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بازى در نقش «ابوطالب» 
عبادت بود

بازيگر نقش «ابوطالب» در فيلم «محمد 
رسول اهللا(ص)» گفت: بازى در اين نقش 
ــادت بود. مجيدى قبل  برايم همچون عب
ــى كه در  ــردارى، اتفاقات ــاز فيلمب از آغ
ــم بازگو كرد؛ آنقدر  انتظارمان بود را براي
ــانيد. ــر داريد مرا مى ترس كه گفتم ديگ

ــر جوان و  ــدل بازيگ مهدى پاك
ــينما به يكباره  بدون حاشيه س
ــى بزرگ در فيلمى  براى نقش
بزرگ انتخاب مى شود. او ايفاگر 
نقش «ابوطالب» است. زمانى 

كه با وى گفت وگوى ...

بازى در نقش «ابوطالب» 
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 كارگران مى گويند هزينه هاى ماهيانه خانوار باالى 
سه ميليون، متوسط درآمدها 1/1ميليون و حداقل 

ــاله ...  ــت و اين مس مزد  712 هزارتومان اس

ــه تازگى به  ــيون امنيت ملى كه ب ــس كميس ريي
ــريح آخرين   ــت ضمن تش ــفر كرده اس سوريه س

وضعيت ميدانى اين كشور، گفت: بايد منتظر...

ــى گفت:  ــى د و و ميد ا ن ــر تيم  مل ــده 100 مت دون
ــگ د و و ميد ا نى  ــاى خوبى در لي ــر و تيم ه اسپانس

حضور ندارند و اصال براى تيم ها مهم نيست ...

كسـرى واقعـى درآمدهـا 
چقدراست؟

روزهـاى آينـده خبرهاى 
جديد از سوريه مى رسد

حضور در ليـگ دووميدانى 
اشتباه است

نويد شهردار به شهروندان اصفهانى؛ 

منتظـر تحوالت عظيم شهـرى باشيد
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ــون غرب  ــر اينكه مفت ــا تاكيد ب ــور ب ــس جمه ريي
ــكارى خارجى؛  ــرط ما براى هم ــتيم، گفت: ش نيس
ــت.  ــاورى و صادرات اس ــرمايه، فن ــاركت در س مش
ــن روحانى در نخستين نشست  حجت االسالم حس
ــى فعاالن اقتصادى دانش بنيان و نوآورى  هم انديش
ــداهللا كه به ما درس  ــالم و درود بر اباعب گفت: با س
زندگى، ايستادگى و مقاومت آموخت و به ما آموخت 
ــيم.  ــان از چيزى نترس ــا و اهداف م ــراى آرمان ه ب
رييس جمهور ادامه داد: امام حسين(ع) به ما آموخت 
كه اگر در مسير اهداف بلند، يك فرهنگ و يك دين 
و يك جامعه، جمعى ولو كوچك و تنها هستيم، بايد 
مسيرى را كه مسير حق است پيموده و در برابر هر 
ــكل با ايمان و مقاومت به موفقيت  گونه مانع و مش
ــت يابيم.روحانى تصريح كرد:  ــروزى نهايى دس و پي
ــته ها و  ــام حادثه كربال به ما مى آموزد كه شايس تم
ــتگى ها را ترجيح دهيم و از بدى ها و زشتى ها  شايس
فاصله بگيريم.رييس جمهور گفت: اگر توانستيم در 
مذاكرات سرنوشت ساز تاريخى در برابر 6 قدرت دنيا 
بنشينيم و حرف بزنيم و موفق شويم، پايه اش دانش 
بود. اين اثر دانشگاه هاست، اثر اساتيد و بزرگان بود. 
ــمندترين  ــى تاكيد كرد: اگر بهترين و انديش روحان

مذاكره كنندگان در بحث هاى سياسى، فنى ...

ــند و آنقدر پاپيچت مى شوند  سرما و گرما نمى شناس
ــرعت  ــان بگذارى يا س ــى كف دست ش كه يا اسكناس
ــد و اصرارهاى  ــا از بوى ب ــتر كنى ت قدم هايت را بيش
مكررشان خالص شوى. كافى است در پشت چراغ قرمز  
ــتى، يا در پل هاى عابر پياده، پارك ها و غيره قدم  بايس
بزنى؛ خواهيد ديد كه متكديان در قالب هاى گوناگون 
ــك مى كنند.  ــت كم به طرف مان مى آيند و درخواس
ــك، آدامس،  ــت گرفتن لواش ــى از آنها با در دس بعض
ــتريان براى  ــعى در قانع كردن مش سركليدى و .... س
خريد از آنها تالش مى كنند و بعضى مواقع وقتى فقط 
پول به آنها مى دهيم و چيزى از آنها نمى خريم بسيار 
ــمت ديگرى مى روند. همچنين در بيشتر  عادى به س
ــامان يافته  موارد اين متكديان به صورت گروهى و س
براى يك يا چند نفر خاص و البته ميليونر كار مى كنند 

كه در نوع خود پديده اى نادر و جديد است ...

