر م ــيرده اگ ــان ش 14)زن
ــوى پخته  ــد كاه ــود باي ــاد ش ــان زي شيرش

بخورند.
ــاوى را برطرف مى  ــدد لنف 15)ورم غ

كند. 
خواص تخم كاهو :

ــر طب قديم  ــم كاهو از نظ تخ
ايران سرد و خشك است.

ــرب و  ــم كاهو مخ 1-تخ
خواب آور است. 

ــم كاهو  2-خوردن تخ
زكام را برطرف مى كند. 
3-تخم كاهو براى درد 

سينه مفيد است. 
ــتگاه ادرارى نافع است و آنهايى كه قطره قطره  4-خوردن تخم كاهو براى دس

ادرار مى كنند، بايد تخم كاهو  بخورند.

ــت  ــك روش درمانى اس ــارى ي ــا طب فش ــوتراپى ي رفلكس
ــار بر روى نقاط خاصى از بدن توسط  كه در آن به وسيله فش
ــاده ديگرى، بيمارى را درمان  ــت يا وسيله ى س انگشت شس

مى كند.
هدف اصلى طب فشارى، باال بردن قدرت درمانى بدن است. 
بر اساس اين علم، نقاط خاصى در كف پا و دست وجود دارند 

كه به عنوان نقاط فشار يا نقاط رفلكسى شناخته شده اند.
ــرژى برخوردارند و  ــى در هدايت ان ــاط از قابليت باالي اين نق
ــانگر يك ارگان خاص مانند قلب و مغز و عملكرد  هر كدام نش
خاصى از هر ارگان هستند؛ به عنوان مثال نقاط مربوط به مغز 

در شست پا و نقاط مربوط به قلب در وسط كف پا قرار دارند.
ــش عضالنى  ــاط كش ــر روى اين نق ــار ب ــردن فش با وارد ك
ــدن بهبود  ــرژى حياتى ب ــان خون و ان ــن مى رود، جري از بي
ــته و عملكرد آن دستگاه  مى يابد، آرامش اعصاب برقرار گش

خاص بهبود مى يابد.
ــاص حاصل ميليون ها  ــايى و تعيين محل اين نقاط خ شناس
بررسى و تحقيق دقيق است. اين مطالعات نشان مى دهد كه 
بيمارى هاى شايع، نقاط خاصى از بدن را دردناك مى سازند 
كه محل دقيق آنها كامال مشخص است. اگر بر روى اين نقاط 

فشار وارد كنيم، درد كاهش يافته و تسكين مى يابد.
ــكيل مى دهند  اين نقاط متعاقبا مجموعه كانال هايى را تش
ــمت ها،  ــى يابند. در بعضى قس ــر بدن امتداد م كه در سراس

ــاى ديگر  ــمت ه ــطح بدن و در قس اين كانال ها به طرف س
ــر و اندام هاى داخلى بدن امتداد  به طرف بخش هاى عميق ت
ــبكه اى را در بدن  ــتند و ش مى يابند. اين كانال ها جفت هس

به وجود مى آورند.
ــوزنى بدون استفاده از دارو،  روش هاى طب فشارى و طب س
مقاومت بدن را نسبت به عوامل بيمارى زا افزايش مى دهند، 
ــوزنى نيز  ــند. در طب س ــته باش ــه عوارضى داش بدون اينك

از اين نقاط فشار استفاده مى شود.
ــت  ــوزنى در اين اس ــارى با طب س ــى طب فش تفاوت اساس
ــوزن تحريك  ــاط با فرو كردن س ــوزنى، اين نق كه در طب س
ــار آوردن بر كف  ــوند، ولى در طب فشارى فقط از فش مى ش
ــت و به ويژه كف پا براى تعادل انرژى و افزايش سالمتى  دس
ــوزن نياز نداشته و فقط از  ــود. اين روش به س استفاده مى ش
ــارى براى درمان  ــتفاده مى شود. طب فش فشار انگشتان اس
ــترس و فشار روانى، سردرد،  ناراحتى هاى گوناگون مانند اس
درد گردن و شانه ها، درد پشت، آلرژى، خستگى، بى خوابى، 
اضطراب، مشكالت گوارشى، گرفتگى عضالنى، سرماخوردگى 
و درد سياتيك، مفيد بوده، و مى تواندتوانايى بدن را در درمان 

افزايش دهد.
ــه مى تواند  ــت ك ــارى يك روش درمانى كمكى اس طب فش
ــتفاده  همراه با روش هاى درمانى ديگر، براى درمان مورد اس
ــته  ــى داش ــه اى در پ ــه عارض ــدون اينك ــرد، ب ــرار بگي ق

باشد.
ــه تمام بيمارى ها حاصل اين است كه ما بيشتر  در واقع، ريش
ــى كنيم. با ظهور عاليم بيمارى،  از نيرو و توان خود فعاليت م
ــود و نياز به كمك دارد  بدن براى مراقبت از خود آماده مى ش
ــروس ها و  ــى مانند وي ــل گوناگون خارج ــا در مقابل عوام ت

ميكروب ها محافظت شود.
ــى گيريم  ــاى گوناگون كمك م ــا از داروه ــن كار م براى اي
تا آن بيمارى را از بين ببرند؛ ولى ممكن است جاى ديگرى از 
بدن را تخريب كنند، براى مثال ما براى سردرد، قرص مسكن 
ــردردمان خوب شود، اما مخاط معده مان را  مى خوريم كه س
ــارى و طب سوزنى بدون  از بين مى بريم. روش هاى طب فش
ــبت به عوامل بيمارى زا  ــتفاده از دارو، مقاومت بدن را نس اس

افزايش مى دهند، بدون اينكه عوارضى داشته باشند.
با پيشرفت هاى جديد در زمينه تكنولوژى، در حال حاضر اين 

ــوزنى با الكترود و  ــتگاه صورت مى گيرد و طب س فشار با دس
بدون فرو كردن سوزن انجام مى شود.

ــت كه طب فشارى و طب سوزنى  اين نكته را بايد در نظر داش
ــت؛ اما در مورد  ــتفاده نيس ــر نوع بيمارى قابل اس در مورد ه
ــى  ــتند، مى توانند روش ــه قابل درمان هس بيمارى هايى ك
ــروط بر اينكه شخصى  ــيار مطمئن و بى ضرر باشند؛ مش بس
ــنا  ــن روش كامال آش ــد، با اي ــام مى ده ــن كار را انج كه اي

باشد.
همان طور كه مى دانيم تقارن بدن هر شخص با شخصى ديگر 
تفاوت دارد؛ بنابراين ممكن است اين نقاط رفلكسى از يك فرد 

به فردى ديگر كمى جا به جا باشند.
ــماره گذارى نقاط رفلكسى بسيار گيج  سبك چينى ها در ش
كننده است، زيرا آنها اين نقاط را روى اعضاى خاص و با توجه 
ــى كنند نامگذارى  ــه آنها را كنترل م به اندام هاى داخلى ك

كرده اند. 
ــارى و طب  ــه در طب فش ــت ك يك نكته مهم ديگر اين اس
سوزنى، هيچ ماده اى تزريق و يا مصرف نمى شود و فقط با وارد 
كردن فشار يا سوزن مقاومت بدن افزايش مى يابد؛ به همين 
ــوارض جانبى و خطرى  ــوع معالجات هيچ گونه ع دليل اين ن
براى بدن ندارند و امروزه اين روش ها روز به روز بيشتر مورد 
توجه افرادى قرار مى گيرند كه از مصرف داروهاى شيميايى 

خسته شده اند.

براى ديابت نوع 2 ، چه درمان هاى طبيعى وجود دارد

خـواص دارويـى كــاهو

)اگر كاهو را با سكنجبين و يا سركه بخورند اشتها آور است.
)كاهو اثر ضد تشنج دارد. 

)درد معده را تسكين مى دهد. 
)كاهو قواى جنسى را تقويت مى كند. 

ــد و  ــو را بپزي ــينه كاه ــردن درد س ــرف ك ــراى برط )ب
بخوريد. 

ــه  ــد ك ــى خواهن ــر م ــيرده اگ ــان ش )زن
ــوى پخته  ــد كاه ــود باي ــاد ش ــان زي شيرش

ــاوى را برطرف مى  ــدد لنف )ورم غ

خواص تخم كاهو :
ــر طب قديم  ــم كاهو از نظ تخ

ايران سرد و خشك است.
ــرب و  ــم كاهو مخ -تخ

خواب آور است. 
ــم كاهو  -خوردن تخ
زكام را برطرف مى كند. 
-تخم كاهو براى درد 

ــتگاه ادرارى نافع است و آنهايى كه قطره قطره  -خوردن تخم كاهو براى دس
ادرار مى كنند، بايد تخم كاهو  بخورند.

طب فشارى، انرژى بدن را بهبود مى دهد
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در چنين روزى

ــين(ع) و يارانش را در سرزمين  پس از آن كه حر بن يزيد، امام حس
ــد،  ــرار داد و مانع حركت آنان ش ــش ق ــال در محاصره ي خوي كرب
ــپاه يزيد را  ــه، فرماندهي س ــل يزيد در كوف ــداهللاَّ بن زياد عام عبي
ــعد در روز جمعه سوم  بر عهده ي عمر بن سعد گذاشت. عمر بن س
محرم الحرام سال 61 قمري به همراه چهار هزار نيروي جنگي وارد 
ــد و فرماندهي آنان را بر عهده گرفت. عمر بن سعد پيش از  كربال ش
واقعه ي كربال، منصب حكومت «ري» را از عبيداهللا گرفته بود وليكن 
با مخالفت اباعبداهللا الحسين(ع) با يزيد و امتناع از بيعت و حركت 
ــروط  ــوي كوفه، عبيداهللا، حكومت «ري» را مش آن حضرت به س
ــين(ع) كرد. عمر بن سعد  به خاتمه بخشيدن به قضيه ي امام حس
ــت «ري» ،  ــيع ايال ــت يابي به حكومت منطقه ي وس به خاطر دس
ــپاه يزيد را پذيرفت و مرتكب  كه هرگز به آن نرسيد، فرماندهي س
جنايت بزرگ غيرانساني شد. از روزي كه عمر بن سعد وارد سرزمين 
ــوي عبيداهللا بن زياد براي وي  ــكرياني از س كربال شد، پيوسته لش
فرستاده مي شد. بنابر روايتي تا ششم محرم، متجاوز از 20000 نفر 

در سپاه عمر بن سعد گرد آمدند.

ــه دنيا آمد و  ــال 1267 ش در يزد ب ــزدي در س ــد فرخي ي ميرزا محم
ــوادي پيدا كرد.  ــداول، در جواني فضل و س ــالت مت پس از طي تحصي
ــه آغاز شد.  ــت نيمكت مدرس ــاعري فرخي از همان پش ــتعداد ش اس
ــه  ــعاري انتقادي از مدرس ــرودن اش ــه علت س ــاله بود كه ب پانزده س
ــروطه  ــري پرداخت تا اين كه در اوان مش ــد و چندي به كارگ اخراج ش

به گروه آزادي خواهان پيوست. 
ــزد، او را  ــه حاكم ي ــعري خطاب ب ــوروز 1289 ش در ش ــي در ن فرخ
ــتور حكمران، لبان وي را با نخ و  مورد انتقاد قرار داد و در پي آن به دس
سوزن دوختند و به زندانش افكندند. يكي دو ماه بعد به تهران گريخت 
ــال 1300 ش روزنامه طوفان  و به صف مبارزان ملي پيوست. وي در س
ــبت به اوضاع با انتقاد برخورد مي كرد. در اين  ــاخت و نس ــر س را منتش
ــائل جاري كشور در چهار  روزنامه، رباعي هايي كه او هر روز درباره مس
ــت و روزنامه اش بين  ــه قرار گرف ــرود، فوق العاده مورد توج بيت مي س
ــوري كه مقام اجتماعي فرخي  توده مردم، طرفداران زيادي يافت به ط
ــهرت يافت. وي در دوره هفتم از  به عنوان يك شاعر ملي و روشنفكر ش
طرف مردم يزد به وكالت مجلس شوراي ملي انتخاب شد و مبارزاتش را 
ادامه داد؛ ولي بعدها به دليل فقدان امنيت جاني به مسكو و از آن جا به 
آلمان گريخت. فرخي بعدها به ايران بازگشت، ولي به زودي دستگير و 

زنداني شد و در 25 مهر 1318 ش در 51 سالگي به قتل رسيد. 
وي روزنامه نگار و شاعري توانا، ملي و سياسي بود كه خود را عاشق آزادي 
مي ناميد و در تمام اشعار خود از اين عشق مقدس دفاع و حمايت مي كرد.

ورود سپاه «عمر بن سعد» 
به سرزمين كربال

قتل «محمد فرخي يزدي» 
شاعر و روزنامه نگار 

مخالف استبداد
ــادى از  ــد، نم ــبلى دماون ــيخ ش ــرج ش ب
ــز  ــه در مرك ــت ك ــهر اس ــن ش ــه اي تاريخچ
ــه» و  ــى «فرام ــه قديم ــن دو محل ــهر و بي ش
ــتان  ــه هاى قديمى شهرس ــى» از محل « قاض

قرار دارد.
ــيوه  ــه هاى بارز ش ــى از نمون ــبلى يك  برج ش
ــالم  ــران بعد از اس ــر در اي ــارى و اوج هن معم

است.
شيوه معمارى برج شبلى شيوه معمارى رازى 
ــته  ــلجوقيان رواج داش ــت، كه در دوره س اس

است.
ــال 247 هجرى قمرى، مردى در سامرا  در س
ــيخ ابوبكر دلف بن حجدر  ــد كه «ش متولد ش

شبلى» نام گرفت.
وى شيعه و متولد «شبليه» و در بغداد زندگى 
ــتغال  ــرد؛ در دوران جوانى به علت اش ــى ك م
ــى  ــاى عباس ــى اش در درگاه خلف ــدر و داي پ
ــوى  ــت و از س ــت ياف ــى دس ــه مقام سياس ب
ــد  ــرى دماون ــه امي ــتان، ب ــان طبرس حاكم

گمارده شد.
ــش را دورانى مى  ــا دوران صدارت دماوندى ه

ــت و رفاه  ــترش عدالت، امني دانند كه در گس
ــر فوتش  ــى كه خب ــت و زمان ــه بوده اس نمون
ــداد به  ــرى در بغ ــرى قم ــال 334 هج در س
ــز بنايى  ــيد، آنان ني ــردم دماوند رس گوش م
ــه هنوز بعد  ــتند ك يادبودى به نامش برپا داش
ــم  ــارم و پنج ــرون چه ــلجوقى و ق از دوره س
ــردم دماوند  ــهر و م ــه و كنار ش ياد او در گوش

زنده است.
ــرج را «پاگنبذ»  ــد، اين ب ــى هاى دماون قديم
ــاى كوه نيل  ــر روى تپه ه مى ناميدند؛ زيرا ب
ــده است و آن  ــت ضلعى بنا ش و به صورت هش
ــبلى و يا برج شبلى شهرت  ــيخ ش را پاگنبذ ش

داده اند.
ــت ضلعى  ــاده و بعدها هش اين برج در ابتدا س
ــام  ــات روكارى آن انج ــد و تزئين ــاخته ش س
ــه در صورت  ــش دارد ك ــد و اكنون دو پوش ش
از بين رفتن پوشش خارجى برج، پوشش اصلى 

شبلى باقى مى ماند.
ــتون هاى  ــاى آن در هر ضلع س ــه ه در گوش
ــود كه با  ــده مى ش ــره اى تزئينى دي نيم داي
ــده و جنبه تزئينى دارد،  آجر پخته ساخته ش

ــه با يك  ــرك دارد ك ــت ت ــد آن نيز هش گنب
ــتگى با زاويه تند به طرف راس متمايل  شكس

مى شود.
ــيوه  ــه معمارى پس از ش ــبلى از جمل برج ش
ــانى در دوره اسالمى  ــى، پارتى و خراس پارس
ــت و همه ويژگى هاى اعصار و  شكل گرفته اس
ــه هيبت و  ــود، از جمل ــاى پيش از خ دوره ه
شكوه معمارى پارتى و ظرافت شيوه پارسى را 

دارد.
ــاق، گنبد و  ــا ط ــى ب ــت ضلع ــن بناى هش اي
ــده است و  ــرداب از آجر و آهك ساخته ش س
ــتان،گنبد قابوس  ــل مسجداردس بناهايى مث
ــه اين دوره  ــر در ايران متعلق ب و چند اثر ديگ

است.
ــرون 4 و   ــار ق ــبلى از آث ــيخ ش ــرج ش ب
ــلجوقى  س دوران  در  ــرى  قم ــرى  هج
ــد  ــهر دماون ــه ش ــرف ب ــات مش در ارتفاع

واقع است.
برج هشت ضلعى شيخ شبلى دماوند در تاريخ 
ــماره 920در فهرست  29 خرداد ماه 51 به ش

آثار ملى به ثبت رسيد.

ــم هجرى،  ــال هفت ــاه محرم س ــوم م ــول اهللا(ص) در س رس
چند نامه از مدينه منوره به سوى «هرقل» امپراتور روم شرقى، 
ــه،  ــاه حبش ــاه ايران، «نجاشى»پادش ــرو پرويز» پادش «خس
ــم يمامه و  ــن على» حاك ــوَذه ب ــس» حاكم مصر، «ه «مقوق

«حارث بن ابى شمر» حاكم غسان ارسال كرد.
ــده بود  ــالم (ص) بر قوم و قبيله خاصى مبعوث نش پيامبر اس
ــوم و قبيله محصور بماند،  ــش در حصار و محدوده آن ق تا پيام
ــام خود را  ــت پي ــوزه  هاى قرآنى، ماموريت داش بلكه طبق آم
به عموم مردم، فارغ از تمايزات قومى، نژادى و زبانى، ابالغ كند.