شرط ما براى همكارى  خارجى، 
مشاركت  در سرمايه است

تكدى گرى  پايانى  نـدارد

رشـد  30 درصدى   
گردشگران خارجى  در نصف جهان 



رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مفتون غرب نيستيم، گفت: شرط 
ما براى همكارى خارجى؛ مشاركت در سرمايه، فناورى و صادرات 
است. به گزارش  مهر، حجت االسالم حسن روحانى در نخستين 
نشست هم انديشى فعاالن اقتصادى دانش بنيان و نوآورى گفت: 
ــالم و درود بر اباعبداهللا كه به ما درس زندگى، ايستادگى و  با س
ــراى آرمان ها و اهداف مان از  ــت آموخت و به ما آموخت ب مقاوم
ــين(ع) به ما  ــيم. رييس جمهور ادامه داد: امام حس چيزى نترس
ــد، يك فرهنگ و يك دين  ــير اهداف بلن آموخت كه اگر در مس
ــتيم بايد مسيرى را  و يك جامعه، جمعى ولو كوچك و تنها هس
ــير حق است پيموده و در برابر هر گونه مانع و مشكل با  كه مس
ايمان و مقاومت به موفقيت و پيروزى نهايى دست يابيم.روحانى 
ــته ها و  ــح كرد: تمام حادثه كربال به ما مى آموزد كه شايس تصري
شايستگى ها را ترجيح دهيم و از بدى ها و زشتى ها فاصله بگيريم.
دانش، پايه موفقيت ما در مذاكرات سرنوشت ساز بود
ــاز  ــتيم در مذاكرات سرنوشت س رييس جمهور گفت: اگر توانس
ــينيم و حرف بزنيم و موفق  ــى در برابر 6 قدرت دنيا بنش تاريخ
ــت، اثر اساتيد و  ــويم، پايه اش دانش بود. اين اثر دانشگاه هاس ش
ــمندترين  ــود. روحانى تاكيد كرد: اگر بهترين و انديش بزرگان ب
ــى و اقتصادى را به  ــى، فن ــدگان در بحث هاى سياس مذاكره كنن
كار نمى گرفتيم، در مذاكرات موفق نمى شديم.وى اظهار داشت: 
ــتادگى، مقاومت و فرهنگ ايرانى،  در كنار اين علم و دانش، ايس

اسالمى و انقالبى به معناى آزادى و استقالل وجود داشت.
فرهنگ انقالبى به معناى زبان اعتراض و درشت گويى 

و شعار نيست
ــتقالل،  ــرد: فرهنگ انقالبى يعنى اس ــس جمهور تصريح ك ريي
آزادى، جمهورى اسالمى. كسى اشتباه نكند، فرهنگ انقالبى به 
معناى زبان اعتراض و درشت گويى و شعار نيست. روحانى گفت: 
انقالب يعنى استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى، مردم آن روز كه 
به خيابان آمدند و رژيم قبل را سرنگون كردند، گفتند ما خواستار 
استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى هستيم. وى افزود: امروز اگر 
مى خواهيم در مسير درست به اهداف خود برسيم نيازمند علم و 
دانش، فرهنگ دينى و ملى به معناى هويت انقالبى هستيم. اگر 
اينها را به هم ضميمه كرديم، مى توانيم در مقابل 6 قدرت بزرگ 

بنشينيم، حرف بزنيم و موفق شويم.
اوليـن جلسـه رييـس جمهـور در آغـاز دولـت با 

تصميم گيران سياسى براى بررسى مذاكرات بود
ــد،  ــكيل ش ــت: روز اول كه دولت تش رييس جمهور اظهار داش
ــى را صدا كرديم و اولين بحثم مذاكرات بود  تصميم گيران سياس
ــه پايانش لغو 6 قطعنامه  ــه ما بايد مذاكراتى را انجام دهيم ك ك
ــوراى امنيت  ــوراى امنيت و خروج ايران از ذيل فصل هفت ش ش
ــد. روحانى ادامه داد: خيلى سخت بود براى همه باور كردن  باش
ــتيم كه  ــراغ نداش ــازمان ملل س ــن موضوع؛  زيرا در تاريخ س اي
ــود. اين اولين بار  ــورى از ذيل فصل هفت سازمان خارج ش كش
ــازمان ملل كه 6 قطعنامه عليه كشورى ذيل  ــت در تاريخ س اس
ــده باشد، لغو  ــده و بدون اينكه يك بار اجرا ش بند هفت صادر ش
ــاورى و جامعه  ــت: وقتى مى گوييم فن ــود. وى اظهار داش مى ش
ــت كه فناورى نرم هم وجود دارد.  دانش بنيان، منظورمان اين اس
آنجايى كه شما مى نشينيد و فكر مى كنيد كه چطور اقتصاد را از 

ركود نجات دهيد، فناورى نرم است.
در مذاكرات هسته اى بهترين متخصصان را پاى ميز 

مذاكرات برديم
ــاورى نرم داريم، وقتى  ــس جمهور تصريح كرد: ما نياز به فن ريي
ــطرنج با  ــما در يك مذاكرات مهم همانند يك بازيكن قوى ش ش
سياستمدار روبرو مى نشينيد و موفق مى شويد، فناورى نرم است.
روحانى افزود: ما در مذاكرات هسته اى در زمينه فناورى هسته اى 
و مسائل علمى آن، در زمينه مسائل حقوقى و اقتصادى بهترين 

متخصصان را پاى ميز مذاكره برديم و اين كار بسيار مهم بود.
تعريف وزراى خارجه 1+5 از قدرت مذاكره كنندگان 

ايرانى
ــفر  ــت: هر كدام از وزراى خارجه 1+5 به ايران س وى اظهار داش
ــدرت مذاكره كنندگان  ــه و ق ــاى منطقى جلس ــد از فض مى كنن
ــت. ــور و ملت ما افتخار اس ــراى كش ــد، اين ب ــت مى كنن صحب
ــته ايم در زمينه فناورى  ــا توانس ــور تصريح كرد: م رييس جمه
ــان نه تنها رقابت كرده  ــرم در برابر بزرگ ترين قدرت هاى جه ن
ــت يابيم. روحانى  ــازار را بگيريم، بلكه به اهداف ملى مان دس و ب
ــاى بعد از توافق  ــاى بعد از مذاكرات گفت: فض ــوص فض در خص
ــركت هاى دانش بنيان و پژوهش  ــات نخبگان، ش ــه نفع تحقيق ب
خواهد بود.وى گفت: اگر ديروز براى دسترسى به يك نرم افزار و 
ــخت افزار دچار مشكل بوديم كه براى عرصه فناورى مان ايجاد  س
مشكل مى كرد و يا اگر براى فتح بازارها با مشكل مواجه بوديم و 
بسيارى از كشورها فناورى نو به ما نمى دادند، با رفع تحريم ها اين 
ــكالت برطرف خواهد شد.رييس جمهور افزود: االن 10 سال  مش
ــتيم، شركت هاى دانش بنيان مى توانند  از نظر فناورى عقب هس
پيشتاز فناورى نو باشند، ما بايد همكارى فناورانه با دنيا را شروع 
كنيم.روحانى با بيان اينكه در نوآورى و فناورى نمى توان از صفر 
ــود را با زبان و فرهنگ خودمان  ــروع كرد، گفت: فناورى موج ش
تطبيق مى دهيم.رييس جمهور با بيان اينكه در حوزه هاى علميه 
نيز يك فقيه از صفر شروع نمى كندگفت: يك فقيه نظرات علما و 