از اين رو سال هفتم هجرى در راستاى رسالت جهانى خويش 
با ارسال نامه هايى به سران ممالك همجوار حجاز در آن روزگار، 
ــت. او كه در اين زمان  گام مهمى را در سياست  خارجى برداش
ــرارت هاى  دغدغه خاطر چندانى از جانب يهوديان مدينه و ش
آنها نداشت و نيز به علت انعقاد معاهده صلح حديبيه از جانب 
مشركان مكه احساس خطر جدى نمى  كرد، بر آن شد نامه هايى 
ــال كند و آنها را به اسالم  ــورهاى همجوار ارس را به سران كش

فراخواند.
ــرى، چند نامه  ــال هفتم هج ــول اهللا(ص) در ماه محرم س رس
ــرقى، 2ـ  ــوى 1ـ «هرقل» امپراتور روم ش از مدينه منوره به س
ــاه ايران، 3ـ «نجاشى»پادشاه حبشه؛  «خسروپرويز» شاهنش
ــر؛ 5ـ «َهوَذه بن على» حاكم يمامه و  4ـ «ُمُقوقس» حاكم مص
6ـ «حارث بن ابى شمر» حاكم غسان و ... ارسال كرد. در ادامه 

به متن نامه ها و برخورد دريافت كنندگان نامه اشاره مى شود:
1ـ نامه به هرقل، امپراتور روم شرقى

اين نامه توسط دحيه كلبى در شهر حمص به هراكليوس رسيد. 
ــت: «به نام خداوند بخشاينده  ــمتى از اين نامه چنين اس قس
مهربان. از محمد رسول خدا به قيصر بزرگ روم، سالم بركسى 
باد كه هدايت را پيروى كند. اكنون تو را به سوى اسالم دعوت 
ــلمان شو تا سالمت بمانى و  مى كنم، دين اسالم را بپذير و مس
خداوند دوباره به تو پاداش دهد، براى ايمان به عيسى و سپس 

به محمد. اگر رويگردان شدى، گناه پيروانت بر تو خواهد بود».
ــى را از قوم او بيابيد تا از وى درباره  پس از آن قيصر گفت: كس
ــفيان با عده اى  ــش كنيم. در آن هنگام ابوس محمد(ص) پرس
ــارت در غزه  ــان صلح حديبيه براى تج از مردان قريش در زم
بودند. ابوسفيان گويد: فرستاده قيصر نزد ما آمد و ما را پيش او 
ــش گفت: بپرس  ــرد. قيصر به مترجم خوي در بيت المقدس ب
ــت  كدام يك از اينان به اين مردى كه ادعا مى كند پيغمبر اس
ــفيان گفت من نزديك ترم و قيصر از او  ــت؟ ابوس نزديك تر اس
ــالم(ص) پرسيد.  ــب، ادعا و احوال رسول گرامى اس درباره نس
نقل است كه ابوسفيان گويد: به خدا اگر حيا مانعم نبود هر آينه 
دروغ مى گفتم، اما برخالف ميل خويش و با وجود دشمنى ام با 
محمد(ص) به پرسش هاى او پاسخ راست دادم. در پايان پرسش 
و پاسخ از ابوسفيان، هرقل گفت: من از اين پاسخ ها دانستم كه 
او پيغمبر است. البته هرقل اسالم نياورد، ولى هدايايى براى آن 

حضرت فرستاد.
2ـ نامه به خسرو پرويز، پادشاه ايران

ــط  ــاه ايران توس ــز پادش ــرو پروي ــه خس ــر ب ــوب پيامب مكت
ــرو رسانده شد، قسمتى از آن  عبداهللا بن حذافه سهمى به خس

چنين است: «به نام خداوند بخشنده و مهربان. از محمد فرستاده 
خدا به خسرو، بزرگ پارسيان. درود بر آن كه پيرو هدايت  شود 
و به خدا و پيغمبر وى ايمان آورد و شهادت دهد كه خدايى جز 
خداى يكتا نيست و محمد بنده و فرستاده او بر همه مردم است.

پس اسالم بياور تا سالم بمانى و اگر دريغ كنى گناه مجوسان به 
گردن تو است».

ــرو پرويز تنها كسى بود كه با  اما چنان كه همه شنيده ايم خس
رفتارى اهانت بار، نامه را پاره كرد. اين خود نشانه فسادى بود كه 
در اخالق دستگاه حكومتى ايران راه يافته بود، هيچ شخصيت 
ديگر از پادشاهان و حكام و امپراتوران چنين كارى نكرد، بعضى 

از آنان جواب نامه را با احترام و توام با هدايايى فرستادند.
ــانده حكومت ايران بود،  ــاه يمن كه دست نش ــرو به پادش خس
ــتور داد  درباره اين مرد مدعى پيغمبرى كه به خود جرات  دس
ــد،  ــام خود را قبل از نام او بنويس ــه او نامه  بنگارد و ن داده كه ب
تحقيق كند و در صورت احتياج  او را نزد خسرو بفرستد. اما هنوز 
فرستادگان پادشاه يمن در مدينه بودند كه خسرو سقوط كرد و 
شكمش به دست پسرش دريده شد. رسول اكرم (ص) قضيه را 
ــاه  يمن خبر داد؛ آنها با حيرت تمام خبر را  به فرستادگان پادش
ــد كه قضيه  ــاه يمن بردند و پس  از چندى معلوم ش براى پادش
ــاه  ــت. خود پادش ــول اكرم خبر داده اس همچنان بوده كه رس
يمن و عده زيادى از يمنى ها بعد از اين جريان مسلمان شدند 
ــالم  ــادى از ايرانيان مقيم يمن نيز اس ــروه زي و همراه  آنان گ

اختيار كردند.
 3ـ نامه به نجاشى، پادشاه حبشه

اين نامه با نامه اى كه به كسرى نوشته شد، بسيار متفاوت بود و 
آن را عمروابن اميه ضمرى، نزد نجاشى برد.محتواى نامه چنين 
ــول  ــت: «به نام خداى رحمان رحيم، اين نامه از محمد رس اس
ــه. اميدوارم سالمت باشى.  ــاه حبش خداست به نجاشى پادش
ــران، پاك،  ــد مى كنم و خداى حكم ــاره تو خدا را حم من درب
ــالمت، ايمنى دهنده، مراقب بندگان را، گواهى مى دهم كه  س
عيسى روح و اراده خداست كه در وجود مريم قرار گرفته، مريم 
ــدن روح القدوس در او  ــف. او (مريم) با دمي بتول و پاك و عفي
به عيسى حامله شد، چنان كه خدا آدم را مانند عيسى با دست 
خويش آفريد. من تو را مى خوانم به سوى خداى واحد بى شريك 
و به پيوستگى اطاعتش و اين كه از من پيروى كنى و به دينى كه 
براى من آمده ايمان بياورى، من رسول خدايم، تو را و لشكريانت 
را به سوى خداى عزوجل مى خوانم. دعوت را رساندم و نصيحت 
كردم. نصيحت مرا قبول كنيد، سالم بر كسى كه از هدايت حق 

پيروى كند».
ــى وقتى نامه حضرت(ص) را خواند، آن را بر چشم خود  نجاش
ــت و به احترام نامه از تخت پايين آمد و بر خاك نشست.  گذاش
ــت و گفت:  ــاخت و نامه را در آن گذاش آنگاه جعبه اى از عاج س
تا اين نامه در حبشه است، اهل آن در سعادت خواهند بود. آنگاه 
ــول خدا (ص) نامه اى از سر مهر و محبت نوشت:  در جواب رس
نجاشى هداياى زيادى به مدينه ارسال كرد و 30 نفر از علماى 
نصارى را نيز فرستاد تا سخن گفتن، نشستن، طعام خوردن و 
ــالت را در آن حضرت(ص) در نظر بگيرند و به  ديگر عالئم رس
آنها گفت: به كالم و نشستن و مشرب و مصالى حضرت (ص) 

نگاه كنيد تا ببينند آيا او در زى پادشاهان و جباران است يا نه. 
چون آنها به مدينه آمدند، حضرت(ص) ايشان را به اسالم دعوت 
كرد و براى آنها از قرآن درباره حضرت مريم(س) خواند، آنان از 
شنيدن قرآن به گريه افتادند، پس از ايمان آوردن نزد نجاشى 
برگشتند. نقل است كه نجاشى اسالم آورد، ولى از ملت حبشه 

ترسيد و اسالم خود را بر آنها آشكار نكرد.
4ـ نامه به مقوقس، حاكم مصر

ــن متى» و  ــا» يا «جريج اب ــج ابن مين ــاه مصر «جري نام پادش
ــت:  ــه پيامبر چنين اس ــت. متن نام ــش مقوقس بوده اس لقب
«به نام اهللا مهر پيشه مهربان. از محمد فرستاده خدا به مقوقس 
بزرگ قبط. درود بر كسى كه از هدايت تبعيت نمايد، اما بعد پس 
من تو را به اسالم دعوت مى كنم. اسالم بياور تا در امان باشى و اگر 
اسالم بياورى خداوند دو مرتبه به تو پاداش مى دهد و اگر روى 
برگردانى پس گناه قبطيان به عهده توست. اى اهل كتاب پيش 
آييد به سوى سخنى كه مساوى و پذيرفته شده است در ميان 
ــريك قرار ندهيم بر او چيزى  ما و شما: نپرستيم مگر اهللا را و ش
ــز اهللا را پروردگار نگيرد، پس اگر  را و بعضى از ما بعض ديگر بج
روى برگردانيد پس خداوند به مسلمين مى فرمايد: شما بگوييد 

شهادت مى دهيم كه ما مسلمان هستيم».
اين نامه را «حاطب بن ابى بَلَتعه» به دربار مقوقس در اسكندريه 
برد؛ حاطب پس از ورود به كاخ مقوقس، از دور نامه را نشان داد؛ 
مقوقس او را به حضور خواند و چون نامه حضرت را خواند، گفت: 
اگر پيامبر(ص) است، چرا به قومش كه مخالف او هستند و حتى 
از مكه بيرونش كردند، نفرين نمى  كند تا گرفتار شوند؛ اين كالم 

را دو بار تكرار كرد.
ــول  ــى بن مريم رس ــا عقيده ندارى كه عيس حاطب گفت: آي
خداست؟ پس چرا وقتى قومش او را گرفته و عن قريب بود كه 
ــان كند، تا اينكه  مقتولش كنند، نفرين نكرد كه خدا هالك ش
خدا او را از ميان مردم برداشت؟ گفت: احسنت، تو حكيمى و از 

جانب حكيمى آمده اى.
ــالم  ــاه مصر را به اس ــان عللى، پادش ــس از آن با بي ــب پ حاط

فراخواند. 
پس از بيان متقن سخنانش، مقوقس گفت: درباره دين پيامبر 
ــندى امر نمى كند و از كار خوبى  فكر كردم؛ ديدم به چيز ناپس
ــالت يافتم و درباره اسالم آوردن  باز نمى دارد. در او عالمت رس
و گرويدن به او فكر خواهم كرد. آنگاه در جواب حضرت چنين 
ــن عبداهللا از  ــت: «به نام خداى رحمان رحيم به محمدب نوش
ــدم. مطلبت و  ــالم بر تو، نامه ات را خوان مقوقس زعيم قبط س
ــته ام كه پيامبر  آنچه را كه بر آن دعوت مى  كنى فهميدم، دانس
ــود،  ــام مبعوث ش خاتم خواهد آمد، گمان مى كردم كه او از ش
ــما فرستادم  ــتاده ات را احترام كردم، دو نفر كنيز براى ش فرس
ــز مقدارى لباس و  ــط موقعيت بزرگ دارند و ني كه در ميان قب
قاطرى براى تان هديه كردم كه سوار بشويد. والسالم عليك». 
او زياده از اين ننوشت و اسالم نياورد. حضرت(ص) بعد از خواندن 
نامه اش فرمود: خبيث از ترس رفتن حكومتش ايمان نياورده، 

با آن كه بقايى بر حكومتش نيست.
5ـ نامه محمد به منذر بن ساوى التميمى، حاكم بحرين

در اين نامه آمده است: «به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد 

ــاوى. درود بر تو. ستايش مى كنم  فرستاده خدا به منذر بن س
به سوى تو خدايى را كه جز او معبودى نيست. شهادت مى دهم 
معبودى جز خداى يكتا نيست و نيز گواهى مى دهم كه محمد 
ــت، اما بعد، من خداى  صلى اهللا عليه و آله بنده و فرستاده اوس
عز و جل را به ياد تو مى آورم، همانا آن كه خيرخواهى مى كند، 
ــتادگان  ــد و هر كس فرس ــش خيرخواهى مى كن ــراى خوي ب
ــت و هر  ــرا فرمان برده اس ــود م ــان برد و پيرو آنان ش مرا فرم
ــت.  ــن خيرخواهى كرده اس ــد براى م ــان را خواه كه خير آن
ــو را در  ــتند و من ت ــتادگان من ثناى خير بر تو مى فرس فرس
ــلمانان، آنچه را كه بر آن  ــفاعت كردم، پس براى مس قومت ش
ــيدم پس از ايشان  ــدند واگذار و گناهكاران را بخش تسليم ش
ــو را از مقامت بركنار  بپذير و تو هر قدر كه اصالح كنى هرگز ت

نخواهيم داشت و هر كه بر آيين يهود يا مجوس باقى ماند، بايد 
جزيه پرداخت كنند.

6ـ نامه به حارث بن َشمر غّسانى
اين نامه به وسيله «شجاع بن وهب اسدى» براى حارث برده شد. 
رسول اهللا(ص) به وى نوشته بود: «من تو را به ايمان به آفريدگار 

بى انباز فرا مى خوانم تا پادشاهى ات برجاى ماند».
7ـ نامه به هوذه بن على حنفى، حاكم يمامه

ــليط بن قيس بن عمر انصارى» ــول اهللا(ص) «س ــفير رس س
ــانيد. وى در نامه اى از رسول  نامه رسول اهللا(ص) را به هوذه رس
خدا تقاضا كرد، جانشينى خويش را به وى بسپارد. آن حضرت 
ــال هشتم  تقاضاى او را نپذيرفت. وى نيز ايمان نياورد و در س

درگذشت.

برج شبلـى دماوند؛ 
نمونه منحصر به فرد هنرمعمارى ايرانى

ــال 1944 ميالدى ساكنان روستاى  در روز 10 ژوئن س
ــهر ليموژ فرانسه  ــور - گالن در نزديكى ش اورادور - س
ــرى آنها را تهديد مى كند،  بدون اين كه بدانند چه خط
ــاهده كردند كه  ــك كاروان نظامى ارتش آلمان را مش ي

داخل روستا شد و توقف كرد.
اين يك واحد نظامى «اس اس» ارتش آلمان نازى بود. 
ــتند كه روز قبل همين  ــاكنان «اورادور» نمى دانس س
ــى گناه را  ــروگان ب ــكاران اس اس 99 گ ــد جنايت واح
ــهركوچك «تول» به نرده هاى بالكن هاى منازل  در ش
اين شهر دار زده بودند.صدمين گروگان چون باالى سر 
ــيده بود، ضجه مى زد  دختر خردسالش كه به قتل رس

از مرگ در امان مانده بود.
ــكر دوم اس اس  ــده لش ــگ» فرمان ــرال «المردين ژن
ــهر تول را  ــل عام مردم ش ــش، فرمان قت پانزرداس راي
به تالفى انفجار يك پل توسط نيروهاى مقاومت فرانسه 
كه در جريان آن دو سرباز آلمانى به قتل رسيده بودند، 

را صادر كرده بود.
در بامداد روز 10 ژوئن ژنرال المردينگ به همين واحد 
اس اس گروهان سوم گردان در «فوهرر» فرمان قتل عام 
ساكنان روستاى اورادور و تخريب اين روستا را مى دهد.

روستاى اورادور داراى 300 تا 400 نفر جمعيت بود كه 
ــتاى  ــراف و چند صد پناهنده اى كه از روس با مزارع اط
«شارلى» به آنجا پناه آورده بودند در مجموع 1200 نفر 

را شامل مى شد.
ــه همراه  ــروان «ديكمان» ب ــان س ــده اين گروه فرمان
ــزى مى كند. ــام را طرح ري ــش عمليات قتل ع معاونان

ــت فرمان  ــرباز اس اس تح ــان 120 س ــروان ديكم س
ــته به نيروهاى ويژه اى بودند كه  ــت كه وابس خود داش
به جاى جنگيدن وظيفه سركوب غيرنظاميان غيرمسلح 

بى گناه را داشتند.
در روستاى اورادور هيچ كس حدس نمى زد كه سرنوشت 
ــت.در حالى كه خودروهاى  ــان اس شومى در انتظارش
ــدند،گروه ديگرى از  ــتا ش ــى وارد روس ــى آلمان نظام
ــاكنان مزارع پيرامون اورادور را از  ــربازان اس اس س س
ــه طرف  ــا را ب ــده و آنه ــرون ران ــان بي ــاى ش خانه ه
روستا هدايت كردند.در ابتداى بعدازظهر روستاى اورادور 

محاصره شد و تمام اهالى در محوطه بازار هفتگى روستا 
به بهانه كنترل اوراق هويت توسط اس اس ها گرد آمدند.

حتى كودكان دبستان روستا نيز به همراه آموزگارشان 
در اين جمع حاضر بودند.

ــربازان اس اس مردان را از زنان و كودكان جدا كرده  س
ــيم كردند و هر گروه  و آنها را در 6 گروه ده ها نفرى تقس
ــدند. ــوى يك انبار هدايت ش با نگهبانان اس اس به س

در اين فصل از سال انبارها مملو از كاه و علف براى دام ها 
ــردان را در انبارها جا داده و درها را  بودند.هنگامى كه م
ــا خود را  ــتند ، اس اس ها نارنجك ه ــا بس به روى آنه

به داخل انبارها مملو از كاه و علف پرتاب كردند.
ــنگينى كه در اطراف هر انبار مستقر  ــل هاى س مسلس
ــدند تا اين  ــع مى ش ــليك پياپى مان ــده بودند با ش ش
ــته بتوانند خود را از شعله هاى آتش  مردم بخت برگش
ــد.از مجموع مردان  ــات داده و از انبارها بيرون بياين نج
روستاى اورادور فقط 5 نفر زنده ماندند.در همين حال ، 

اس اس ها زنان و كودكان نگون بخت را به سوى كليساى 
گوتيك اورادور برده و آنها را در كليسا محبوس كردند.