فقها را بررسى مى كند و اين راه را ادامه مى دهد.
فضاى «پساتحريم» در سال 2015

ــى در فضايى كه تاكنون  ــى افزود: ما در فضاى جديد يعن روحان
ــابرجام» و پس از اين بايد بگوييم «پساتحريم»؛  مى گفتيم «پس
در سال 2015 اين فضاى پساتحريم را خواهيم داشت و از تحريم 
ــت. وى  ــم و اين افتخار از آِن ملت بزرگ ايران اس عبور مى كني
ــر صحنه اى قدم  ــزرگ ايران كه در ه ــا تاكيد بر اينكه مردم ب ب
ــاهد پيروزى بودند، تصريح كرد: توان ما  گذاشتند، مصممانه ش
ــد، قدرت و ثروت ملى ما بيشتر خواهد بود. ــتر باش هر چه بيش
ــاره به هدف  ــخنانش با اش رييس جمهور در بخش ديگرى از س
ــركت هاى  ــاس ش ــت: اس ــركت هاى دانش بنيان، اظهار داش ش
ــه و زندگى مى آورند.  ــت كه علم را به جامع ــان اين اس دانش بني
علم را براى استفاده مردم از آن دانش آورده و فرهنگ را تبديل 
ــالمت مى كنند. روحانى ادامه داد: شركت هاى دانش بنيان،  به س
ــگ را تبديل به يك زندگى آرامتر، لذت بخش تر، راحت تر و  فرهن

سالم تر در يك جامعه مى كنند.
شرايط را براى شركت هاى دانش بنيان آماده مى كنيم
وى با بيان اينكه انشاءاهللا در پسابرجام و يا پساتحريم، شرايط را 

ــركت هاى دانش بنيان در جهت رشد بيشتر در منطقه و  براى ش
جهان آماده مى كنيم افزود: نياز داريم فناورى هاى نو وارد شود و 
شما كنار اين فناورى ها حضور پيدا كنيد. رييس جمهور با اشاره 
ــورها در ايران، اظهار داشت: شرط  ــران برخى از كش به حضور س
ــورهايى كه به تهران  ــورهاى شرقى و غربى و كش ما با همه كش
ــت كه ما نياز به سرمايه، تكنولوژى و بازار خارج  مى آيند، اين اس
داريم. روحانى تصريح كرد: سرمايه و تكنولوژى در كشور ما وجود 
ــود. بازار  ــيارى از زمينه ها تكنولوژى نو بايد وارد ش دارد و در بس
ــان كرد:  ــتركى هم بايد در خارج تعريف كنيم.وى خاطرنش مش
البته اين به اين معنا نيست كه در شركت هاى دانش بنيان تنها به 
فضاى پساتحريم فكر شود؛ چراكه شما در فضاى تحريم كارهاى 

بزرگى انجام داديد.
ــان را بايد  ــركت هاى دانش بني ــان اينكه ش ــور با بي رييس جمه
ــوراى عالى فضاى مجازى  ــيم، گفت: شب گذشته در ش بشناس
بحثى داشتيم كه اگر 10 شركت درجه يك را شناسايى كرديم، 
چگونه از آن حمايت و چگونه 10 شركت بعدى را وارد اين مسير 
ــايى بسيار مهم است.روحانى با اشاره به  كنيم؟ البته بحث شناس
ــورى، تصريح كرد: اولين  ــت جمه اقدامات معاونت فناورى رياس
ــته هاى  ــدم در اين معاونت اين بود كه صاحبان فناورى در رش ق
ــيم تا به تعبيرى، حد صالحيت آنها را  ــتر بشناس مختلف را بيش

بهتر ببينيم.
ــركت هاى  ــى در ادامه با بيان اينكه صندوق حمايت از ش روحان
ــال منبع مالى بهترى از سال هاى گذشته دارد،  دانش بنيان امس
ــد، دولت به اين صندوق  ــته باش گفت: اگر منابع مالى هم نداش
ــركت ها انجام مى دهند  ــك مى كند؛چرا كه كارى كه اين ش كم

بسيار اهميت دارد.
ــد فكر كنيم چگونه  ــوال كه باي ــى در ادامه با طرح اين س روحان
ــركت ها مى توانند به دانش، اشتغال و اقتصاد كمك كنند،  اين ش
ــركت هاى دانش بنيان بايد كمك مردم و مرهمى  تصريح كرد: ش
ــكالت فراوانى در  ــند. وى افزود: ما امروز مش ــر زخم بيمار باش ب

كشور داريم و بهترين راه حل را نخبگان مى توانند به ما پيشنهاد 
دهند. اين همه مسائل و پيچيدگى هاى محيط زيست، مشكالت 
ــا كمك كنند كه  ــركت ها بايد به م ــادى، اجتماعى. اين ش اقتص
ــه بتوانيم زباله هاى خطرناك را تبديل به محصوالتى كنيم  چگون
كه به درد كارخانه ها بخورد و بهره ورى شوند.رييس جمهور ادامه 
داد: ما در برخى شهرها و استان ها آب و هوايى مرطوب داريم كه 
ــكالت فراوانى براى زباله دارند و اين شركت هاى دانش بنيان  مش
ــكالت را حل كنند و راه حلى علمى و  ــتند كه بايد اين مش هس