ــته هاى كاه و يك صندوق  ــپس مقابل در كليسا بس س
مواد منفجره گذاشته و كليسا را منفجر كرده و به آتش 
كشيدند.در اينجا نيز مسلسل هاى سنگين با تيراندازى 
ــاه، مانع از خروج  ــوى زنان و كودكان بى گن پياپى به س
ــد.جنايتكاران اس اس سپس روستا را  آنها از كليسا ش

به آتش كشيدند.
ــوم در مجموع 642 نفر از جمله 246 زن  در اين روز ش

و 207 كودك توسط اين جنايتكاران قتل عام شدند.
ــاكنان نواحى  ــارلى و س ــتاى ش ــا پناهندگان روس آنه
ــت آنها  ــد كه از سرنوش ــراه خود بردن ــى را هم پيرامون
اطالعى در دست نيست.به اين ترتيب ، در روز 10 ژوئن 
سال 1944 ميالدى جنايتكاران اس اس ساكنان بيگناه 
ــور- گالن در نزديكى شهر ليموژ  ــتاى اورادور- س روس

فرانسه را به طرز وحشيانه و غيرانسانى قتل عام كردند.
تاريخ آلمان نازى و جنايتكاران اس اس مملو از جنايات 
ــت و قتل عام اورادور نيز  ــريت اس نفرت انگيز عليه بش
ــرى و عمال آن  ــه اى از جنايات اين رژيم ضد بش گوش

محسوب مى شود.

نامه هايى كه پيامبر اسالم (ص)
به پادشاهان مختلف نوشت

روايتى  تلخ ازجنگ جهانى دوم 
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مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: در حوزه تبليغات 
بايد به سمت سبك سازى برويم و با توجه به اينكه مدل و سيستم نداريم 
سخنرانى و اقناع آن طور كه بايد جواب نمى دهد البته مدل را بايد خود 

درست كنيم.
ــالم حبيب رضا ارزانى در همايش علمى تخصصى مديريت  حجت االس
تبليغات با بيان اينكه بيش از 20 سال در حوزه تبليغات دينى كار كردم، 
ــيار تفاوت دارد و حقيقتاً نيازمند  گفت: مدل هاى تبليغات ما با دنيا بس

انقالب در حوزه تبليغات هستيم.
ــتان اصفهان با اشاره به روايتى از  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
اميرالمؤمنين اظهار كرد: امام على (ع) فرمودند «آيا شما فكر مى كنيد 
همين جسم مادى هستيد؛  در حالى كه درون شما عالم و دنياى بزرگى 
قرار دارد» و حقيقتاً از اين حيث انسان موجودى ناشناخته است كه اگر 
ــود اما همين  ــك موفق مى ش واقعاً بخواهد كارى را انجام دهد بدون ش

انسان را نمى توان از ارتباطات جدا كرد.
وى با بيان اينكه انسان با خدا، خودش، ديگر انسان ها و محيط پيرامونى 
خود در ارتباط است، خاطر نشان كرد: ارتباط انسان با ديگر انسان ها با 
اهداف مختلفى صورت مى گيرد كه ممكن است براى معارفه و شناخت 
يا براى كسب منفعت باشد، در حال حاضر منفعت طلبى به اوج خودش 
رسيده البته اسالم مالكيت را قبول داشته و آن را به صورت قوى مى بيند 

اما اينكه منفعت به هدف و غايت انسان تبديل شود اشكال دارد.
ارزانى تبليغات تجارى را بسيار ارزشمند برشمرد و تصريح كرد: يكى از 
ــوده و اصفهان ظرفيت زيادى در  مباحث مهم در تبليغات، بحث برند ب
اين حوزه دارد كه متخصصان امر كه دانش تبليغات را دارند در آن ورود 
كنند؛ چراكه ما در عرصه تبليغات كار زيادى براى انجام داريم، در حوزه 
تبليغات اگرچه اصفهان رتبه بهترى نسبت به كشور دارد اما در مقايسه 

با دنيا نيازمند فعاليت بهتر هستيم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان ابالغ، اقناع، سبك سازى 
ــازى را از انواع مدل هاى تبليغ دانست و گفت: ما نيز در حوزه  و سيره س
ــه اينكه مدل و  ــازى برويم و با توجه ب ــمت سبك س تبليغات بايد به س
ــخنرانى و اقناع آن طور كه بايد جواب نمى دهد البته  سيستم نداريم س

مدل را بايد خود درست كنيم.
ــتفاده  ارزانى با بيان اينكه خداوند مدل هاى مختلفى را براى تبليغ اس
مى كند، يادآور شد: تبليغات امروز در دنيا حرف اول را مى زند و بايد به 
تبليغات كاربردى در اين حوزه توجه ويژه داشت براى مثال بايد بدانيم 
كه خدا رزاق است پس نبايد نزاع كرد البته رقابت خوب است اما تنازع و 

تخريب نه تنها پسنديده نبوده بلكه ممنوع است.
ــات با همت  ــى مديريت تبليغ ــى تخصص ــت همايش علم گفتنى اس
ــاد اسالمى استان  معاونت فرهنگى مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارش
ــاق بازرگانى  ــالن همايش هاى ات ــنبه 21 مهرماه در س اصفهان سه ش

برگزار شد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:
در حوزه تبليغات بايد به سمت 

سبك سازى برويم

ــه اصفهان  ــدو ورود ب ــى در ب ــا رحمانى فضل عبدالرض
ــفر ــت: در اين س ــار داش ــگاران، اظه ــع خبرن در جم

 قرار است فعاليت هاى مسووالن مورد ارزيابى قرار گيرد 
ــت  و برنامه ريزى هاى الزم درباره برنامه هايى كه قرار اس

در آينده اجرا شود صورت مى گيرد.
به گزارش تسنيم ، وزيركشور با اشاره به هدف سفر خود 
ــان كرد:  قدردانى از همه كسانى كه  به اصفهان خاطرنش
ــند، از اهداف اصلى حضور  در اين استان زحمت مى كش
بنده در اصفهان است.رحمانى فضلى  با بيان اين مطلب 
كه امروز بيش از 90 درصد از مشكالت از سر راه برداشته 
شده است گفت: يكى از گام هاى مهمى كه در اين زمينه 
ــته اى بود كه به لطف خدا  برداشته شد، بحث انرژى هس
ــروز بيش از 90  و راهنمايى هاى مقام معظم رهبرى ام

درصد از مشكالت سر راه برداشته شده است.
 وى، ضمن تقدير از دست اندركاران ساخت مترو اصفهان 

اظهار داشت: ما در شرايط كنونى در ابعاد مختلف كشور 
ــروز قدرت منطقه اى  روز به روز به توفيقات و حضور و ب

و مورد توجه قرار گرفتن در عرصه بين المللى هستيم.
وى افزود: دولت در شرايط كنونى با تعيين اولويت هاى 
ــدى را در عرصه  ــاى بلن ــه گام ه ــت ك كالن مصمم اس

بين المللى، منطقه اى و داخلى بردارد. 
ــور گام بعدى را بحث اجراى اقتصاد مقاومتى  وزير كش
دانست و گفت: اقتصاد مقاومتى را به عنوان اصلى ترين 
محور و مدل دنبال مى كنيم، دولت يك كميسيون اقتصاد 
مقاومتى به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت 
برخى وزرا ايجاد كرده تا اقتصاد مقاومتى محقق شود و 
اين امر موجب عزت و شكوه كشور و همچنين رفاه مردم 

خواهد شد.
ــه موضوع اقتصاد  ــت ك وى تاكيد كرد: تالش ما اين اس
ــد و همچنين  ــى برس ــگاه قابل قبول ــه جاي مقاومتى ب

ــل بحران ها  ــا در مقاب ــتقامت م ــت و اس ــوان مقاوم ت
باال ببريم.

ــخنان خود با بيان  رحمانى فضلى در بخش ديگرى از س
ــت  ــاد مقاومتى بر دوش مردم اس اينكه بار اصلى اقتص
تصريح كرد: اگر بار اقتصاد مقاومتى بر دوش مردم نباشد 

اين امر به هيچ وجه موفق و محقق نخواهد شد.
وزير كشور افزود: مردم ما در چارچوب جغرافياى سياسى 
ــدند و هر استان منابع مختلفى  خاص استان ها توزيع ش
دارند و همه استان ها نمى توانند به صورت يكنواخت و با 

ظرفيت مناسب ايفاى نقش كنند.
ــوان موتور  ــتان ها بايد به عن ــرد: برخى اس وى تاكيد ك
ــتان اصفهان  محرك اقتصاد مقاومتى عمل كنند كه اس
ــانى  مى تواند با ظرفيت هاى صنعتى، توليد و نيروى انس
ماهر و مدير و مردمى سخت كوش و تالش گر نقش بسيار 

مهمى را در ايفاى اين مهم برعهده بگيرد.

رحمانى فضلى تصريح كرد: در وزارت كشور ما به دنبال 
ــاد مقاومتى  ــتان ها مبتنى بر اقتص ــتيم كه اس اين هس
ــتان خود را در گام اول از نظر منابع  برنامه هاى اداره اس

مالى، اقتصادى و مديريتى به ما بدهند.
وزير كشور افزود: در جلسات برگزار شده نيز به دنبال اين 
موضوع هستيم و اميدواريم مردم اصفهان نقش بيشترى 

را در اين امر برعهده بگيرند.
وى با تاكيد بر اينكه بايد نمادهاى مهم اقتصاد مقاومتى 
ــه راه اندازى  ــاره ب ــود با اش ــان پايه گذارى ش در اصفه
ــت: طرحى كه  ــال، گف خط مترو اصفهان بعد از 14 س
ــت در مدت زمان كوتاهى اجرايى و عملياتى  مى توانس
ــر بنده قابل  ــود به هر دليلى كه به  تاخير افتاد از نظ ش

قبول نيست. 
ــا تخصصى  ــكالت ادارى، مالى ي ــا مش ــن طرح ب اگر اي
ــيده مى شد  ــد بايد براى آن راهكارى انديش روبه رو ش
ــن خصوص  ــاد مقاومتى در اي ــم اقتص ــاى مه و داده ه
ــور حتما  ــز در وزارت كش ــا ني ــد. م ــذارى مى ش پايه گ
ــت دار قرار ــتورات اولوي ــك خواهيم كرد و جزو دس كم

 خواهد گرفت.
رحمانى فضلى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به قدرت جمهورى اسالمى در منطقه گفت: اگر هم اكنون 
ــه ايفاى نقش  ــدرت در منطق ــوان عنصر موازنه ق به عن
مى كنيم به اين دليل است كه توانسته ايم امنيت داخلى 
و قدرت ملى را با يك عزت و انسجام ملى محقق كنيم و 
هيچ عنصرى نمى تواند خود را جايگزين عنصر وحدت و 

توان داخلى كند.
ــرى نمى تواند  ــور تاكيد كرد: هيچ عنصر ديگ وزير كش
ــر توان،  ــدرت ملى مبتنى ب ــن عنصر ق خود را جايگزي
ــزود: بايد  ــجام داخلى قلمداد كند.وى اف وحدت و انس
ــى در رقابت هاى  تالش كنيم ضمن اينكه نشاط سياس
ــته  ــى خودنمايى كند مطالبه به حق داش قانونى سياس
ــام و حفظ  ــول تقويت نظ ــد ح ــا باي ــيم و رقابت ه باش
ــد و هيچ عاملى نبايد ما را دچار انشقاق و ــجام باش انس

 اختالف كند.
ــت  ــى دانس ــاط سياس رحمانى فضلى اصفهان را با نش
ــان و هم  ــم در اصفه ــت كه ه ــت: توقع ما اين اس و گف
ــته باشيم  ــكوه و عظيمى داش ــور انتخابات باش در كش
ــور عظيم ــات تبديل به مان ــن انتخاب ــه اي به گونه اى ك

 قدرت باشد.
وزير كشور تصريح كرد: انشاءاهللا گروه ها، احزاب و افرادى 
ــوند به گونه اى عمل كنند  كه وارد عرصه انتخابات مى ش
ــاالرى  ــكوهى رقم بخورد. وى مردم س كه انتخابات باش
ــورهاى  ــراى مردم همه كش ــب ب دينى را الگويى مناس
ــورهاى منطقه اين  ــت و گفت: اگر در كش منطقه دانس
ــورها  ــاهد اعمال منافع برخى كش ــود ش امر محقق ش
ــزى و آوارگى از بين  نخواهيم بود و قطعا جنگ، خونري

خواهد رفت.

ــخيص مصلحت نظام با بيان اين كه داعش را به زودى در سوريه و  دبير تش
عراق دفن مى كنيم گفت: داعش جواب جنايات خود را در منطقه به زودى 

مى بيند.
ــهيد سپاه در  ــتين يادواره نخستين فرمانده ش ــن رضايى در نخس محس
گلستان شهداى اصفهان با بيان اينكه در آستانه ورود به ماه عظيم محرم 
هستيم، اظهار داشت: امسال شاهد ورود پيكرهاى شهداى غواص و جان 
ــردار حسين  ــييع باشكوه س ــانى مظلومانه حجاج در خانه خدا و تش فش

همدانى بوديم و امسال با حال و هوايى خاص به استقبال كاروان حسينى 
ــان مى  دهيم.وى افزود:  ــود را به اين خاندان پاك نش مى رويم و ارادات خ
ــرزمين مردان خدا و خرازى ها و ردانى ها  اصفهان سرزمين شهدا است، س
ــهيد آيت اهللا اشرفى  ــهيد بزرگى همانند ش ــت و علماى ش و بابائى ها اس
ــت  ــت و حقيقتا اصفهان قطعه اى از بهش اصفهانى را در خود پروارنده اس
است. دبير تشخيص مصلحت نظام گفت: مردان بزرگى در گلستان شهداى 
ــوردم و اينجا نمونه بارز  ــتند كه من به اين نقطه غبطه مى خ اصفهان هس
احسن الخالقين است.وى گفت: امروز شهيدانى هم چون شهيد محمدرضا 
پوركيان پس از سال ها ذهن ها را متوجه خود كردند، همان هايى كه جان 
خود را در طبق اخالص گذاشته و تقديم ملت ايران كردند.رضايى با اشاره 
ــهيد پوركيان در مبارزات انقالبى بيان كرد: اين شهيد  به نقش آفرينى ش
ــهرهاى سوسنگرد و رامهرمز  واالمقام نقش موثرى در تشكيل سپاه در ش
ــينه خود را در مقابل دشمنان ــان داد و در دفاع مقدس نيز س از خود نش

ــاره به آغاز جنگ تحميلى و حمله ارتش عراق به مرز   سپر كرد. وى با اش
ــتان خود  ــان به همراه دوس ــهيد پوركي ــلمچه و چزابه تصريح كرد: ش ش
ــرد و موجب  ــمن حمله ك ــى به تانك هاى دش ــن امكانات نظام با كمتري
ــهيد بزرگوار پس از اتمام مهمات با دو  عقب نشينى دشمن شدند و اين ش
نارنجك به سمت تانك هاى دشمن حمله كرد و در اين راه شهيد شد.دبير 
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه شهداى ما فقط نظامى نبودندگفت: 
ــال دفاع مقدس در حوزه فرهنگ، سياست و ساير  شهدا و رزمندگان 8 س
حوزه ها جزو فعاالن جامعه بودندو با آگاهى به صورت داوطلبانه و عاشقانه 
راه حفاظت از اسالم را انتخاب كردند.وى با بيان اينكه جنگ تحميلى يك 
جنگ اعتقادى بود، خاطرنشان كرد: ما براى كشورگشايى نجنگيديم بلكه 
ــانى و دفع تجاوز دشمن از كشورمان ــالم و ارزش هاى انس براى حفظ اس

ــده اى مى خواهند ما را از ادامه  ــى با بيان اينكه امروز ع دفاع كرديم. رضاي
ــتاده ايم،  ــير ايس ــالمى بازدارند، اما بدانند كه ما در اين مس راه انقالب اس

ــت ايران آماده  ــمنان ما بدانند كه جوانان امروز مل ــان كرد: دش خاطرنش
جان فشانى در راه انقالب و اسالم هستند. وى بيان كرد: امروز تكفيرى ها 
در عراق و سوريه به دنبال مخدوش كردن چهره اسالم هستند و اين فتنه 
بزرگ زير نظر آمريكا، اسراييل و عربستان است كه اين كشورها به دنبال 
پاك كردن اين سوال از روى تخته سياه جهان هستند كه چگونه مى شود 
كه استقالل، آزادى و پيشرفت در جهان اسالمى تحقق يابد.دبير تشخيص 
ــتار در عراق و سوريه و  مصلحت نظام خاطرنشان كرد: دشمنان ما با كش
ايجاد جنگ توسط تكفيرى ها در خاورميانه به دنبال حذف آزادى، استقالل 
ــتند.وى با بيان اينكه رفع فتنه داعش تنها به  و پيشرفت جهان اسالم هس
دست جهان اسالم برطرف مى شود، افزود: امروز اعتالف ايران، عراق، سوريه 
و روسيه براى مقابل با داعش شكل گرفته و حمالت اين اعتالف به مواضع 
داعش ادامه دارد.وى افزود: ما در ابتدا به دشمنان خود نصيحت مى كنيم، 

چنانچه موثر واقع نشد جواب ما سخت و خشن خواهد بود.

محسن رضايى: 
اصفهان قطعه اى از بهشت است

حمايت دولت از تكميل طرح هاى شهر 
اصفهان، در كمترين حد است

شهردارى در عرصه حمل و نقل بار
 به فعاالن اين حوزه كمك مى كند

مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت؛

كمبود واكسن دوگانه در اصفهان
بيش از 10 درصد از واحدهاى توليدى 

اصفهان در ركود كامل هستند

رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: طرح هاى زيادى در اصفهان 
وجود دارد و در جهت تكميل آن ها تالش زيادى داريم ولى حمايت هاى 
دولت در كمترين حد است. رضا امينى اظهار كرد: بهبود كيفيت زندگى 
ــفاف  ــرمايه گذارى ، ش مردم، توجه ويژه به بخش خصوصى و منابع س
سازى خدمات در شهردارى ها و تالش براى ايجاد همدلى وهم زبانى بين 
مردم و مسووالن، خدمت بى منت به مردم، ارتقاى سالمت ادارى و...از 
اولويت هاى چهارمين دوره شوراى اسالمى شهر است. وى افزود: حاصل 
ــهردارى متحمل شده اند  كار همكاران مان كه با تالش هاى زياد در ش
افتتاح فاز اول از خط يك قطار شهرى اصفهان با خدمتى 14 ساله است 
و اميدواريم كه در يك زمان بندى 60 ماهه بتوانيم شاهد بهره بردارى از 

هر سه خط مترو باشيم.
وى اظهار كرد: فاز اول به طول ده كيلومتر امروز افتتاح مى شود و تا اوايل 
سال آينده، يك و نيم كيلومتر ديگر به آن اضافه خواهد شد.امينى گفت: 
ــران و دولت مردان دارند و  مردم اصفهان اعتماد عميق به همه مردم اي
معتقدند دولت، دولت همه كشور است و بايد توازن خدمات براى همه 
مردم برقرار باشد.وى با قدردانى از وزراى كشور، استانداران و شهرداران 
دوره هاى مختلف تصريح كرد: طرح هاى زيادى در اصفهان وجود داردكه 
تكميل آن ها تدبير دولت را مى طلبد.رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
تاكيد كرد: در جهت تكميل طرح ها تالش زيادى داريم ولى حمايت هاى 
دولت از پروژه هاى شهرى همچون مصلى، سالن اجالس همايش هاى 
ــگاه جهان نما در كمترين حد است. بين المللى ، قطار شهرى و ورزش

امينى با بيان اينكه اصفهان 80 ميليارد تومان در خصوص احداث مركز 
ــان كرد: 100  ــى از دولت طلب دارد، خاطر نش همايش هاى بين الملل
ــوى دولت به اين مركز اختصاص داده شده بود كه  ميليارد تومان از س
تنها  20 ميليارد تومان آن محقق شد.وى با بيان اينكه سايت سگزى 19 
ميليارد تومان از دولت مطالبه دارد، گفت: در رابطه با يارانه بليط حمل 
و نقل عمومى نيز 200 ميليارد تومان مطالبه از دولت داريم كه بار آن بر 

دوش مردم افتاده است.

شهردار اصفهان گفت: اقدامات شهردارى اصفهان در عرصه حمل و نقل 
بار درون شهرى در قالب كمك و مساعدت است و هيچ مزاحمتى براى 

فعاالن اين حوزه ايجاد نمى كند.
مهدى جمالى نژاد در بازديد از دومين دوره آموزش هاى تكليفى ويژه 
ــهرى با بيان اينكه ورود شهردارى اصفهان به  فعاالن حوزه بار درون ش
ــهرى در قالب كمك و مساعدت است و  عرصه حمل و نقل بار درون ش
هيچ مزاحمتى براى فعاالن اين حوزه ايجاد نمى كند، افزود: شهردارى 
ــت حمايت، هدايت و نظارت خود را در حوزه حمل و  اصفهان مكلف اس

نقل بار درون شهرى انجام دهد.
ــدگان حوزه  ــود را از رانن ــهردارى اصفهان خ ــه ش وى گفت: مجموع
ــنهادات اين  ــد و از پيش ــدا نمى بين ــهرى ج ــل ونقل بار درون ش حم
ــن حوزه ــتر اي ــر چه بيش ــعه و رونق ه ــش در توس ــت ك ــر زحم قش

 استقبال مى كند.
ــهرى و حومه  ــار و كاالى درون ش ــل و نقل ب ــازمان حم مدير عامل س
ــاره به برگزارى دومين دوره آموزش تكليفى  ــهردارى اصفهان با اش ش
ــت: اين  ــهرى اظهار داش ــار درون ش ــل و نقل ب ــدگان حوزه حم رانن
ــى  ــول ايمن ــون اص ــى همچ ــامل موضوعات ــى ش ــاى  آموزش دوره ه
ــل  ــه حم ــررات موضوع ــن و مق ــا قواني ــنايى ب ــار، آش ــى ب و حفاظت
ــى، روش هاى  ــوانح رانندگ ــه در س ــاى اولي ــك ه ــار ، كم ــل ب و نق
ــول  ــى اص ــاى رانندگ ــارت ه ــاى مه ــات، ارتق ــگيرى از تصادف پيش
ــى  ــاى دين ــوزه ه ــه اى و آم ــالق حرف ــودرو و اخ ــى خ ــه فن معاين

است. 
ــدگان خودروهاى  ــواع رانن ــى ان ــرد: در اين دوره آموزش وى تاكيد ك
ــودرو) و غيره حضور فعال  وانت، كاميون، كاميونت، جرثقيل (امداد خ

داشتند. 
شبانى تاكيد كرد: اين دوره ها به تدريج به منظور آموزش رانندگانى كه 
در سامانه نظارت و ساماندهى بار درون شهرى شهردارى اصفهان ثبت 

نام كرده اند، برگزار مى شود.

ــت استان اصفهان گفت:  مدير گروه مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداش
در حال حاضر اصفهان در تامين واكسن دوگانه براى كودكان با مشكل 

مواجه است.
رضا فدايى اظهار داشت: كمبود واكسن دو گانه در اصفهان يك مشكل 

كشورى است و نمى دانيم چه زمانى اين مشكل رفع مى شود.
ــن دوگانه  وى گفت: نمى توانيم اطمينان دهيم كه تاخير در زدن واكس

(ديفترى – كزاز) مشكلى براى كودكان نيازمند ايجاد نمى كند.
ــتان اصفهان ــت اس ــارى هاى مركز بهداش ــارزه با بيم مدير گروه مب

تصريح كرد: در حال حاضر خانواده ها نگران هستند و بسيارى مراجعه 
مى كنند؛  اما ما هم منتظر پاسخ تهران هستيم.

ــن دوگانه بيش از يك ماه  وى در پاسخ به اينكه شنيده شده اگر واكس
ــكل ايجاد مى شود، گفت: نبود واكسن  به تاخير بيفتد براى كودك مش
ــت ما هم اميدواريم هرچه زودتر ــور اس ــطح كش دوگانه مربوط به س

 رايزنى ها براى ورود اين واكسن به استان ها ايجاد شود.
ــن هاى مختلفى در  ــته واكس ــال هاى گذش فدايى با بيان اينكه در س
ــت، اضافه كرد: اين  ــده اس مقاطع زمانى خاصى با كمبود مواجه مى ش
ــده و هم اكنون جز صبر كار ديگرى  نوع مشكالت پس از مدتى رفع ش

نمى توان كرد.
ــن دوگانه  ــاره به اينكه هيچ راه جايگزينى در زمان نبود واكس وى با اش
نيست، اعالم كرد: واكسن دو گانه براى كودكانى تجويز مى شود كه به 

تشخيص پزشك خود نياز فورى به اين واكسن داشته باشند.
ــتان اصفهان گفت:  ــت اس مدير گروه مبارزه با بيمارى ها مركز بهداش
واكسن دو گانه در چندين مرحله به كودكان زير شش سال زده مى شود 
كه اميد است هرچه زودتر فكرى براى كمبود اين واكسن انديشيده شود.

ــت كه هنگام  ــن دوگانه براى كودكانى نياز اس فدايى اعالم كرد: واكس
ــن دچار  ــت اول دريافت واكس ــا در نوب ــدند و ي ــنج ش تولد دچار تش
ــن را نيز  ــت دوم اين واكس ــه بايد در نوب ــيت و آلرژى بودند ك حساس

دريافت كنند.

استاندار اصفهان گفت: آخرين برآورد از وضعيت صنعت استان اين است كه بيش 
از 10 درصد از واحدهاى توليدى در ركود كامل هستند و 50 درصد نيز با 30 تا 
40 درصد از ظرفيت خود فعاليت مى كنند. رسول زرگرپور اظهار داشت: اصفهان 
استانى بزرگ و برخوردار در بخش هاى صنعت، كشاورزى، گردشگرى و ... است 
و به نسبت اين ظرفيت ها با مشكالت زيادى كه بيشتر جنبه ملى نيز دارند مواجه 
ــتر دغدغه هاى مديريت استان در اين  است.استاندار اصفهان با بيان اينكه بيش
ــكالت اقتصادى مربوط مى شود، اظهار داشت: اصفهان با  بخش به مسائل و مش
دارا بودن بيش از 9 هزار واحد توليدى، صنايع بزرگ فوالد، هواپيماسازى و انرژى 
هسته اى و ... صنعتى ترين استان كشور است و نزديك يك ميليون نفر نيز تحت 
پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند كه 700 هزار نفر از آن ها را كارگران تشكيل 
ــتان اين است كه  مى دهند.زرگرپور افزود: آخرين برآورد از وضعيت صنعت اس
ــتند و 50 درصد نيز  بيش از 10 درصد از واحدهاى توليدى در ركود كامل هس
ــت مى كنند و مابقى به طور كامل فعال  با 30 تا 40 درصد از ظرفيت خود فعالي
ــور بسيارى از واحدها با  هستند. وى گفت:  به دليل واردات بدون تعرفه در كش
مشكل عدم فروش محصوالت توليدى خود مواجه هستند.رسول زرگرپور اضافه 
كرد: نزديك به 36 هزار ميليارد ريال بدهى معوق واحدهاى توليدى به سيستم 
بانكى استان است كه ميانگين اين آمار در كل كشور نزديك به 6-7 درصد است 
ولى در استان اصفهان به 10 درصد رسيده است. وى با بيان اينكه نسبت مصارف 
به منابع بانك ها به رقم معقولى رسيده است، افزود: اين رقم در بانك هاى دولتى 
و شبه دولتى 100 درصد ولى در بانك هاى خصوصى 50 درصد است.استاندار 
اصفهان به تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليدى با دستور رييس جمهور 
محترم اشاره كرد و افزود: برخى از واحدهاى توليدى با مشكل چك هاى برگشتى 
ــت بانك ها در اين زمينه مساعدت  و مشكالت بانكى مواجه هستند كه الزم اس
بيشترى داشته باشند.وى با بيان اينكه خوشبختانه بانك صادرت در اين زمينه 
ــكالت همواره با مديريت استان همكارى  ــعى مى كند كه برخالف  همه مش س
داشته باشد، اظهار داشت: مديريت استان براى حل مشكالت واحدهاى توليدى 
به كمك بيشترى نياز دارد و از رئيس جمهور درخواست شده است كه برخى از 

استان ها را به صورت ويژه مورد توجه قرار دهند.

رحمانى فضلى در مراسم افتتاح فاز اول مترو اصفهان:

فعاليت مسووالن اصفهانى مورد ارزيابى قرار مى گيرد



ــى  مقدمات ــابقات  مس ــرايطى  ش در  ــران  اي ــال  فوتب ــى  مل ــم  تي  
ــبت به گذشته  ــيا را پيگيرى مى كند كه نس جام جهانى و جام ملت هاى آس
ــته  ــت؛ اما هنوز نتوانس ــل آن صورت گرفته اس ــى در تغيير نس ــاوت هاي تف

كيفيت فنى الزم را داشته باشد.
ــرده و ــوان ك ــى را ج ــم مل ــره تي ــريع چه ــا س ــواس؛ ام ــا وس ــى روش ب ك
ــد در اين كار  ــان داده و به نظر مى رس ــل جديدى را به فوتبال ايران نش  نس

برنامه ريزى مشخصى دارد.
ــى،  ابراهيم ــد  امي ــى،  ــعيد عزت الله ــد:  س ــگاه كني ن ــامى  اس ــن  اي ــه  ب
ــورى، مهدى ترابى،  ــردار آزمون، وريا غف ــان، وحيد اميرى، س ــن رضايي رامي

عليرضا جهانبخش، پورعلى گنجى و مهدى طارمى.
دو سال قبل آنها را نمى شناختيد و البته همين حاال هم شايد بسيارى از آنها 
ــناخته شده نباشند؛ اما اين ها بازيكنان تيم ملى ايران و شاگردان كارلوس  ش
ــاگردانى كه روى نيمكت پرچ شده باشند بلكه  ــتند.  آنهم نه ش كى روش هس
ــمى و البته حتى  ــتند در ديدارهاى رس ــه فيكس تيم ملى هس ــى ك بازيكنان

مقابل ژاپن.
ــد  مى خواه او  ــت،  اس ــدازى  ان ــت  پوس ــال  ح در  ــى روش  ك ــم  تي
ــال هاى آتى آماده كند و براى اين كار كوچك ترين تيم ملى ايران را براى س

 ترسى ندارد و اتفاقا انتخاب هاى خوبى هم دارد. 
ــتقالل  ــتند به اس ــى و اميد ابراهيمى كه متعلق هس ــاى طارم ــع منه در واق
ــد بود كه  ــوان بعي ــر بازيكنان ج ــرد كه ديگ ــد ك ــد تاكي ــپوليس باي و پرس
ــا را فيكس  ــران بود آنه ــرمربى تيم ملى اي ــى روش س ــى منهاى ك ــر كس اگ

تيم ملى ايران مى كرد.
ــك مهره ها را  ــك ت ــت، ت ــا در زمان درس ــريع؛ ام ــه س ــا برنام ــى روش ب ك
ــر  ــه نظ ــى رود و ب ــو م ــت جل ــه درس ــك برنام ــق ي ــرده و طب ــوض ك ع
ــه آن در  ــرار داده تا ب ــد نظر ق ــراى بازيكنان م ــى را ب ــدد خاص ــد ع مى رس
ــود  خ در  ــه  البت و  ــى  مقدمات ــى  گروه ــاى  رقابت ه در  ــى  آت ــال هاى  س

جام جهانى داشته باشد.
داده، ــام  انج ــران  اي ــال  فوتـــــب در  روش  ــى  كـــــ ــه  ك ــى  دگرديس
 فوق العاده بوده و از همه مهم تر اينكه او هر جوانى را كه به ميدان مى فرستد با
ــازى مى كند و انتخاب هايش  ــوق العاده و با اعتماد به نفس فوتبال ب ــازى ف  ب
ــى و ــه جوان گراي ــه هزين البت ــير  ــن مس ــد.در اي ــت بوده ان ــى درس همگ
ــى روش در حال  ــت كرد كه ك ــم بايد پرداخ ــت آوردن تجربه را ه ــه دس  ب
ــك بازى بد هم  ــدان در مواجهه حتى با ي ــت و منتق ــت كردن آن اس پرداخ
ــى طبيعى ترين اتفاق براى  ــن البته با آن جوان گراي ــد مى كنند كه اي او را نق
ــى جديد  ــد در قالب ــران هرچن ــال اي ــى فوتب ــت.تيم مل ــران اس ــال اي فوتب
به ميدان مى رود و ميانگين سنى اش را پايين آورده؛ اما هنوز نتوانسته از نظر 

كيفيت بازى و ارائه فوتبال تماشاگر پسند نمره قبولى بگيرد. 
ــود  ــك مربى موفق نام برده ش ــد از او به عنوان ي ــر مى خواه ــى روش اگ ك
ــم ملى را  ــازى تي ــد و نوع ب ــت ويژه بده ــم اهمي ــن موضوع ه ــه اي ــد ب باي

هم تماشاگر پسند كند.

ــور ــا حض ــن بارب ــراى اولي ــوان ب ــژه بان ــزور، وي ــت آنالي كالس تربي
ــن دوره  ــران اي ــه فراگي ــال از جمل ــى واليب ــن الملل ــى بي  18مرب

ازسراسركشوردراصفهان برگزارشد.
ــان  ــتان اصفه ــال اس ــات واليب ــى هي ــه ميزبان ــه ب ــن كالس ك دراي
ــن المللى به ــوب و تحصيل كرده بي ــود، دو مربى خ ــه ب ــب يافت ترتي

ــار خانم  ــم جوانان و دركن ــرا با تي ــرم داودى (كه اخي ــاى اك ــام ه  ن
راهله آرا ديگر مربى ارزنده بين المللى واليبال ورييس كميته استعداديابى 
ــابقات قهرمانى واليبال بانوان كشور ــيون واليبال كشور در مس فدراس

مقام اول را كسب كرده بودند) والناز سامانيان از اصفهان شركت داشتند كه 
ــن  دربي ــاز)  امتي ــد  امتياز(ازيكص  96 ــب  كس ــا  ب داودى  ــم  خان
ــارم  چه ــه  رتبـــــ ــده  كنــــن ـــــركــــــت  ش ــوان  بانــــــ
ــم  چهارده رده  در  ــره  نم  84 ــب  باكس ــامانيان  س ــم  وخان
ــدرس اعزامى ــجرى، م ــر نظر نويد مش ــن كالس زي ــد. اي قرارگرفتن

ــج روزدر اصفهان  ــدت پن ــوربه م ــال كش ــيون واليب ــوى فدراس  از س
ــور  مهرانپ ــين  حس ــاى  حضورآق ــا  ب ــى  پايان روز  در  و  ــد  برگزارش
ــين هژبر پور، ــال وغالمحس ــيون واليب ــس كميته مربيان فدراس ريي

دبير هيات واليبال استان احكام قبول شدگان اهداء گرديد. 
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سيرى در دنياى ورزش

جوان گرايى كه يك پايش لَنگ است

اولين كالس تربيت آناليزور
ويژه بانوان  دراصفهان 

ــتى،  ــار پس ــتقالل با انتش ــابق اس ــان س ــادى، كاپيت ــدى اميرآب  مه
فرا رسيدن ماه محرم را متذكر شد.

ــى  راه ــان  ــان و مربي بازيكن از  ــى  ــرم خيل ــيدن مح ــرا رس ف ــا  ب  
ــت كه  ــوند و اميرآبادى يكى از افرادى اس ــان مى ش هيات هاى خودش

عشق خاصى به اين دهه دارد.