مناسب پيش پاى ما قرار دهند.
توسعه بايد دانش بنيان باشد

ــاره به خدمات نخبگان در طول دوران دفاع مقدس  روحانى با اش
ــاتيد  ــمندان و اس ــت: در تمام مراحل نخبگان جامعه، انديش گف
دانشگاه به ما كمك كردند و امروز هم بايد در توسعه كشور به ما 
ــاء اهللا توسعه كشور، توسعه دانش بنيان باشد. كمك كنند تا ان ش
ــما معضالت جامعه را حل  ــاب به نخبگان گفت: كار ش وى خط
ــدرت ملى و ثروت ملى  ــه مرز دانش مى برد و ق ــد، ما را ب مى كن
مى آفريند. رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت تحصيل دانش از هر 
ــتى و  جاى دنيا، تصريح كرد: تحصيل علم، دانش و فناورى، دوس
دشمنى و مرز ندارد. همان گونه كه پيامبر اكرم(ص) فرموده است 
علم را ياد بگيريد از هر كجا كه باشد.روحانى با بيان اينكه ما بايد 
ــت: يك دانشمند ايرانى هر  با دنيا ارتباط برقرار كنيم، اظهار داش
كجا كه باشد وطن دوست است و افتخار مى كند كه شركت هاى 

دانش بنيان در ايران پرچم علم و دانش را به اهتزاز دربياورند.
مفتون غرب نيستيم

ــد و ما از  وى با تاكيد مجدد بر اينكه علم و دانش مرز نمى شناس
ــت بياوريم گفت: در اين زمينه  ــد، آن را بايد به دس هر كجا باش
ــالمى را  ــان را فراموش نمى كنيم؛ فرهنگ دينى و اس ــداف م اه
ــتيم، ولى مرعوب غرب هم  فراموش نمى كنيم، مفتون غرب نيس
نيستيم. هر كجا كه بدانيم خدمت ما موجب آبادانى ايران باشد، 

آن را دنبال مى كنيم.
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سيد عبداهللا صفى الدين، نماينده دبيركل حزب اهللا 
ــوالى در مورد اينكه  ــخ به س لبنان در تهران در پاس
ــفير ايران در لبنان بود، آيا اطالعاتى  ركن آبادى س
در خصوص مفقود شدن ايشان داريد و آيا از اعضاى 
ــد تصريح كرد:  ــى مفقود ش ــش حزب اهللا كس جنب
تعداد مفقودين حادثه منا كمى زياد است. بايد صبر 
ــد. اما به نظر من اين  ــرد و نتيجه تحقيقات را دي ك
قضيه كمى مشكوك است. از حزب اهللا نيز كسى از 

نيروى مقاومت مفقود نشده است. 
ــهروندان لبنانى در بين مفقودين  تنها يك نفر از ش
وجود دارد و البته پسر اين زائر عضو حزب اهللا زنده 

هستند. 
ــاال ركن آبادى  ــن فرضيه را كه احتم ــزود: اي وى اف
ربوده شده باشد را رد نمى كنيم. اما براى اثبات آن 
نياز به دليل است. االن حدود 40نفر از زائران ايرانى 

مفقود هستند.
ــت. اما نمى توان به  نياز به جمع آورى اطالعات هس
ــرد. به هر حال، آقاى ركن  ــور حتم آن را تاييد ك ط
ــادى از نيروى مقاومت  ــادى اطالعات محرمانه زي آب
ــپاه پاسداران جمهورى اسالمى  حزب اهللا لبنان و س

ايران در اختيار نداشته است. 
ــفرا نبايد اطالعات  بدليل ناامنى هاى حال حاضر س
ــند. اما ايشان يك فرد  ــت داشته باش زيادى در دس
ــى، بنابراين  ــى امنيت ــتند و نه نظام ــى هس سياس

اطالعاتى محرمانه نظامى در دست ندارد. 
ــس نمى توان اين گونه تحليل كرد كه مقامات آل  پ

سعود به دنبال تخليه اطالعاتى ايشان هستند.

ركن آبادى چه اطالعات 
محرمانه اى در اختيار

 داشته است؟

شنيده ها 
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ــالم جزييات برنامه  ــك مركزى با اع رييس كل بان
ــقف وام  ــط دولت، اعالم كرد: س تحريك تقاضا توس
ــون تومان افزايش  ــد خودرو از 15 به 25 ميلي خري
ــتى خبرى مشترك  ــيف در نشس يافت. ولى اهللا س
ــور و  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش با رييس س
وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد اعالم جزييات 
بسته سياستى اقتصادى دولت براى 6 ماه دوم سال 
ــال 93 با افت شديد قيمت نفت  گفت: در آذرماه س
ــاد مورد كنترل  ــم و اثرات آن در اقتص مواجه بودي
ــاس، در چهار فصل  و مهار قرار گرفت. برهمين اس
ــد اقتصادى مثبت شد و كمترين  سال 93 نرخ رش
آن مربوط به سه ماهه آخر سال 93 در حد 6 دهم 

درصد بود.

وام خودرو 25 ميليون تومان شد

از ــس  مجل ــادى  اقتص ــيون  كميس ــخنگوى  س
ــدن طرح استيضاح على طيب نيا وزير امور   منتفى ش
ــداد امضاها ــه دليل كاهش تع ــادى و دارايى ب اقتص

 خبر داد.
ــتور كار قرارگرفتن  ــه در دس ــاره ب ــم زارع با اش رحي
ــتيضاح على طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى  اس
ــيون از ابتداى شهريورماه اظهار داشت:  در اين كميس
ــاتى با حضور  ــرا و بعد از آنكه جلس ــس از اين ماج پ
ــس اول مجلس با  ــدگان و نايب ريي ــتيضاح كنن اس
ــداد امضاها كاهش  ــج تع ــد، به تدري ــر برگزار ش وزي
ــتيضاح  ــزود: در ابتدا 30 امضا براى اس ــت. وى اف ياف
ــك فقره 9 نفر  ــت كه در ي ــاى طيب نيا وجود داش آق

ــايرين نيز به تدريج  ــاى خود را پس گرفتند و س امض
منصرف شدند و تعداد امضاها به زير 10 نفر رسيد.