لنز دوربين

كاپيتان اسبق استقالل و اشاره به محرم

ــاى اصفهانى كه در عرصه بين المللى  زوج قهرمان و كم بين
ــد، كرده ان ــب  كس را  ــمندى  ارزش ــن  عناوي ــى  جهان و 
ــا، طاه ــر  امي ــان  پسرش ــتند  هس ــدوار  امي
 قهرمان مسابقات المپيك 2032 شده تا جمع افتخارات اين 

خانواده تكميل شود.
ــى  اصفهان ــاى  كم بين ــان  قهرم  ، ــليمانى  س ــد  محم
ــته گلبال  ــيايى در دو رش ــاى جهانى و آس ــده مدال ه دارن
ــد قهرمان و  ــميرا جليل ون ــر وى س و پاورليفتينگ و همس
ــابقات آسيايى و جهانى در ورزش  مدال آور نيمه بينا در مس
گلبال هستند كه  نشان داده اند كه  كم بينايى نه تنها ضعف 

ــت بلكه قدرتى مضاعف است براى  به نمايش گذاشتن  نيس
توان مندى هايى است كه خداوند بزرگ عنايت كرده است. 
آن چـه در زيـر مـى آيـد گفتگـوى فـارس بـا اين

 زوج قهرمان است:
از كم بينايى تا راه يابى به تيم ملى

ــى  كودك از  ــرد:  ك ــار  اظه ــليمانى  س ــد  محم
ــنجى  ــتم؛ اما در آن زمان كه بينايى س ــكل بينايى داش مش
ــا خودم  ــام نمى گرفت، ب ــود و انج ــوم نب ــدارس مرس در م
فكر مى كردم همه انسان ها همين گونه هستند و بينايى شان 
همانند من است و هيچ گاه تصور نمى كردم من نمى بينم يا 

كم مى بينم.
ــال دوران ابتدايى به همين منوال گذشت  وى افزود: دو س
ــكل بينايى دارم  ــوم، معلم من متوجه شد مش تا مقطع س
ــد و از  ــخص ش ــك نوع بيماريم مش ــه به پزش ــا مراجع و ب
ــده و به  ــه نابينايان اصفهان منتقل ش ــال 76 به مدرس س

تحصيالتم ادامه دادم.
ــگ ورزش با  ــه زن ــح كرد: در مدرس ــن ملى پوش تصري اي
ــه معلم ورزش  ــازى مى كرديم ك ــى هايم گلبال ب هم كالس
ــان زمان با به  ــى برد و از هم ــك و قدرت بدنيم پ ــه فيزي ب
ــگاهى و  ــابقات باش ــوب در مس ــج خ ــت آوردن نتاي دس
ــمت من  ــم ملى به س ــه مربيان تي ــور توج ــى كش قهرمان
ــى ــم مل ــت تي ــه عضوي ب ــال 85  ــد و در س ــب ش جل

 درآمدم.

مـن  بـه  نيمه بينـا  چشـم  بـه  خانـواده  در 
نگاه نمى كردند

ــه ــز ب ــليمانى ني ــد س ــر محم ــد همس ــميرا جليل ون س
ــرش  ــرادر بزرگ ت ــى دو ب ــدر و كم بيناي ــودن پ ــا ب  نابين
ــى و ديگرى  ــطح مل ــال در س ــوت گلب ــه يكى پيشكس ك
ــاره و  ــت، اش ــون كاپيتان تيم ملى گلبال آقايان اس هم اكن
ــوده و از عينك  ــا ب ــى نيمه بين ــن از كودك ــد كرد: م تاكي
ــا  م ــا  ب ــورى  ط ــواده  خان در  ــا  ام ــردم؛  مى ك ــتفاده  اس
ــراد عادى  ــم با اف ــاس مى كردي ــد كه احس ــورد مى ش برخ
ــال اول  ــت: دو س ــار داش ــم.وى اظه ــى نداري ــچ تفاوت هي
دوره ابتدايى را در مدرسه نابينايان گذراندم؛ اما پس از مدتى 
منحل شد و من مجبور شدم به شكل تلفيقى 
ــه تحصيالتم  ــار دانش آموزان عادى ب در كن

ــه بودم.ملى پوش تيم  ــكالتى هم مواج ــه دهم و با مش ادام
ــا وجود اينكه در  ــال نابينايان بانوان عنوان كرد: ب ملى گلب
ــياه را نمى ديدم؛ اما  ــتم تخته س كالس رديف اول مى نشس
معلم و ساير هم كالسى هايم بسيار به من توجه داشتند و در 
آموزش درس ها و يادگيرى كمكم مى كردند.جليل وند ادامه 
ــال 84 تاكنون حدود 10 سال است كه در رشته  داد: از س
ــال به نخستين تيمى  گلبال فعاليت مى كنم و در همان س
ــته ورزشى تشكيل شده بود ورود  كه براى بانوان در اين رش
پيدا كردم و در مسابقات قهرمانى كشور رده سنى جوانان به 

مقام نخست دست يافتيم و من به تيم ملى دعوت شدم.
وضعيت مقام  هـاى زوج قهرمـان در رقابت هاى 

جهانى و آسيايى
ــه دفعات به ــال 1381 ب ــه از س ــان اينك ــا بي ــليمانى ب س

ــيب ديدگى  ــه دليل آس ــدم كه ب ــى دعوت مى ش ــم مل  تي
ــال 85 و 86 در ــوردم، تأكيد كرد: س ــت خط مى خ از ليس

 مسابقات برون مرزى شركت كردم و در رشته گلبال به يك 
ــيا و برنز جهانى دست يافتم و از سال 1388  مدال نقره آس
ــته پاورليفتينگ نه  به بعد در ورزش وزنه بردارى قدرتى رش
ــتم برنز و  ــروع به فعاليت كردم و توانس به طور حرفه اى ش
نقره كشورى را كسب كنم و از آن پس با حمايت مربيان و 

خانواده در همين رشته خود را به سطح ملى رساندم.
ــال 1388 در مسابقات جهانى  ــان كرد: در س وى خاطر نش
وزنه بردارى رشته پاورليفتينگ در آمريكا شركت كردم و موفق 
به دريافت دو مدال طال شدم و در رقابت هاى قهرمانى جهان 
تركيه سال 89 به دو نقره، سال 90 جهانى آنتالياى تركيه كه 
ــال  س و  ــره  نق ــك  ي ــد،  برگزارش ــان  نابيـــناي ــژه  وي
ــه  ب ــكا  آمري ــدوى  اورالن ــى  جهان ــابقات  مس  91

ــت يافتم كه در مجموع  دو نقره دس
موفق شدم دو طال و پنج نقره جهانى 
وزنه بردارى را به خود اختصاص دهم.

ــال 1385 در  جليل وند نيز گفت: س
ــاالن ــنى جوانان و بزرگ س رده س

 18 بازيكن به اردوى تيم ملى گلبال 
ــدند كه من جزو شش نفر انتخاب شده در  بانوان دعوت ش

تمرينات اردوى تيم ملى حضور پيدا كردم.
ــپيك  ــابقات فس ــاره به اولين تجربه خود در مس وى با اش
ــى  ــب قهرمان ــوان ناي ــب عن ــال 1385 و كس ــزى س مال
ــزام به  ــل از اع ــت: قب ــان داش ــا، اذع ــيا در آن رقابت ه آس
ــپانيا  ــابقات جهانى برزيل، در رقابت هاى بين المللى اس مس
ــابقات  ــدال برنز راهى مس ــا دريافت م ــركت كرديم و ب ش
ــتيم مقام برتر  ــديم و نتوانس ــال 86 ش جهانى برزيل در س
ــرار گرفتيم. ــه هفتم جهان ق ــت آورده و در رتب ــه دس را ب

ــيايى  ــابقات آس ــال 88 مس ــن ملى پوش تصريح كرد: س اي
ــاى بين المللى  ــال 89 رقابت ه ــان، س ــزى، نايب قهرم مال
ــوى چين  ــال در گوانگج ــان س ــان و در هم ــوئد قهرم س

سوم شديم و به مدال برنز دست يافتيم.
تولـد اميرطاهـا و غياب از مسـابقات ملى براى 

مدتى كوتاه
ــدن  ــه دليل بچه دار ش ــال 1392 ب ــان اينكه س ــا بي وى ب
ــات اردوى تيم ملى  ــركت در تمرين ــه ش ــادر نبودن ب و ق
ــال 93 كه  ــابقات دور بودم تا س ــور در مس ــى از حض مدت
ــه ماه  ــدم، عنوان كرد: س ــى دعوت ش ــه تيم مل ــددا ب مج
ــون كره جنوبى بايد  ــيايى اينچئ قبل از آغاز رقابت هاى آس
ــا جواز  ــركت مى كرديم ت ــيايى چين ش ــابقات آس در مس
ــم كه ما با  ــب كني ــاى اينچئون را كس ــور در رقابت ه حض
ــديم  ــهميه ش ــب س ــب قهرمانى در چين موفق به كس ناي
ــره جنوبى، ــيايى اينچئون ك ــابقات آس ــا حضور در مس و ب

 نايب قهرمانى آسيا را از آن خود كرديم.
ــارى ــال ج ــاه س ــت م ــد: ارديبهش ــادآور ش ــد ي جليل ون
ــود  ــئول كره جنوبى ش ــابقات س  قرار بود تيم ما عازم مس
ــد؛ اما  ــوب مى ش ــهميه پارالمپيك نيز محس ــب س كه كس
ــن رقابت ها، اعزام  ــتى در اي به علت حضور رژيم صهيونيس
ــال جارى  ــان كرد: آبان ماه س ــد.وى خاطر نش ــل ش كنس
ــان  ــه آقاي ــت ك ــش اس ــن در پي ــيايى چي ــابقات آس مس
ــوان ــا بان ــرد؛ ام ــد ك ــركت خواهن ــا ش ــن رقابت ه در اي
ــى گلبال نابينايان  ــوند.ملى پوش تيم مل اعــزام نــــمى ش
بانوان تاكيد كرد: اواخر شهريور ماه سال جارى با تيم قزوين 
در مسابقات قهرمانى كشور به ميزبانى بابلسر شركت كردم 
و تيم ما توانست قهرمان 
ــور كش دوم  ــته  دس

 شود.
خــــــانواده 

تـرين  بــــــزرگ 
دلگرمى ماست

ــد نيز بيان كرد:  جليل ون
ــن و  ــواده م ــش خان نق
همسرم در موفقيت هاى 
قابل  ــر  غي ــى مان  ورزش
انكار است؛ زيرا به هنگام 
ــابقات  حضور من در مس
ــرم مدت ها از بچه نگه دارى  اينچئون، خانواده خودم و همس
كردند و همين دلگرمى ها باعث شده در گرفتن مقام و مدال 

با انگيزه تر شويم.
ــه اميرطاها ــت ك ــرم معتقد اس ــرد: همس ــح ك وى تصري
ــه  ــر چ ــرا ه ــد زي ــد ش ــك 2032 خواه ــان المپي  قهرم
ــى  اجتماع ــاى  خطره از  روى  آورد،  ورزش  ــه  ب ــتر  بيش
ــته  ــت كه در هر رش ــد ماند و آرزوى مان اين اس دور خواه
ورزشى كه خودش عالقه مند باشد، به باالترين حد موفقيت

 دست پيدا كند.

ــود را  ــه خ ــران ك ــد اي ــال امي ــم فوتب تي
ــى انتخابى  ــه نهاي ــور در مرحل ــراى حض ب

ــدار فينال  ــد در دي ــاده مى كن ــك آم المپي
ــوريه س ــر  براب ــيا  آس ــرب  غ ــاى  ه ــازى  ب

 به پيروزى رسيد تا عنوان قهرمانى اين مسابقات 
را به خود اختصاص دهد.

ــيا  آس ــرب  غ ــال  فوتب ــابقات  مس ــال  فين ــدار  دي
 بين تيم هاى ايران و سوريه در ورزشگاه لخويا شهر دوحه قطر 

برگزار شد كه در پايان ايران با نتيجه دو بر صفر برابر حريف به 
ــيد. عليرضا نقى زاده و ارسالن مطهرى  براى ايران گل  پيروزى رس

زدند.در نيمه اول دو تيم تالش زيادى كردند تا بتوانند به گل برسند؛ اما
 موقعيت هاى آنها آنقدر خطرناك نبود كه دروازه ها را تهديد كند. البته در دقيقه 

17 اين ديدار سوريه در موقعيت آفسايد به گل رسيد كه داور آن را نپذيرفت و در نهايت 
نيمه اول با تساوى بدون گل به پايان رسيد.تيم فوتبال اميد ايران در نيمه دوم شروع بهترى داشت و در دقيقه 58  
ــوريه را باز كرد تا ايران با برترى  ــوتى محكم دروازه س عليرضا نقى زاده از روى خط محوطه جريمه با ش
ــتند به گل برسند؛ اما شوت محكم بازيكن اين تيم  ــورى ها مى توانس به بازى ادامه دهد. در دقيقه 79 س
كه از زاويه بسته نواخته شد را اخبارى به كرنر فرستاد.يك دقيقه بعد از اين صحنه تيم ايران به گل دوم 
ــپرى كند. ــوده تر س ــا خيالى آس ــازى را ب ــى ب ــور دقايق پايان ــاگردان خاكپ ــا ش ــرد ت ــدا ك ــت پي دس

در دقيقه 80 نفوذ خوب ميالد محمدى از جناح چپ و ارسال رو به جلو را ارسالن مطهرى دروازه سوريه 
را براى دومين بار باز كرد.

رييس فدراسيون واليبال با تاكيد بر اينكه 
ــال ايران  ــال تالش واليب ــت س نتيجه هش
ــال آينده  ــى المپيك س ــابقات انتخاب در مس
از  ــس  پ ــت:  گف ــيند،  نش ــى  م ــر  ثم ــه  ب
ــب  مناس ــى  فضاي در  ــى  نهاي ــدى  بن ــع  جم

بهترين راه حل را انتخاب مى كنيم.
ــوص خص در  ــارى  اخب ــدن  ش ــرح  مط از  ــس  پ  
 قطع همكارى اسلوبودان كواچ با فدراسيون واليبال ايران، 
ــه رسمى  ــه جلس محمدرضا داورزنى اظهاركرد: ما تا كنون س
ــته ايم  ــى عملكرد تيم ملى واليبال در جام جهانى داش براى بررس
ــرات خوبى را دريافت كرديم و  ــيديم. نقطه نظ و به نتايج خوبى هم رس

همچنان در حال بررسى راه حل هايى هستيم كه ارائه شده است.
ــات و نقطه نظرات ارائه شده در جلسه روز يكشنبه  داورزنى افزود: تمامى نتايج اين جلس
ــه همه اين راه كارها  را  ــود. ما در هيات رييس ــى مجدد و جمع بندى نهايى مى ش ــه بررس هيات رييس

مورد بررسى قرار مى دهيم و در نهايت به يك نقطه نظر مشترك خواهيم رسيد.
ــوى يك نفر ببينيم و فقط يك نفر را مقصر بدانيم.  ــزود: نمى توان همه نقاط ضعف ها را از س ــى اف داورزن
ــكل اصلى تيم ملى را پيدا و آن را  ــايل بگذريم. مى خواهيم مش ــطحى از مس ما نمى خواهيم به طور س
ــنويم. تمام تالشمان مان را  ــيم و نظر وى را هم بش ــته باش درمان كنيم. ما بايد با كواچ هم مذاكراتى داش
ــس از آن با كواچ هم مذاكراتى ــيم و پ ــم تا قبل از آغاز ليگ برتر به يك جمع بندى نهايى برس ــى كني م

 انجام مى دهيم و در نهايت سرفرصت و با دقت كامل تصميم نهايى را خواهيم گرفت.

تيم فوتبال اميد ايران 
قهرمان غرب آسيا شد

فدراسـيون واليبال به 
دنبال بهترين راه حل

زوج قهرمان و كم بيناى اصفهانى از اميدها و 
آرزوهاى شان مى گويند؛

پسرمان قهرمان المپيك 
2032 مى شود 

ــورش،  ــم ملى بوكس ايران به كش ــرمربى اوكراينى تي ــت س با بازگش
ــا اين مربى در  ــس و ادامه همكارى ب ــت تيم ملى بوك ــت هداي وضعي

هاله اى از ابهام قرار دارد.
والديمير وينكوف، سرمربى اوكراينى تيم ملى بوكس ايران چهارشنبه 
ــت كه آيا همكارى او با  ــت و مشخص نيس ــب به كشورش باز گش ش

فدراسيون بوكس ادامه پيدا مى كند يا خير؟
در حالى كه اين سرمربى اوكراينى تا 10 آبان ماه با فدراسيون بوكس 
ــت.  ــخص نيس قرارداد دارد، وضعيت ادامه همكارى او با تيم ملى مش
ــاس تفاهم نامه اى كه ميان فدراسيون و وينكوف منعقد شده، او  براس
ــش ماهه اى را به امضا رسانده تا در صورت ابراز رضايت  يك قرارداد ش
ــا المپيك 2016 ريو ــيون قرارداد وى ت ــت فدراس كميته فنى و رياس

ــد.با اين حال به نظر مى رسد اوضاع نابسامان بوكس   ادامه داشته باش
ــايه افكنده  ــيون بوكس س ــران بر ادامه همكارى اين مربى با فدراس اي
ــه تا المپيك  ــس در فاصله 10 ماه ــرمربى تيم ملى بوك ــف س و تكلي
ــا تيم ايران در  ــرار دارد. تنها حضور اين مربى ب ــه اى از ابهام ق در هال
ــيا بوده كه حاصل آن  ــاى خارجى، در رقابت هاى قهرمانى آس رويداده
ــه مدال برنز براى تيم ايران بوده است.چند روز پيش نيز با تصميم  س
ــفر مشت  ــيون بوكس، س غير منتظره احمد ناطق نورى، رييس فدراس
ــد. او دليل  ــى جهان در قطر لغو ش ــه رقابت هاى قهرمان ــان ايران ب زن
اتخاذ اين تصميم را مشكالت مالى و عدم تحميل هزينه هاى اضافه به 

فدراسيون عنوان كرده بود.

ــيه ها  ــال را از حاش ــان اينكه اول فوتس ــال با بي ــه فوتس ــس كميت ريي
ــر  ــى رود، گفت: مى خواهند همان باليى را كه س ــاك مى كند و بعد م پ
ــد تيم ملى  ــرمربى جدي ــر س ــوس كاندالس» آوردند اين بار ، س «خس

بياورند.
ــاره به نتايج تيم ملى فوتسال ايران مقابل روسيه با بيان   افتخارى با اش
ــيه گرفتيم؛ ولى هر  ــب فوق اظهار كرد: ما نتايج خوبى مقابل روس مطل
ــام داده ايم، باز هم  ــابقات خوبى انج ــع نتايج ما خوب بوده و يا مس موق
عده  اى هستند كه مى گويند فوتسال ضعيف شده است. خب اگر ضعيف 

شده ايم كه بايد مقابل روسيه شكست مى خورديم.
ــت،  ــورش از اين نفرات كيس ــه منظ ــوال ك ــن س ــه اي ــخ ب وى در پاس
ــتند و بيكار ننشسته اند در اين  ــت صحنه هس تاكيد كرد: آنهايى كه پش
مواقع جوسازى مى كنند. متاسفانه بعضى ها هم تحت تاثير رفتار و صحبت 
هاى آنها قرار مى گيرند.افتخارى خاطرنشان كرد: به هر حال فضا، فضاى 
خوبى نيست. مى خواهند همان باليى را كه سر خسوس كاندالس آوردند،

ــده  ع ــك  ي ــد.  بياورن ــم  ه ــريعه  الش ــم  ناظ ــد  محم ــر  س  
ــم ملى، از بيرون  ــت كه به جاى كمك كردن به تي ــان همين اس كارش
ــت. ــان ورزش نيس ــازى مى كنند كه اصال در ش ــه ريزى و جوس برنام

ــى اش با يكى از خبرنگاران  ــال درباره درگيرى لفظ رييس كميته فوتس
ــه چرا بايد  ــت ك ــوال من اين اس ــيه، تاكيد كرد: س بعد از بازى با روس
روز مسابقه ايران با روسيه، موضوع بركنارى من از كميته فوتسال مطرح 

و منتشر شود؟

ــر اعتراضات پى درپى كه آقاى خاص  ــه فوتبال انگليس به خاط اتحادي
در اين فصل به قضاوت داوران داشت، وى را محروم و جريمه كرد.

ــرمربى آبى هاى لندن  ــس، ژوزه مورينيو، س ــيون فوتبال انگلي فدراس
ــورت تكرار اعتراضاتش  ــه از حضور در كنار تيمش در ص را يك جلس
ــود همچنين او را  ــان كار نب ــروم خواهد كرد، اين پاي ــه داوران مح ب
ــت و جريمه به خاطر  ــد جريمه نقدى كرد، اين محرومي 50 هزار پون
ــاوتهمپون ــازى مقابل س ــد از ب ــه مورينيو بع ــت ك ــه اى  اس مصاحب
ــى ــند كه به نفع چلس  انجام داد زيرا وى بيان كرد كه داوران مى ترس

 پنالتى بگيرند.
ــورد  ــت خ ــاوتهمپون شكس ــم س ــل تي ــه مقاب ــد از آنك ــو بع موريني
ــيون و داورى با آنها برخورد درستى  كامال واضح اعالم كرد كه فدراس
ندارد و در مصاحبه اش گفت: زمانى كه بازى با نتيجه تساوى يك بر يك 
ــا نگرفت، اگر  ــد را داور براى م ــك پنالتى صددرص ــان بود، ي در جري
ــيون مى خواهد من را مجازات كند، آزاد است، فدراسيون فقط  فدراس

من را مجازات مى كند و با ديگر مربى ها كار ندارد.
ــى و خودم مستحق پيروزى  آقاى خاص افزود: تيم من، هوداران چلس
بوديم، مى خواهم دوباره تكرار كنم داوران مى ترسند كه به نفع چلسى 
پنالتى بگيرند.فدراسيون فوتبال انگليس در بيانيه اى رسمى اعالم كرد 
ــه اى مورينيو در صورت تكرار اعتراضاتش  كه اين محروميت يك جلس

در يك سال آينده سريعا اعمال خواهد شد.             

بازگشت وينكوف و تكليف نامعلوم 
تيم ملى بوكس

فوتسال را پاك مى كنم 
و بعد مى روم

فدراسيون فوتبال انگليس 
مورينيو را نقره داغ كرد
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به من بگو چرا!سبك زندگى

«كاش سه سال پيش زبان ياد مى گرفتم...»
«كاش وقتى بيست ساله بودم اصول سرمايه گذارى را ياد مى گرفتم...»

كاش...
كوتاه كردن منحنى يادگيرى مبحثى ست كه سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است 
ــامل مى شود. اگر به درستى از  و اين راهكار، اصول اساسى يادگيرى سريع تر را ش
اين اصول استفاده كنيد، خواهيد توانست از آن ها به عنوان اهرمى براى واداركردن 
ــرى از جمله زبان ها، ــلط بر هر موضوع يادگي ــريع تر و تس خودتان به يادگيرى س

 مهارت هاى كسب و كار، سازهاى موسيقى و... استفاده كنيد.
يادگيرى نيازمند تناوب و مقاومت در تكرار يك مهارت است

خب آن اصول اين ها هستند:
1- چرخ را دوباره اختراع نكنيد

چرا بايد چرخى را كه قبال اختراع شده بود دوباره بسازيد؟ گرايش معمولى كه همه 
ما در هنگام يادگيرى چيز جديدى داريم اين است كه سعى كنيم به تنهايى بر آن 
مسلط شويم و اين جورى زمان و تالشى را كه مى توانيم با كمك گرفتن از ديگران 

صرف نكنيم؛ دست كم مى گيريم.
ــتيد زبان يا مهارتى جديد مى آموختيد.  به زمانى فكر كنيد كه براى اولين بار داش
شايد منحنى يادگيرى تان در ابتدا به سوى پايين حركت مى كرد اما بعد از چندسال 
يا حتى چند ماه كه آن مهارت را تجربه كرديد و خطاهايى مرتكب شديد، توانستيد 
ــت تان كمك كنيد كه ديگر آن خطاهاى  مسير ميان برى طراحى كنيد تا به دوس

اوليه شما را تكرار نكند.
به منظور آن كه با سرعت بيشترى به تسلط دست يابيد، اولين قدم ما بايد مشورت 
كردن با بازيكنانى باشد كه از قبل در ميدان بوده اند و سپس بايد از مسيرى كه آن ها 
براى ما طراحى كرده اند الگوبردارى كنيم. در اين دوره و زمانه امكان اين وجود دارد 
به هر راه حلى كه در قالب كتاب، وبالگ، ويديوهاى آموزشى، مشاوره ها و اشخاصى 

كه در شبكه هاى اجتماعى مان وجود دارند، دسترسى داشته باشيد.
2 - مهارت مورد نظر را تحليل كنيد

ــت كه مهارت مورد نظر را  ــى اين اس مرحله بعدى براى هك كردن منحنى آموزش
تحليل كنيد تا اصول اوليه و اجزاى اساسى را ببينيد. اجزا را جدا و مهم ترين چيزهايى 

را كه بايد در ابتدا بياموزيد، كشف كنيد.
 مشخص شده است كه اين مفهوم را مى توان در هر زمينه اى در زندگى اعمال كرد؛ 

مسائلى از جمله:
- كسب و كار (هشتاد درصد فروش از بيست درصد از مشتريان به دست مى آيد)

- كارايى كارمندان (هشتاد درصد نتايج از بيست درصد كارمندان حاصل مى شود.)
- شادى (هشتاد درصد شادى از بيست درصد ارتباطات كسب مى شود.)

ــفرهاى مان از بيست درصد تجربه هاى ويژه مان  - تجربه سفرى (هشتاد درصد س
حاصل مى شود.)

ــه چيزهاى خيلى  ــود ك ــردن اين نوع تفكر تنها به اين موضوع ختم مى ش قبول ك
كمى از جمله يادگيرى وجود دارند كه تغيير در زندگى مان ايجاد مى كنند. آن گاه 
ــى مان باشد كه به ما هشتاد  هدف مان بايد جداكردن بيست درصد از مواد آموزش

درصد نتيجه مى دهند.
ــريع، از قبل اين ايده را  همان طور كه مشخص شده است، متخصصان يادگيرى س
پذيرفته اند و چند مثال ملموس در مورد چگونگى انجام اين كار به صورتى كارآمد 
فراهم كرده اند. جاش كافمن در گفتگوى TEDاش گفت كه باور دارد كه براى تسلط 
روى يك مهارت نيازى به گذراندن ده هزار ساعت نيست. در عوض، كليد انجام اين 
كار گذراندن 20 ساعت اوليه و يادگيرى مهم ترين مهارت ها در طول چارچوب زمانى 
ــت. مطالعات زيادى نشان داده اند كه اولين  براى به دست آوردن حداكثر تاثير اس

ساعات تمرين مهارتى جديد همواره بيشترى تاثير را در عملكرد دارد.

ــت كه معموال از مردار تغذيه مي كند و به  كركس يا الشخور پرنده اي اس
ــهرت دارد. اين پرنده يا پرنده هاي  تيزپروازي، دوربيني و درازي عمر ش
هم خانواده با آن را در فارسي مرغ مردارخوار، دژكاك، دال و الشخور هم 

مي گويند.
ــالم حمله مي كند و بيشتر سراغ جنازه   اين پرنده به ندرت به حيوانات س
ــد.  ــي زخمي يا بيمار را بكش ــت حيوان حيوانات مي رود ولي ممكن اس
ــا در مناطق  ــي و عفونت  مرداره ــراي جلوگيري از گنديدگ كركس ها ب
گرمسير، حيوانات سودمندي به شمار مي روند. قدرت ديد اين پرنده بسيار 
زياد است به گونه اي كه از فاصله هاي دور طعمه هاي كوچك را به خوبي 
ــدش پنهان نمي ماند. از ويژگي هاي  مي بيند و كوچك ترين حركت از دي
ظاهري كركس ها سر بي پر و تاس آنهاست. كركس ها براي كندن گوشت 
حيوانات سر خود را داخل الشه حيوان فرو مي برند. اگر سر كركس ها مثل 
ــد، دائم كثيف مي شود و تميز كردن آن  پرندگان ديگر پوشيده از پر باش

براي پرنده بسيار مشكل است.

اسيد الكتيك موجود در ماست، روي عصب پاراسمپاتيك اثر مي  گذارد. از 
آنجا كه اين عصب كند كننده است، حالت لختي در بدن به وجود مي  آورد. 
ــت با هم مصرف  اين خاصيت در ماهي نيز تا حدي وجود دارد و بهتر اس

نشوند.

 (IGCC) «ــه گاز ــل زغال ب ــي يكپارچه تبدي ــروگاه «چرخه تركيب ني
ــبت به ديگر نيروگاه هاي با سوخت  نيروگاهي است كه آاليندگي آن نس

زغال سنگ كمتر است.
ــنگي معمولي ديگر، با سوختن زغال سنگ بخار   در نيروگاه هاي زغال س
توليد مي شود كه اين بخار، توربين بخار را مي چرخاند اما در نيروگاه هاي 
ــن گازي را  ــوزد و توربي ــنگ ورودي مي س ــي، زغال س ــه تركيب چرخ
مي چرخاند و سپس از حرارت توليد شده، توربين بخار را نيز به حركت در

مي آورد. 
در نيروگاه هاي معمولي با سوخت زغال سنگ، يك سوم انرژي پتانسيل 
زغال سنگ به الكتريسيته تبديل مي شود، اما اين مقدار در نيروگاه هاي 

چرخه تركيبي به نصف مي رسد. 
ــت كه براي توليد توان برابر، به مصرف  ــتر به اين معني اس بازدهي بيش
ــيدكربن كمتري توليد مي شود.  ــوخت كمتري نياز داريم و دي اكس س
عالوه بر اين، نيروگاه چرخه تركيبي زباله هاي جامد و مايع كمتري توليد 
مي كند. هم اكنون شركت ها مشغول بررسي كاركرد فني و محيط زيستي 

اين نيروگاه ها در مقياس تجاري هستند.

راز يادگيرى سريع تر(بخش اول)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا(از خودشان كمك بگير!)

 (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.

شعرزنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى بيست و سوم )

Knee   «زانو » 

Feel weak at the knees
احساس ضعف كردن ، پاى كسى سست شدن

سپيده 
بارانى

به خود آى
نه مرادم نه مريدم، نه پيامم نه كالمم،

نه سالمم نه عليكم، نه سپيدم نه سياهم.
نه چنانم كه تو گويى،

نه چنينم كه تو خوانى ونه آن گونه كه گفتند و شنيدى.
نه سمائم، نه زمينم،

نه به زنجير كسى بسته و نه برده ى دينم
نه سرابم، نه براى دل تنهايى تو جام شرابم،

نه گرفتار و اسيرم، نه حقيرم، نه فرستاده پيرم،
نه به هر خانقه و مسجد و ميخانه فقيرم
نه جهنم، نه بهشتم چنين است سرشتم

اين سخن را من از امروز نه  گفتم، نه  نوشتم،
بلكه از صبح ازل با قلم نور نوشتم.
حقيقت نه به رنگ است و نه بو،

نه به هاى است و نه هو،
نه به اين است و نه او، نه به جام است و سبو…

گر به اين نقطه رسيدى به تو سر بسته و در پرده بگويم،
تا كسى نشنود آن راز گهربار جهان را،

آن چه گفتند و سرودند تو آنى…
خود تو جاِم جهانى، گر نهانى و عيانى،

تو همانى كه همه عمر به دنبال خودت نعره زنانى
تو ندانى كه خود آن نقطه عشقى

تو اسرار نهانى، همه جا تو، نه يك جاى، نه يك پاى،
همه اى، با همه اى، همهمه اى، تو سكوتى

تو خود باغ بهشتى.
تو به خود آمده از فلسفه ى چون و چرايى،

به  تو سوگند كه اين راز شنيدى و
نترسيدى و بيدار شدى، در همه افالك بزرگى،نه كه جزئى، نه چون 

آب در اندام سبوئى،
خود اوئى، به خود آى تا در خانه ى متروكه هر كس ننشينى

و به  جز روشنى شعشعه ى پرتو خود
هيچ نبينى، و گل وصل بچينى

به خود آى

ــتد كه قبل  ــمن به قلعه پيام مى فرس فرمانده دش
ــت به زنان و  ــران كننده خود حاضر اس از حمله وي
ــالم از قلعه خارج  كودكان اجازه دهد تا صحيح و س

شده و پى كار خود روند...
ــهر وينسبرگ آلمان، قلعه اى  بر باالى تپه اى در ش
ــرف بر شهر است.  قديمى و بلند وجود دارد كه مش
اهالى وينسبرگ افسانه اى جالب در مورد اين قلعه 
ــان  ــه بازگويى آن مايه مباهات و افتخارش دارند ك

است:
ــكر  ــت كه در قرن 15، لش ــانه حاكى از آن اس افس
دشمن اين شهر را تصرف و قلعه را محاصره مى كند.

ــر و جوان،  ــه تا پي ــهر از زن و مرد گرفت ــى ش اهال
ــل قلعه پناه ــگال مرگ به داخ ــراى رهايى از چن ب

 مى برند.
ــتد كه قبل  ــمن به قلعه پيام مى فرس فرمانده دش
ــت به زنان و  ــران كننده خود حاضر اس از حمله وي
ــالم از قلعه خارج  كودكان اجازه دهد تا صحيح و س

شده و پى كار خود روند.
پس از كمى مذاكره، فرمانده دشمن به خاطر رعايت 

آيين جوانمردى و بر اساس 
قول شرف، موافقت مى كند 

كه هر يك از زنان در بند، 
گرانبها ترين دارايى 
ــز از قلعه  خود را ني

خارج كند به شرطى 
كه به تنهايى قادر به حمل 

آن باشد.
ــت  نا گفته پيداس
ــه حيرت  كه قياف
ــار از  زده و سرش
ــگفتى فرمانده  ش

دشمن به هنگامى كه 
ــان  ــك از زن ــر ي ه
ــوهر خود را كول  ش
ــه  ــه و از قلع گرفت
ــدند  ــارج مى ش خ
ــايى ــيار تماش بس

 بود.

روزى مردى پارچه فروش نزد شيوانا آمد و از او براى 
ــيوانا از او توضيح  حل مشكلش كمك خواست. ش
ــت. پارچه فروش گفت: من در بازار دهكده  خواس
مغازه اى دارم. بسيارى از مردم دور و نزديك مرا مى 
شناسند و براى خريد پارچه و لباس به مغازه من مى 
آيند. چند هفته اى است كه در ساعات پر مشترى 
ــان جزو افسران  ــر جوان كه پدرانش روز ، چند پس
امپراتور هستند و كسى نمى تواند به آنها اعتراض 
كنند در فضاى باز مقابل مغازه من شروع به شمشير 
ــروصدا مى كنند و با اينكار مانع از ورود  بازى و س
ــتريان با آبرو به مغازه ام مى  دختران و زنان و مش
شوند. من هم سكوت مى كنم و اين مساله را تحمل 
مى كنم . در واقع چون از پدرانشان واهمه دارم نمى 
توانم به آنها اعتراض كنم. اگر كار همينگونه پيش 
رود من ورشكست خواهم شد. برايم راهى پيدا كن!

شيوانا سرى تكان داد و گفت:«هر وقت در زندگى 
ــان  ــدى كه حريفش دچار مزاحمانى اينچنينى ش
ــان كمك بگير براى حذف  ــوى ، از خودش نمى ش
خودشان !» فردا وقتى دوباره سروكله اين جوانان 
ــع آنان برو و  ــد مهربان و خندان داخل جم پيدا ش

ــادى و سرخوشى و شمشير  براى ايشان بگو كه ش
بازى آنها تو را ياد ايام جوانى ات مى اندازد و از آنها 
بخواه از امروز ساعتى خاص مقابل مغازه تو بيايند 
و به خاطر تو شمشير بازى كنند و براى شادى تو و 
تجديد خاطره ايام جوانى ات سروصدابه راه اندازند 
و بعدبه ايشان بگو كه تو حاضرى براى اينكار بابت 
هر يكساعت سروصدا ، هر روز به هر كدام از آنها يك 

سكه طال بدهى!
پارچه فروش مات و مبهوت به شيوانا خيره ماند و از 
اين راه حل عجيب يكه خورد و گفت: چه مى گوئيد 
استاد!؟ من مى گويم از سروصداى آنها در عذابم و 
شما مى گوئيد آنها را دعوت به اينكار كنم و حتى در 

مقابل به ايشان سكه طال هم مزد دهم!؟
ــيوانا با لبخند گفت: تو تا يك هفته چنين كن و  ش

هفته بعد نزدمن آى!
پارچه فروش قبول كرد و روز بعد همان چيزهايى 
را كه شيوانا گفته بود براى مزاحمين گفت و هر روز 

هم به هر كدام از آنها يك سكه طال مزد داد.
هفته بعد پارچه فروش نزد شيوانا آمد. شيوانا اينبار 
ــاره جوانان مزاحم نزد  به او گفت:“ فردا وقتى دوب

ــه  تو آمدند به آنها بگو كه فرزندت را بايد به مدرس
ــتى و چون پول كم مى آورى  شمشير بازى بفرس
ــاعت نمايش شمشير زنى ايشان به  پس بابت هرس
جاى يك سكه فقط مى توانى به هركدام نيم سكه 

طال بپردازى!
فرداى آن روز وقتى مرد پارچه فروش اين حرف را 
به جوانان مزاحم گفت آنها اعتراض كردند و گفتند 
كه اينكار براى آنها مقرون به صرفه نيست و پارچه 
فروش اگر سروصدا و شمشير بازى مى خواهد بايد 
قيمت را باالتر ببردو تا زمانى كه اينكار را نكند ديگر 
ــير بازى نمى كنند و او  هرگز مقابل مغازه او شمش
ديگر نمى تواند خاطرات ايام جوانى اش را تجديد 

كند!؟
ــيوانا  ــحالى نزد ش هفته بعد پارچه فروش با خوش
ــتاد! از آن روز كه  ــما بود اس آمد و گفت: حق با ش
ــا قبول نكردند. هر روز اين  قيمت را كم كردم و آنه
جوانان مزاحم از مقابل مغازه من ساكت و آرام عبور 
ــن از آرامش آنها عذاب  مى كنند و با تصور اينكه م
ــم پوزخندى مى زنند و جايى ديگر بساط  مى كش

سروصداى خود را پهن مى كنند!