ــيون اقتصادى مجلس تصريح كرد:  سخنگوى كميس
ــر اقتصاد خود به خود  ــتيضاح وزي در نتيجه طرح اس
منتفى شد و در حال حاضر نيز هيچ استيضاح ديگرى 

در اين كميسيون مطرح نيست.
ــال و پس  ــهريورماه امس ــتيضاح طيب نيا اوايل ش اس
ــواالت مهرداد  ــخ هاى وى به س از آنكه مجلس از پاس
ــكالت حوزه  بذرپاش نماينده مردم تهران درباره مش
ــدن وى  ــه كارته ش ــد، با توجه به س ماليات قانع نش
ــاتى  ــتور كار قرار گرفت و از همان زمان جلس در دس
ــور اقتصادى و  ــر ام ــتيضاح كنندگان و وزي ــان اس مي
ــد تا  ــور نايب رييس مجلس برگزار ش دارايى با حض
در نهايت به منتفى شدن طرح استيضاح وى منتهى

شد.

ــت: همه طيف هاى  ــتان عراق گف ــت وزير اقليم كردس نخس
ــراط گرايى و  ــدى در صدد مقابله با اف ــى با اراده اى ج عراق
ــر مى برند. نيچروان بارزانى نخست  ــم در عراق به س تروريس
ــواد ظريف وزير امور  ــتان عراق با محمدج ــر اقليم كردس وزي
ــائل  ــن تحوالت روابط دوجانبه مس ــورمان آخري خارجه كش
ــرار دادند.  ــادل نظر ق ــث و تب ــورد بح ــه را م ــراق و منطق ع
ــرفت ــاره به روند پيش ــورمان با اش ــور خارجه كش ــر ام وزي
ــالمى ايران و عراق  همكارى هاى اقتصادى بين جمهورى اس
اظهار داشت: همه تالشهاى دوستان ايرانى در دولت جمهورى 
ــتاى رفع موانع، همه گام هاى الزم را  ــالمى ايران در راس اس

براى ارتقاء و تعميق مناسبات فيمابين برخواهند داشت. وى با 
اشاره به ارزيابى هاى مسووالن بخش هاى اقتصادى و تجارى 
ــراز اميدوارى كرد كه با  ــه هاى دولتى و خصوصى اب در عرص
ــتر مقامات عراقى، زمينه هاى پيشرفت توافقات  اهتمام بيش
حاصله تسهيل شود. وزير امور خارجه كشورمان با حمايت از 
وحدت و تماميت ارضى عراق خاطرنشان ساخت كه همه اراده 
دولتمردان عراقى و همبستگى هرچه بيشتر، زمينه هاى آزاد 
سازى مناطق تحت اشغال داعش آزاد گردد و حاكميت دولت 
ــتوار شود.نخست وزير اقليم كردستان عراق  مركزى بر آن اس
هم اظهار داشت: خرسنديم كه با به نتيجه رسيدن تالشهاى 
ــق توافق برجام، زمينه هاى  ــر امور خارجه ايران و با تحق وزي
گشايش اقتصادى بيشترى در روابط جمهورى اسالمى ايران 
و عراق متبلور خواهد گرديد.وى اين تالش ها را تبريك گفت 
ــى با اراده اى جدى در  ــت: همه طيف هاى عراق و اظهار داش
صدد مقابله با افراط گرايى و تروريسم در عراق بسر مى برند.

ــوريه  ــه به تازگى به س ــيون امنيت ملى ك ــس كميس ريي
ــريح آخرين وضعيت ميدانى  ــت ضمن تش ــفر كرده اس س
ــور، گفت: بايد منتظر شنيدن خبرهاى جديدترى  اين كش
ــيم. عالءالدين بروجردى در پاسخ به سوالى  ــوريه باش از س
ــما به سوريه و لبنان  ــتاوردهاى سفر ش مبنى بر اينكه دس
ــه تحوالتى كه در  ــرد: با توجه ب ــت؟ اظهار ك چه بوده اس
ــيه به ميدان  ــت و با ورود روس ــوريه رخ داده اس عرصه س
ــت جديدى در صحنه ــت ها، وضعي مبارزه جدى با تروريس

 رقم خورده است.
وى افزود: با مقامات عاليرتبه سورى از جمله رييس جمهور، 
ــوول اطالعاتى اين كشور  وزير خارجه، رييس مجلس و مس
ــيون امنيت ملى و  بحث و تبادل نظر كرديم.رييس كميس
سياست خارجى مجلس تاكيد كرد: بمباران هاى منطقه اى 
ــيه هم به لحاظ روانى،  ــت ها در سوريه توسط روس تروريس
ــازى مناطق تحت  هم به لحاظ نظامى و هم از جهت آزادس
ــغال تروريست ها موثر بوده است.بروجردى تصريح كرد:  اش
طى روزها و هفته هاى آينده بايد منتظر خبرهاى جديدترى 
ــوريه باشيم. وى گفت: با توجه به گره  خوردگى مسائل  از س
ــفرها مالقاتى با مقامات  ــوريه و لبنان، معموال در اين س س
ــتا ديدارى با دبيركل  ــود كه در اين راس لبنانى انجام مى ش
ــور خارجه اين  ــر ام ــت وزير و وزي ــان، نخس ــزب اهللا لبن ح
ــيون امنيت ملى و سياست  ــور انجام شد.رييس كميس كش
ــت ها،  خارجى مجلس تصريح كرد: نگرانى از وجود تروريس
ــت و  ــورهاى منطقه اس ــك نگرانى جدى براى همه كش ي
ــت كه  ــتانى خوبى در اين زمينه به وجود آمده اس هم داس
ــان از جديت بيشتر در مقابله عملى و نه نمايشى دارد.  نش
ــان كرد: نقاط مشترك بسيارى در اين  بروجردى خاطرنش
زمينه ميان كشورهاى منطقه وجود دارد. وزير خارجه لبنان 

ــركت كند  به تهران آمد تا در كنفرانس مقدماتى مونيخ ش
ــه خواهد داد. ــود را در اين زمينه ارائ ــه حتماً نظرات خ ك
ــوال كه آخرين وضعيت ميدانى در  ــخ به اين س وى در پاس
ــت؟ گفت: بهتر از گذشته است؛ ضمن اينكه  ــوريه چيس س
ــات از محورهاى  ــود و عملي تحوالت لحظه اى انجام مى ش
ــنيدن خبرهاى  ــدد ادامه دارد و هر روز بايد منتظر ش متع
جديدترى باشيم. رييس كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس تاكيد كرد: از ما در كنفرانس دمشق سوال 
ــوريه نيرو داريد كه ما پاسخ داديم، حضور  شدكه آيا در س
ما در سوريه مستشارى است و هر گونه درخواست جديدى 
ــرار خواهد گرفت. ــى ق ــوريه مورد بررس از طرف دولت س
ــت صريحى كه دولت  بروجردى افزود: با توجه به درخواس
ــوريه از روسيه خواست، آنها عمليات نظامى را در مبارزه  س
ــوريه انجام دادند و اعالم كردند  با تروريست ها در خاك س
ــته باشند، وارد  ــابهى داش ــت مش كه اگر عراقى ها درخواس
ــوند. وى گفت: ائتالف چهارجانبه عمًال يك نوع  عمل مى ش
هماهنگى اطالعاتى و ميدانى ميدان ايران، روسيه، عراق و 
سوريه است كه البته اين با عمليات هاى هوايى تفاوت دارد.
ــت خارجى مجلس  ــيون امنيت ملى و سياس رييس كميس
ــوالى مبنى بر اينكه واكنش شما به ادعاى  ــخ به س در پاس
آمريكايى ها در خصوص نقض قطعنامه 2231 توسط ايران، 
ــكى ندارد. گفت: اجراى برجام هيچ ارتباطى با برنامه موش
ــم  بروجردى ادامه داد: نقش آمريكايى ها، مبارزه با تروريس
نيست بلكه آنها همواره در حال تسليح تروريست ها هستند؛ 
ــت.وى در  ــت پرورى اس ــوريه تروريس ــش آمريكا در س نق
ــتان در مبارزه با تروريسم، تاكيد كرد:  خصوص نقش عربس
ــت و وزير خارجه  ــتان در حال تقويت تروريست هاس عربس
عربستان اين موضوع را چند روز پيش در تركيه اعالم كرد.

وزير خارجه انگليس در روز تصويب برجام گفت: اين 
روز نقطه عطفى براى يك توافق تاريخى است.

ــورمان  «قانون  ــس جمهور كش ــن روحانى ريي حس
ــالمى  ــب و متقابل دولت جمهورى اس ــدام متناس اق
ــى  ــه علن ــه در جلس ــام» ك ــراى برج ــران در اج اي
ــد  ــه تأيي ــب و ب ــالمى تصوي ــوراى اس ــس ش مجل
ــرا، ابالغ ــود را جهت اج ــيده ب ــوراى نگهبان رس ش

كرد.
ــب برجام، تحريم هاى  ــنبه همزمان با تصوي روز يكش
ــوند.  ــو و تحريم هاى آمريكايى تعليق مى ش ــا لغ اروپ
ــت كه همه طرفين  ــب برجام به معناى اين اس تصوي
ــش توافق  ــه ماه پي ــتوراتى راكه س ــد اجراى دس باي
ــر خارجه  ــد» وزي ــپ هامون ــاز كنند.«فيلي ــد، آغ ش
ــنبه گفت انگليس همزمان با اجراى برجام روز يكش

«امروز، نقطه عطفى براى يك توافق تاريخى است.» 
وى مدعى شد «اجراى برجام اين اطمينان را مى دهد 
كه ايران از دستيابى به سالح هسته اى بازداشته شده 
بنابراين منطقه اى امن تر به وجود مى آيد؛ در حاليكه 
ــدد با جامعه  ــران و تعامل مج ــى براى اي فرصت هاي

بين المللى فراهم مى كند.»
ــريه انگليسى بلومبرگ در اين رابطه نوشته است،  نش
بيش از دو سال مذاكره به توافقى ختم شد كه بيش 
ــه بود و در تاريخ 14 جوالى (23 تير)  از 100 صفح
ــيد.بلومبرگ ادامه داد،  ــا رس ــه امض ــهر وين ب در ش
ــاى مجلس ايران  ــكا و در ميان اعض ــره آمري در كنگ

نمايندگانى به شدت با اين توافق مخالف بودند.
ــد فعاليت هاى 12  ــى ش ــه مدع ــرگ در ادام  بلومب

ــته اى ايران به طور مخفى انجام مى گرفت  ساله هس
ــاخت تسليحات هسته اى  كه موجب نگرانى براى س
شده بود و توافق هسته اى يك پيروزى ديپلماسى بر 

استفاده از زور بود.
ــه اين  ــت، البت ــرگ آمده اس ــزارش بلومب ــه گ ادام
ــران و غرب  ــان اي ــاى مي ــت تنش ه ــق نتوانس تواف
ــراى  ــكى ب ــاى موش ــد. از آزمايش ه ــرف كن را برط
ــكارى نظامى با  ــوريه تا هم ــت از حكومت س حماي
ــود را در  ــد قدرت خ ــالش مى كن ــران ت ــيه، اي روس
ــواره اين  ــرد. ايران هم ــدار، به كار گي ــه ناپاي منطق
ــته اى  ــليحات هس ادعاها را رد كرده كه به دنبال تس