كاريكاتور(تاثير ماهواره بر روابط خانوادگى)

Bring sb to his knees
كسى را به زانو درآوردن ،كسى را به اطاعت وادار ردن

�e bee's knees 
گل سرسبد

چرا كركس ها تاس هستند؟

چرا بعد از خوردن ماهي، 
دوغ نمي نوشند؟

چگونه مي توان از 
انتشار گازهاي زغال سنگ كاست؟

جواب سودوكو  شماره 1705سودوكو  شماره 1706

جواب معما 1705معما 1706
ــود كه  ــل در موقعي گفته مي ش اين مث
ــرزور و قوي تر از  يك نفر از طرف آدم پ
خود ظلمي مي بيند و چون زورش به او

 نمي رسد ناچار حكم او را مي پذيرد.
ــراوان خرمن كرده بود و  مردي باقالى ف
در كنار آن خوابيده بود. فرد ديگري كه 
ــود، آمد و بنا  كارش زورگويي و دزدي ب
كرد به پر كردن ظرف خودش . صاحب 
ــرد. با هم  ــد كه دزد را بگي باقال بلند ش

گالويز شدند عاقبت دزد صاحب باقال را 
بر زمين كوبيد و روى سينه اش نشست 
و گفت: بى انصاف من مي خواستم يك 
ــو را ببرم حاال  مقدار كمي از باقالهاي ت
ــمت و همه را  ــد مي كش كه اين طور ش

مي برم. 
ــه او  ــد زورش ب ــه دي ــب باقال ك صاح
نمي رسد گفت: حاال كه پاي جان در كار 

است برو خر بيار باقال بار كن .

دكتر مادر بهروز بوده در صبح روز شنبه آقاى كمالى به قتل رسيد. او در 
ــرش در خواب بود به قتل رسيد.  زمانى كه همس
ــت به پليس گفت.  همسر او هر چه كه مى دانس
ــغول آماده  ــپز مش او گفت كه: در زمان قتل، آش
كردن صبحانه بوده و خدمتكار در حال نظافت و 
مستخدم نيز پاكتهاى پستى را دريافت مى كرده. 
ــنيدن صحبتهاى همسر مقتول  پليس پس از ش
ــتگير مى كند. به نظر  بالفاصله فرد مجرم را دس

شما پليس به چه كسى مظنون شده و چرا؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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خر بيار باقال بار كن

زنان فداكارى كه همه را شگفت زده كردند!
ــت كه معموال از مردار تغذيه مي كند و به  كركس يا الشخور پرنده اي اس
ــهرت دارد. اين پرنده يا پرنده هاي  تيزپروازي، دوربيني و درازي عمر ش
هم خانواده با آن را در فارسي مرغ مردارخوار، دژكاك، دال و الشخور هم 

مي گويند.

ــد.  ــي زخمي يا بيمار را بكش ــت حيوان حيوانات مي رود ولي ممكن اس
ــا در مناطق  ــي و عفونت  مرداره ــراي جلوگيري از گنديدگ كركس ها ب
گرمسير، حيوانات سودمندي به شمار مي روند. قدرت ديد اين پرنده بسيار 
زياد است به گونه اي كه از فاصله هاي دور طعمه هاي كوچك را به خوبي 
ــدش پنهان نمي ماند. از ويژگي هاي  مي بيند و كوچك ترين حركت از دي
ظاهري كركس ها سر بي پر و تاس آنهاست. كركس ها براي كندن گوشت 
حيوانات سر خود را داخل الشه حيوان فرو مي برند. اگر سر كركس ها مثل 
ــد، دائم كثيف مي شود و تميز كردن آن  پرندگان ديگر پوشيده از پر باش

براي پرنده بسيار مشكل است.

اسيد الكتيك موجود در ماست، روي عصب پاراسمپاتيك اثر مي  گذارد. از 
آنجا كه اين عصب كند كننده است، حالت لختي در بدن به وجود مي  آورد. 

آيين جوانمردى و بر اساس 
قول شرف، موافقت مى كند 

كه هر يك از زنان در بند، 
گرانبها ترين دارايى 
ــز از قلعه  خود را ني

خارج كند به شرطى 
كه به تنهايى قادر به حمل 

ــت  نا گفته پيداس
ــه حيرت  كه قياف
ــار از  زده و سرش
ــگفتى فرمانده  ش

دشمن به هنگامى كه 
ــان  ــك از زن ــر ي ه
ــوهر خود را كول  ش
ــه  ــه و از قلع گرفت
ــدند  ــارج مى ش خ
ــايى ــيار تماش بس

زنان فداكارى كه همه را شگفت زده كردند!

Bring sb to his
كسى را به زانو درآوردن ،كسى را به اطاعت وادار ردن
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خبر

ــراى امور جنايى تهران رفت و پرده از  چندى پيش مرد جوانى به دادس
گروگانگيرى خانوادگى برداشت.

وى در اظهاراتش به بازپرس حسين پور از شعبه 5 دادسرا گفت: چندى 
پيش با پسر 3 ساله ام از آلمان به ايران آمدم تا خانواده   ام را ببينم. متأسفانه 
ــت همراهمان باشد اما با اين حال از  در اين سفر همسر آلمانى ام نتوانس
ــحال بودم. پسرم نيز اشتياق  اينكه مى توانستم خانواده ام را ببينم خوش
داشت تا هر چه زودتر پدربزرگ و مادربزرگش را ببيند اما اتفاق عجيبى 

افتاد.
ــته براى كارى از خانه خارج شدم اما وقتى به خانه  وى افزود: «روز گذش
ــام و پدرم نبود. گمان مى  كردم پدرم با نوه اش براى  ــتم اثرى از س برگش
تفريح به بيرون رفته است و به همين خاطر خيالم راحت بود تا اينكه چند 
ساعت بعد تلفن خانه به صدا درآمد. در كمال ناباورى از پدرم شنيدم كه 

پسرم را به گروگان گرفته است. 
ــت به چنين كارى بزند. او در ازاى آزادى پسرم  ــتم پدرم دس باور نداش
ــت به نام وى بزنم تا در اين صورت سام را  ــندهاى امالكم را مى خواس س

آزاد كند.»
ــى بلد نيست و شرايط مناسبى  اين مرد دل نگران ادامه داد: پسرم فارس
ــرمان  ــرم دائم تماس مى گيرد و مى خواهد با پس ــويى همس ندارد. از س
ــم. نمى خواهم آبروى  ــم چه جوابى به او بده صحبت كند و من نمى دان
خودم و خانواده  ام در مقابل همسرم و خانواده اش برود و زير سؤال برويم، 
كمكم كنيد.»با اظهارات اين مرد كارآگاهان بالفاصله به بررسى اين ماجرا 
پرداختند تا ردى از پدربزرگ بيابند.از آنجايى كه شناسايى محل اختفاى 
مرد 65 ساله آسان نبود پليس تصميم گرفت در اقداماتى فنى و تخصصى 

با اين پدربزرگ قرار صورى بگذارد.
ــت تا به  ــوان در تماس تلفنى با پدرش از وى خواس بدين ترتيب مرد ج
دفترخانه ثبت اسناد بيايد تا اموال خود را به نام وى بزند اما وى از حضور 
امتناع كرد و گفت يك پيك موتورى مى فرستد تا مدارك را از وى تحويل 

گرفته و سپس سام را رها مى كند ولى على مخالفت كرد.
ــت پنج روز از گروگانگيرى پدربزرگ كه متوجه شده بود تحت  با گذش
تعقيب پليس قرار دارد با على تماس گرفت و گفت سام را به خانه يكى از 

اقوامشان برده است و وى مى تواند پسرش را تحويل بگيرد.
على كه دل نگران پسرش بود سريع خود را به محل نگهدارى اين كودك 
ــت  ــاند و او را كه گريه مى كرد تحويل گرفت.اين مرد كه هنوز از دس رس
پدرش دلخور بود به دادسرا بازگشت و خواستار مختومه شدن پرونده شد 
و نسبت به پدرش رضايت داد. على بالفاصله همراه با سام سوار بر هواپيما 

خاك ايران را براى رفتن به آلمان ترك كرد.
ــين پور جنبه عمومى جرم اين پدربزرگ را  ــوى ديگر بازپرس حس از س

مدنظر قرار داد و وى را براى تحقيق به دادسرا احضار كرد.
 پدربزرگ 65 ساله وقتى روبه روى بازپرس حسين پور قرار گرفت ادعاى 
ــه در  ــرم اجازه نمى داد نوه ام را ببينم. هميش بى گناهى كرد و گفت: پس
ــم به همين خاطر روزى كه پسرم نبود  حسرت بودم تا در كنار سام باش
ــن مدت با نوه ام  ــتم و با او به گردش و پارك رفتيم. در اي نوه ام را برداش
ــاد بوديم و هيچ آزار و اذيت و گروگانگيرى اى در  زندگى كردم و با هم ش

كار نبود.
ــده پرداخت  ــتر اين پرون ــى بيش ــزارش، بازپرس به بررس ــن گ بنابر اي
ــى  ــون تومان ــه 50 ميلي ــرار وثيق ــا ق ــكار را ب ــزرگ طمع و پدرب

بازداشت كرد.

پدربزرگ، نوه اش را گروگان گرفت!

اعتياد همسر به موادمخدر، بدبينى در برقرارى ارتباط 
ــه و از همه مهمتر بى تفاوتى  خانوادگى با افراد غريب
شوهر و عدم توجه به همسر به خيانت زن و برقرارى 

روابط نامشروع و در آخر قتل مرد منجر شد.
ــاله كه با همدستى دوست  زنى به نام «سارا» 26 س
ــانده بود، پس از  شوهرش، شوهر خود را به قتل رس
ــتگيرى و بازجويى هاى فنى در پليس آگاهى به  دس
مركز مشاوره معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى 
ــتان فارس انتقال داده  ــتان هاى اس يكى از شهرس

شد. 
ــيار نحيف و الغر با رنگى پريده در  وى با اندامى بس
ــت ماجرا را اين گونه  حالى كه ناى حرف زدن نداش
بيان كرد: دومين فرزند خانواده هستم، پدرم داراى 
دو همسر است كه من از همسر اولم، در خانواده اى 

پرجمعيت با وضع مالى نسبتا خوب بزرگ شدم.
ــت و مادرم خانه دار و بى سواد، پدرم  پدرم راننده اس
هميشه بيرون از خانه آواره جاده ها و بيابان ها بود و 
ــاز هاى عاطفى من و  فرصت كافى جهت توجه به ني
خواهران و برادرانم نداشت. به دليل شلوغى جمعيت 
خانواده مان در سن 15 سالگى با اصرار پدر و مادرم 
ــه ثمره زندگى  ــدم ك مجبور به ازدواج با «حامد» ش
ــاله و يك دختر هفت  ــر 9 س ــوهرم يك پس من و ش

ساله است.
ــت و اكثر  ــوهرم از ابتدا اعتياد به مواد مخدر داش ش
ــر مى برد، بسيار  ــبانه روز را در منزل به س اوقات ش
ــى داد كه به ديدن  ــى به من اجازه نم بدبين بود حت
ــنى شركت كنم.  ــم جش خانواده ام بروم يا در مراس

در طول زندگى به خاطر رفتار شوهرم بارها تصميم 
گرفتم خودكشى كنم اما هربار با ديدن بچه هايم از 
اين تصميم منصرف مى شدم. چهار سال قبل شوهرم 
ــدار به نام  ــواده نزد يك دام ــراى تامين معاش خان ب
«فرشاد» مشغول به كار شد و من و بچه هايم مجبور 

شديم در اتاقى در دامدارى زندگى كنيم.
ــدارى به خانه  ــاى صاحب دام كم كم رفت و آمد ه
ــديم طورى شد كه  ما شروع شد و با هم صميمى ش
ــى كرديم، گاهى  ــت و درد دل م تلفنى با هم صحب
ــاى زندگى كم مى  ــا در تامين هزينه ه اوقات كه م
ــالح كم و زياد  ــان مى كرد و به اصط آوريم او كمكم
زندگى مان را مى گرفت. يك ماه قبل به اتفاق شوهر و 
بچه هايم و خانواده «فرشاد» به سفر مشهد رفتيم در 
طول سفر شوهرم مدام مرا اذيت و آزار مى كرد خيلى 
ــى مى كرد  ــدام بهانه تراش ــده بود، م بداخالق تر ش

تهمت هاى ناروا مى زد، حتى فحاشى مى كرد.
ــفر برگشتيم يك روز  من خيلى تحمل كردم تا از س
ــاد» گفتم مرا از دست اين ديو صفت نجات  به «فرش
بده و كمكم كن تا راهى براى رها شدن از اين زندگى 
ــاد گفت تنها راهى كه به ذهن  لعنتى پيدا كنم. فرش
ــانيم، ــت كه او را به قتل برس ــد اين اس من مى رس

ــس العملى  ــدون هيچ عك ــد كه ب  نمى دانم چه ش
پيشنهادش را قبول كردم و تصميم گرفتيم شوهرم 
ــه قتل را كشيديم.  ــر راه برداريم و با هم نقش را از س
فرشاد مقدارى سم تهيه كرد و به خانه ما آورد. مدتى 
بود شوهرم براى ترك اعتياد شربت متادون مصرف 
مى كرد من سم را در شربت متادون حل كرده و براى 

شوهرم آوردم. شوهرم همين كه شربت را برداشت آن 
را بو كرد و گفت: بوى مشروب مى دهد و آن را نخورد 
ــت كه آن را امتحان كند، من فورا  و از فرشاد خواس

شربت را برداشته و دور ريختم.
ــربت توت فرنگى حل كرده و به  ــم را در ش اين بار س
شوهرم دادم چند دقيقه بعد از نوشيدن شربت حالش 
ــنج كرد همان لحظه احساس  بد شد و شروع به تش
پشيمانى كردم فورا آب قند آماده كردم و بهش دادم 
اما حالش بد و بدتر شد. حوالى ساعت دو و نيم بعد از 
نيمه شب بود كه حالش خيلى بد شد تصميم گرفتيم 
او را به بيمارستان ببريم به زحمت او را سوار ماشين 

كرده و به سمت بيمارستان به راه افتاديم.
ــختى نفس مى كشد  در بين راه متوجه شديم به س
هنوز به بيمارستان نرسيده بوديم كه بدنش سرد شد. 
ديگر نفس نمى كشيد، نبضش ديگر نمى زد و بدنش 
حسابى سنگين شده بود. به سمت جاده خاكى كه به 
خارج از شهر منتهى مى شد تغيير مسير داديم نمى 
ــهر فاصله گرفتيم كه در كنار جاده  دانم چقدر از ش
ايستاديم جسد را از داخل ماشين بيرون آورده و در 

كنار جاده رها كرديم.
ــد را پيدا كنند مقدارى كاه  از ترس آنكه كسى جس
ــد  ــدارى بنزين هم روى جس ــه و مق روى آن ريخت
ــرعت از  ــيديم،آن را آتش زديم و بالفاصله با س پاش
ــديم. صبح روز بعد هنگامى كه بچه ها  محل دور ش
ــان را گرفتند به آنها گفتم كه پدرتان  ــراغ پدرش س
براى تعمير ماشين بيرون رفته است، دست و پايم را 
گم كرده بودم نمى دانستم چكار كنم، سعى كردم به 
ــوم و با حفظ خونسردى به كالنترى  خودم مسلط ش
مراجعه و اعالم نمودم همسرم شب گذشته از منزل 

خارج و تاكنون مراجعت نكرده است.
سه روز بعد ماموران پليس آگاهى جسد نيمه سوخته 
شوهرم را در حالى پيدا مى كنند كه كارت ملى اش در 
جيب شلوارش نسوخته و از بين نرفته، به همين علت 
به سراغم آمدند و مرا به پليس آگاهى بردند. دو روز در 
پليس آگاهى چيزى نگفتم و به قتل اعتراف نكردم اما 
در برابر سوال هاى فنى و تخصصى ماموران نتوانستم 
دوام بياورم و با حرف هاى ضد و نقيضى كه مى زدم 
سرانجام لب به اعتراف گشودم و همه چيز را اعتراف 
و آدرس فرشاد را نيز به ماموران دادم.حاال از كار خود 
ــوس روزهاى گذشته را  خيلى پشيمان هستم و افس
مى خورم. به بچه هايم فكر مى كنم كه چه سرنوشتى 
ــوهرم كه چطور جان مى  در انتظارشان هست، به ش

داد، سرانجام به خودم و به….
بعد از آن ماموران فرشاد را نيز دستگير و وى هم مثل 

من به همه چيز اعتراف كرد.
اعتياد همسر به موادمخدر، بدبينى برقرارى ارتباط 
ــدن و در  ــه، صميمى ش ــراد غريب ــا اف خانوادگى ب
ــرار زندگى، رعايت نكردن حريم  ميان گذاشتن اس
خصوصى، رفت و آمدهاى پى در پى و مسافرت هاى 
ــوهر و عدم  خانوادگى و از همه مهمتر بى تفاوتى ش
توجه به همسر به خيانت و برقرارى روابط نامشروع و 

در آخر قتل منجر شد.