مى باشد.
ــته گفتند تحريم هاى ضدايرانى  ديپلمات ها ماه گذش
ــد از تاييد  ــال2016 و بع ــه ماه اول س احتماال در س
ــازمان ملل از تحديد فعاليت هاى  ــوراى امنيت س ش
هسته اى ايران، برچيده مى شود. بعد از آنكه تحريم ها 
ــاد در زمينه  ــى رود اقتص ــوند، انتظار م ــته ش برداش
سوخت با كاهش سطح موانع صادرات نفت ايران و با 
ــاى ايرانى در مجامع بين المللى،  پايان انزواى بانك ه

رشد مى كند.
ــه اين صورت  ــدن تحريم ها ب ــته ش زمانبندى برداش
ــنبه، روز تصويب برجام است كه در  ــت كه يكش اس
ــه امضا ــران و قدر هاى هان ب ــان اي ــاه جوالى مي م

ــال  ــال 2015 و با آغاز س ــيد. همچنين اواخر س رس
ــران در روز اجرا،  ــى عليه اي ــاى نفت 2016 تحريم ه
ــده و مقامات آمريكايى گفتند حداقل دو  برچيده ش

ماه از روز تصويب تا آن زمان، وقت الزم است.

هاموند: روزهاى آينده خبرهاى جديد از سوريه مى رسد
روز اجراى برجام نقطه عطفى براى توافق تاريخى وين است

اگر رهبر انقالب نبود برخى 
مسووالن استخوان يكديگر را 

هم مى خوردند
ــته بى باك مرتضى آقاتهرانى در برنامه شب  به نوش
ــوم محرم هيات فاطميون كه در مسجد مقدس  س
ــا كارى كرديم  ــد گفت: حيف م جمكران برگزار ش
ــام عصر(عج)  ــك لحظه زندگى ام ــتيم ي كه نتوانس
ــل امام(ره)  ــانى مث ــكر كه كس را ببينيم؛ خدا را ش
ــود امام زمان را  ــر كارى كردند كه طعم وج و رهب
بچشيم؛ قدر ايشان را بدانيد اگر رهبرى نبود برخى 

مسووالن استخوان همديگر را هم مى خوردند.

و  ــال  امس ــج  ح در  ــا  من ــخ  تل ــه  حادث ــى  پ در 
كارشكنى هاى دولت عربستان براى پيگيرى وضعيت 
ــته شدگان و مفقودان ايرانى در عربستان، آقاى  كش
هاشمى رفسنجانى رييس مجمع تشخيص مصلحت 
ــعودى خواست تا شرايط را براى  نظام از مقامات س
ــتان  ــورمان در عربس پيگيرى و حضور مقامات كش
ــهيل كنند.پيگيرى هاى خبرنگار جهان حكايت  تس
از آن دارد كه آقاى هاشمى با اصرار برخى مسووالن 
دولت و اطرافيانش از طريق مسووالن باقى مانده از 
ــتانى  دوره ملك فهد و ملك عبداهللا با مقامات عربس
ــت  ــعودى ها با اين درخواس تماس گرفته بود اما س

هاشمى مخالفت كردند.

عربستان درخواست هاشمى
 را رد كرد

محمود احمدى نژاد در حاشيه مراسم ترحيم سردار 
ــين همدانى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه  حس
ــركت مى كنيد، گفت:  ــات مجلس ش ــا در انتخاب آي
ــركت  ــن هم به عنوات يك ايرانى در انتخابات ش م
خواهم كرد. وى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر 
اينكه سرنوشت دانشگاه ايرانيان چه شد با لبخندى 

پاسخ داد حال شما خوب است.

پاسخ «احمدى نژادى» 
احمدى نژاد به دو سوال

همه طيف هاى عراقى در مقابله با استيضاح وزير اقتصاد منتفى شد
افراط گرايى جدى هستند

شرط ما براى 
همكارى  خارجى، 

مشاركت  در سرمايه 
است
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رييس سازمان چاى كشور گفت: حدود 85 درصد از چاى خشك مصرفى 
كشور وارداتى است.

محمدولى روزبهان اظهار كرد: از حجم برگ سبز استحصال شده، تاكنون 18 
هزار تن چاى خشك توليد و به بازار عرضه شده است.

وى با بيان اينكه از ابتداى فصل برداشت تاكنون 83 هزار تن برگ سبز چاى 
به ارزش 131 ميليارد تومان از چايكاران شمال كشور خريدارى شده كه اين 
ميزان نسبت به سال گذشته 31 درصد رشد را نشان مى دهد، اضافه كرد: در 
سال گذشته 65 هزار تن برگ سبز چاى از كشاورزان شمال كشور خريدارى 

و از اين ميزان 18هزار و 707 تن چاى خشك استحصال شده بود.
روزبهان به برداشت چين سوم برگ سبز چاى تا پايان مهرماه جارى اشاره 
كرد و ادامه داد: در مجموع، از اين ميزان برگ سبز چاى خريدارى شده، 39 

درصد درجه يك و حدود 61 درصد درجه دو بوده است.
ــده تاكنون ــبز خريدارى ش ــه داد: همچنين از اين ميزان برگ س وى ادام

 مبلغ 88 ميليارد تومان معادل 70 درصد از كل مبلغ به حساب چايكاران 
واريز شده است. روزبهان تصريح كرد: باقى مانده مطالبات كشاورزان چايكار 

به زودى تامين اعتبار و درآينده پرداخت خواهد شد.
ــال 146 كارخانه فرآورى برگ سبز  رييس سازمان چاى كشور گفت: امس

چاى با سازمان چاى كشور قرارداد داشته و فعال بودند.