اخبار

هواپيماى بوئينگ 747 ماهان اير به دليل نقص فنى در موتور در فرودگاه مهرآباد 
فرود اضطرارى كرد. صبح ديروز هواپيماى بوئينگ 747 ماهان اير با شماره پرواز 

1095  كه قرار بود از تهران به سمت بندرعباس برود دچارحادثه شد.
 براساس اطالعات دريافتى اين هواپيما پس از برخواستن دچار نقص در موتور 

شماره 3 شده و خلبان مجبور به بازگشت به مهرآباد شده است.
 گفتنى است در اين حادثه به مسافران آسيبى نرسيده است.

روز سه شنبه با انفجار خانه اى در بيرجند كودك يكساله زير آوار گرفتار شد.
مسوول روابط عمومى هالل احمر خراسان جنوبى اظهار داشت: سه شنبه با اعالم 
وقوع انفجار گاز در يك خانه در مهرشهر بيرجند از سوى آتش نشانى، چهار تيم 

تخصصى امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
ــى محل حادثه به  ــران هالل احمر با ارزياب عليرضا احمدى پيما گفت: نجاتگ
آماده سازى محيط براى جست وجوى سگ هاى تجسس براى يافتن مصدومان 
احتمالى حادثه پرداختند. وى با اشاره به اينكه استفاده از سگ هاى تجسس براى 
جست وجـــــو و نجات حادثه ديدگان امرى ضرورى است، اظهار كرد: متأسفانه 
ازدحام جمعيت در محل حادثه مانع از فعاليت بدون دغدغه نيروهاى امدادى 
ــاعد شد.وى با بيان اينكه  مى شد كه با حضور به موقع پليس شرايط امداد مس
مركز نگهدارى سگ هاى تجسس هالل احمر استان از سال 90 مشغول فعاليت 
و آماده سازى سگ هاى زنده ياب براى استفاده در اين گونه حوادث است، افزود: 
در اين حادثه «جكى» و «مايلو»، دو سگ زنده ياب هالل احمر استان توانستند 
نوزاد يك ساله را كه در آغوش پدر پناه گرفته بود، زنده از زير آوار نجات دهند. وى 

گفت: متأسفانه در اين حادثه پدر خانواده جان خود را از دست داد.

فرود اضطرارى بوئينگ در مهرآباد 

نجات نوزاد يك ساله توسط 
سگ زنده  ياب

تحديد حدود اختصاصى 
ــاب خانه و حياط  ــدانگ يكب ــون تمامى شش ــماره:1394/04/103278-1394/7/1 چ 7/30 ش
ــماره پالكهاى 1482و1487و1488 فرعى از 25- اصلى  مشجر به مساحت 295/47 مترمربع به ش
ــماره  ــى به و به موجب راى ش ــوابق و پرونده ثبت ــز كه طبق س ــه بخش 10 ثبت نطن واقع در چيم
ــيد اصغر ميرى چيمه فرزند  139360302033000252 مورخه 1394/05/07 در سهم آقاى س
سيد جواد برقرار گرديده و به نامش در جريان ثبت است و عمليات تحدود حدود قانونى 1487 فرعى 
از اصلى مرقوم به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1394/08/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/07/25 م الف:193 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى 

7/31 شماره:1394/04/103297-1394/7/1 چون تمامى ششدانگ يكباب خانه و حياط مشجر (از 
تجميع پالكهاى 1482و1487و1488) فرعى از شماره 25-اصلى واقع در چيمه بخش 10 ثبت نطنز 
ــماره 139460302033000252-1394/05/07 هيات قانون  كه طبق سوابق و به موجب راى ش
تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت نطنز كه به نام سيد اصغر 
ميرى چيمه فرزند سيد جواد در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى پالك 1482 فرعى 
از اصلى مرقوم به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1394/08/9 ساعت 10 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/07/25 م الف:192 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى 

7/300 شماره:1394/03/312767-1394/7/19 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين 
پالك شماره 2027 واقع در كوى فهره اردستان يك اصلى دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان 
كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم معصومه انزل اردستانى فرزند حسين و غيره در جريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 
ــه شنبه مورخ 1394/8/19  قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز س
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار  ساعت 9 صبح در محل ش
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
ــد.تاريخ  ــدى تا 30 روز پذيرفته خواهد ش ــت از تاريخ صورتمجلس تحدي مطابق ماده 20 قانون ثب

انتشار:1394/07/25 م الف:765 عصارى - رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك اردستان 
حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسة  ــمى چرمهينى داراى شناسنامه شماره 336 به ش 7/302 خانم آزاده قاس
326/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صاحب 
جان قربانى بايرمى بشناسنامه 84 در تاريخ 1394/04/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ــمى فرزند خدايار ش.ش 865 ت.ت  ــت به:1- غالمرضا قاس ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
1349 صادره از اهواز (پسر متوفى) 2- صديقه قاسمى فرزند خدايار ش.ش 841 ت.ت 1340 صادره 
از اهواز(دختر متوفى) 3- پروانه قاسمى فرزند خدايار ش.ش 630 ت.ت 1351 صادره از اهواز (دختر 
ــمى چرمهينى فرزند خدايار ش.ش 1317 ت.ت 1343 صادره از اهواز(دختر  متوفى) 4- مريم قاس
ــمى چرمهينى فرزند خدايار ش.ش 1242 ت.ت 1345 صادره از اهواز(دختر  متوفى) 5- آمنه قاس
متوفى) 6- پروين قاسمى چرمهينى فرزند خدايار ش.ش 1456 ت.ت 1347 صادره از اهواز (دختر 
ــادره از اهواز (دختر  ــمى چرمهينى فرزند خدايار ش.ش 336 ت.ت 1359 ص متوفى) 7- آزاده قاس
متوفى) 8- فاطمه قاسمى چرمهينى فرزند خدايار ش.ش 35704 ت.ت 1362 صادره از اهواز (دختر 
متوفى) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:787 شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان

ابالغ راى
ــوراى حل اختالف خواهان: آقاى على  ــه پرونده: 94-3 مرجع رسيدگى: شعبه 25 ش 7/341 كالس
رضائى به نشانى اصفهان خيابان شيخ طوسى خيابان حكيم سراى بن بست شهيد صدوقى پالك122. 

خوانده: آقاى بهمن اعتصام مجهول المكان . با عنايت به محتويات پرونده و اخد نظريه مشورتى اعضاء 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى حل  شورا ختم رسيدگى را اعالم و  به ش
اختالف: در خصوص دعوى آقاى على رضائى به طرفيت آقاى بهمن اعتصام به خواسته مطالبه مبلغ 
ــك به انضمام مطلق  ــماره 151137-92/11/10  به عهده بان ــال وجه چك به ش 32/000/000 ري
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم  ــارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول  مس خس
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى  در  جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
ــتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و  لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به اس
198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به  پرداخت مبلغ سى 
و دو ميليون ريال 32/000/000  ريال بابت اصل خواسته و يكصدو پنجاه هزار ريال150/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت  تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
چك موصوف (151137-92/11/10) تا تاريخ اجراى حكم در حق  خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف 17613دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/342 كالسه پرونده: 94-8 شماره دادنامه: 176-94/3/30 مرجع رسيدگى: شعبه 16 شوراى حل 
اختالف خواهان:على رضائى زازرانى اصفهان خ شيخ طوسى خ حكيم بن بست شهيد صدوقى پالك 
122 . خوانده: سيد حامد طاووسى طباطبايى مجهول المكان خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 
ريال و به انضمام كليه خسارات وارده قانونى و هزينه دادرسى و صدور قرار تامين خواسته و خسارت 
تاخير در تاديه. با عنايت به محتويات پرونده و اخد نظريه مشورتى اعضاء شورا ختم رسيدگى را اعالم و  
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: دعوى آقاى  على رضايى 
زازرانى به طرفيت آقاى سيد حامد طاووسى طباطبايى به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ريال 
وجه چك به شماره 399/820654-93/1/25  به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه به بقاى اصول  مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه 
كه ظهور در اشتغال ذمه خواهان در مطالبه وجه  خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى 
در  جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه و دفاعيه اى به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر 
محكوميت خوانده به  پرداخت مبلغ 12/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 245/000 ريال بابت 
ــارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر  هزينه دادرسى و همچنين خس
اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد 

م الف 17612دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/343 كالسه پرونده: 60-94 شماره دادنامه: 670-94/6/16 مرجع رسيدگى شعبه 19 شوراى حل 
ــروش خ صاحب الزمان، پ80، نبش خ، ط اول،  اختالف اصفهان خواهان: زهرا پناهى به نشانى خ س
واحد2 خوانده: على تاجيكى مجهول المكان 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 صدورراى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان زهرا پناهى 
فرزند فيض اله به طرفيت خوانده على تاجيكى فرزند ابراهيم به خواسته مطالبه نفقه معوقه زوجه و 
ــى با توجه به جميع اوراق پرونده و  فرزند مشترك از سال 88 و نفقه مستمر به انضمام هزينه دادرس
مفاد دادخواست خواهان و با توجه به سند نكاحيه شماره 16123 كه در دفترخانه رسمى شماره 99 
ــار زاينده رود و با توجه به عدم حضور خوانده  ــت و با عنايت به روزنامه كثيراالنتش به ثبت رسيده اس
عليرغم ابالغ و عدم ارائه اليحه دفاعى و با توجه به اينكه خواهان در اليحه شماره 692 مورخ 94/5/27 
كه نسبت به نفقه فرزندش دعوى را را مسترد و نظر به گزارش كارشناسى مورخ 94/4/30 كه مصون 
از اعتراض مانده است لذا شورا دعوى مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1083و1086 خوانده 
ــورا) از مورخ 88/1/1 لغايت 94/4/31 و  را به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال (سقف صالحيت ش
ــت و هفت ميليون ريال به انضمام هزينه  بابت نفقه آتى و مستمر از تاريخ 94/5/1 ماهيانه مبلغ بيس
دادرسى به مبلغ 175/000 ريال و هزينه كارشناسى به مبلغ 1/000/000 ريال و هزينه نشر آگهى در 
حق خواهان محكوم و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين شعبه و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم استان مى باشد. م الف17614 

دفتر شعبه 19 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ راى
ــماره دادنامه:924-94/5/31 مرجع رسيدگى: شعبه هشت  ــه پرونده: 93-1492 ش 7/344 كالس
ــوراى حل اختالف خواهان: آقاى رحمت رحيمى فرزند امامقلى به نشانى اصفهان خ امام خمينى  ش
ــرقى تقاطع دوم مبل چرمه. خوانده: آقاى اسماعيل چراغى فرزند قدرت اله مجهول  كوچه شريف ش
المكان . خواسته: مطالبه وجه 3 فقره چك به شماره هاى 1- 801496-91/11/20 و 2- 801497-
91/12/20 و 3-801495-91/10/20 به مبلغ 45/000/000 ريال با احتساب هزينه هاى دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اخد نظريه مشورتى اعضاء شورا ختم رسيدگى 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص  را اعالم و  به ش
ــى فرزند قدرت اله به  ــماعيل چراغ ــت رحيمى فرزند امامقلى به طرفيت آقاى اس دعوى آقاى رحم
ــماره  1- 801496-91/11/20 و 2-  ــك به ش ــته مطالبه مبلغ 45/000/000 ريال وجه چ خواس
801497-91/12/20 و 3-801495-91/10/20 به عهده بانك ملى ايران به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول  مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى  در  جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به  پرداخت مبلغ 4/500/000 ريال  و 522 قانون آيين دادرس
بابت اصل خواسته و هزينه هاى نشر آگهى و 220/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت  تاخير و 
تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (91/11/20-91/12/20 و 91/10/20) تا تاريخ اجراى حكم در 
حق  خواهان صادر و اعالم مى نمايد. و نسبت به مازاد خواسته به دليل فقدان مدارك و داليل كافى به 
استناد – ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صاده غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف 17625دفتر شعبه هشت شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

ــماره دادنامه: 1073-15-94/6 به تاريخ 94/6/1 در وقت فوق العاده جلسه شعبه هفتم  7/345 ش
حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 478-94 
ــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل اعالم  تحت نظر است. قاضى ش
مى دارد. خواهان: مسعود نوربخش نژاد اصفهان، خ مير، چهارراه جهانگيرخان قشقلى نرسيده به بانك 
ملت پالك 120 واحد 6 كدپستى 8164987175 وكيل: 1- ميثم صرامى 2- گلناز درفشانى به نشانى 
اصفهان خ شيخ صدوق شمالى حد فاصل پل هوايى مير و پل فردوسى قبل از هفت دست غربى پالك 
ــورا در خصوص  ــتى 8163655441  خوانده: اكبر فيروزفر  مجهول المكان راى قاضى ش 67 كدپس
ــين با وكالت ميثم صرامى و گلناز درفشانى به طرفيت  دعوى آقاى مسعود نوربخش نژاد فرزند حس
ــته مطالبه وجه چك به ميزان 20/000/000 ريال موجب يك  اكبر فيروزفر فرزند رمضان به خواس
فقره چك به شماره 090286-92/3/30 عهده بانك صادرات  به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در 
صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين 
يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد 
و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى 
عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى 
مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى 
ــند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد  ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  س
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 
ــواد 249- 286- 310-   ــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و م و م
ــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون  311-314 تجارت و م
ــاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص  استفس
ــغ 20/000/000 ريال بابت  ــارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبل مصلحت نظام پيرامون خس
اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و 170/000 ريال بابت خسارات دادرسى 
ــت و تصديق منضمات به دادخواست و  (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواس
ــارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى  حق الوكاله وكيل/وكالى انتخابى و پرداخت خس

مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 92/3/30 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى 
ــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و  ــبه و تعيين مى  ش كه حين االجراء محاس
ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان 

مى  باشد. م الف17627 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

7/346 كالسه پرونده: 94-631 شماره دادنامه: 959-94/5/31 مرجع رسيدگى شعبه هفت شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: على محبوب به نشانى اصفهان - خيابان امام خمينى - شاهپور جديد - 
صنعت1- پالك67 خوانده: محمدرضا فخرالدينى مجهول المكان خواسته مطالبه مبلغ 20/668/000 
ريال طبق رسيد عادى با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى قاضى شوراى حل اختالف در خصوص دعوى 
آقاى على محبوب به طرفيت آقاى محمدرضا فخرالدينى به خواسته مطالبه مبلغ 20/668/000 ريال 
طبق رسيد عادى مورخ 94/4/6 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته 
ــبت به دعوى خواهان ارائه ننموده  و هيچگونه دليل و مدركى كه مويد برائت ذمه خويش (خود) نس
لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت دانسته داده و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين 
ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/668/000 ريال بابت اصل خواسته  دادرس
ــى هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و  و يكصد و نود هزار ريال 190/000 ريال بابت هزينه دادرس
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/4/7 لغايت تاريخ اجراى حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
ــت روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم  شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيس

عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 17628 قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/347 شماره دادنامه: 958-94/5/31 به تاريخ در وقت فوق العاده جلسه شعبه هفتم حقوق شوراى 
حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-630 تحت نظر 
ــيدگى را اعالم و به شرح ذيل اعالم مى دارد.  است. قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رس
خواهان: على محبوب به نشانى اصفهان خ امام خمينى شاهپور جديد، خ صنعت 1 پالك 67. خوانده: 
ــه فقره چك راى قاضى شورا در خصوص  ــته مطالبه س محمدرضا فخرالدينى مجهول المكان خواس
دعوى آقاى على محبوب فرزند رضا به طرفيت محمدرضا فخرالدينى فرزند تقى به خواسته مطالبه 
ــه فقره چك به شماره 275101-93/10/24 و  وجه چك به ميزان چهل و نه ميليون ريال موجب س
275102-93/12/24 و 275103-93/11/19 عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسى و 
خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد 
ــخاص  ثالث و اينكه خواندگان  ــخص يا اش ــناد از دارنده اوليه به ش تجارى در صورت انتقال اين  اس
دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و دليلى 
بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر 
گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با 
عنايت به گواهى عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و 
ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن 
خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه 
شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق 
االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 
ــون مدنى و مواد 249-  ــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قان 1387/4/18 و م
ــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده  286- 310-  311-314 تجارت و م
واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون 
ــت و چهل هزار و پانصد ريال و هزينه نشر آگهى بابت  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دويس
خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات 
به دادخواست و حق الوكاله وكيل/وكالى انتخابى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه 
ــيد تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك  اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررس
مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى  شود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان 

مى  باشد. م الف17629 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

خيانت زن جوان به همسرش

نجات معجزه آساى سرنشينان 
خودروى سقوط كرده به دره چالدران

سرنشينان خودروى سقوط كرده به دره 50 مترى در چالدران استان آذربايجان 
غربى، به طرز معجزه آسايى از مرگ حتمى نجات يافتند.

سروان شاهين عليزاده فرمانده پليس راه ماكو - چالدران روز پنجشنبه در اين 
ــه در 15 كيلومترى جاده چالدران -  خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: اين حادث
خوى اتفاق افتاد و يك دستگاه سوارى پرايد با پنج سرنشين، از مسير منحرف و 
به دره 50 مترى سقوط كرد كه همه سرنشينان آن با تالش امدادگران و كمك 
ــير و  مردم، نجات يافتند. وى افزود: در اين حادثه، خودرو پس از انحراف از مس
سقوط به دره، بر سنگى گير كرد و سرنشينان از مرگ نجات پيدا كردند. سروان 
عليزاده اضافه كرد: البته بستن كمربند ايمنى توسط همه سرنشينان اين خودرو، 
يكى از عوامل نجات آنها بوده است. فرمانده پليس راه ماكو - چالدران علت اين 
حادثه را بى احتياطى راننده پرايد به علت تخطى از سرعت مطمئنه و ناتوانى 
كنترل خودرو در سر پيچ اعالم كرد. طول جاده چالدران - خوى 90 كيلومتر 
است كه به علت كم عرض بودن آن، سقوط خودروهايى كه در اين مسير تردد 

مى كنند، همواره زمينه نگرانى مسافران اين مسير را فراهم مى كند.



امام حسين عليه السالم :
بــر خداوند اســت كه هيــچ گرفتــارى به 
زيارت من نيايد مگر آن كه او را شــادمان 

بازگردانم و به خانواده  اش برسانم.
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