ــبز چاى  ــال هر كيلوگرم برگ س وى افزود: طبق مصوبه هيات دولت، امس
ــان از چايكاران  ــان و درجه دو 1210 توم ــا قيمت 2180 توم درجه يك ب

خريدارى شد.
ــور، در حال حاضر  ــمال كش به گفته روزبهان براى حمايت از چايكاران ش
ــد تضمينى  ــى قيمت خري ــى هاى كارشناس ــراى بررس ــات كار ب مقدم
ــاورزى در حال ــاد كش ــط وزارت جه ــال آينده، توس ــبز چاى س برگ س

 انجام است.

آمارهاى رويترز و ديگر فعاالن بازار انرژى حاكى از اين است كه صادركنندگان 
بزرگ نفت جهان در 9 ماه نخست امسال بيش از نيم ميليارد بشكه بيشتر از تقاضا 

نفت توليد كردند.
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت(اوپك) در ماههاى ژانويه تا سپتامبر به طور 
متوسط روزانه 31 ميليون و 200 هزار بشكه نفت توليد كرده كه روزانه بيش از دو 
ميليون بشكه باالتر از تقاضاى بازار است. در مجموع بيش از 550 ميليون بشكه 

نفت توليد شده كه تمام آن بايد در جايى ذخيره شود.
ــال قبل تصميم  ــتان تقريبا يك س ــورهاى عضو اوپك تحت هدايت عربس كش
گرفتند كه به جاى دفاع از قيمت ها تمركز خود را روى حفظ سهم بازار بگذارند 
و در نتيجه عرضه مازاد ايجاد شده در بازار قيمت ها را به پايين ترين سطح شش 

سال اخير رساند.
نفت برنت در هفته گذشته حدود 49 دالر در هر بشكه داد  و ستد شد. در ماه اوت 

قيمت نفت برنت به پايين ترين سطح از مارس 2009 رسيد.
ذخاير نفتى سراسر جهان امسال پر شده به طورى كه ذخاير تجارى سوخت در 
كشورهاى صنعتى توسعه يافته در ماه اوت به سطح بى سابقه دو ميليارد و 940 

ميليون بشكه رسيد.
ــان مى دهد: عرضه مازاد  آمار آژانس بين المللى انرژى، اوپك و دولت آمريكا نش
جهانى نفت از سوى اوپك در سه ماهه دوم امسال به سطح دو ميليون و 640 هزار 

بشكه در روز رسيد.

عرضه مازاد نفت خام در سه ماهه سوم به حدود روزانه يك ميليون و 690 هزار 
ــانه اى مبنى بر پايان اين روند ديده نمى شود و  بشكه كاهش يافت، اما هيچ نش
ــال 2016 را نيز پيش بينى  پيش بينى  كنندگان بازار نفت افزايش ذخاير در س
مى كنند. تحليلگران معتقدند، اگر تحريم هاى اقتصادى ايران سال آينده لغو شوند 

عرضه مازاد حتى بيش از اين خواهد شد.
آژانس بين المللى انرژى اعالم كرد: ركود پيش بينى شده در تقاضا در سال آينده 
ــال 2016 را ادامه  ــباع بازار در س و ورود محتمل نفت ايران به بازار احتماال اش

خواهد داد.

به استناد ماده (6) آئين نامه اجرايى نحوه برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
ــتان اصفهان مى رساند، داوطلبان عضويت در هيات  نظام صنفى)، بدينوسيله به اطالع اعضاى اتحاديه صنف توليد و فروش مبل شهرس
مديره و بازرسان اتحاديه، مى توانند حداكثر ظرف مدت 15 روز (بدون احتساب روزهاى تعطيل)  از روز شنبه مورخ 94/8/9 تا پايان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 94/8/25 جهت ثبت نام و تكميل پرسشنامه مربوط، با در دست داشتن اصل و تصاوير: پروانه كسب، شناسنامه 
(تمامى صفحات)، كارت ملى، مدرك تحصيلى و نيز شش قطعه عكس 4×6 شخصاً به دفتر هيات اجرايى برگزارى انتخابات  اتحاديه هاى 
صنفى مستقر در ساختمان شهيد كاظمى سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانى: خيابان 22 بهمن، مجتمع ادارى امير كبير مراجعه 

نمايند. 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى 
صنفى شهرستان اصفهان  شماره: 94/145 تاريخ: 94/7/12 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هيات اجرايى برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى شهرستان اصفهان 

امسال نيم ميليارد بشكه نفت در بازار اضافى بود

رييس سازمان چاى:

85 درصد از چاى مصرفى ايران وارداتى است

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئين نامه اجرايى نحوه برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى: 
 داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان  و ايران و دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشورى در انتخابات 

هيات مديره اتحاديه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پيش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 22 قانون). 
 از زمان الزم االجرا شدن قانون، عضويت افراد در هيات مديره، بيش از دو دوره متوالى و يا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 3 ماده 6 آئين 

نامه اجرايى)
ــه نفر ــى البدل براى اتحاديه هاى داراى كمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و س  تعداد اعضاى هيات مديره، پنج نفر اصلى و دو نفر عل

 على البدل براى اتحاديه هاى داراى بيش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
 در اتحاديه ها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبى آراى مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك 
نفر خزانه دار تعيين مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هيات مديره اتحاديه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار 

مى شود. (ماده 23 قانون) 
 در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آن ها از طريق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مى شود. 

(تبصره 3 ماده 23 قانون) 
ــزار عضو، كمتر از ده نفر و در اتحاديه هاى داراى بيش از هزار   چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيات مديره براى اتحاديه هاى داراى كمتر از ه
ــد، مهلت ثبت نام حداكثر براى دو نوبت متوالى به مدت ده روز تمديد مى گردد. و  عضو كمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باش

چنانچه پس از آن تعداد داوطلبان ثبت نام شده كمتر از نصاب ياد شده شوند، نسبت به ادغام اتحاديه اقدام خواهد شد. (ماده 7 آئين نامه اجرايى)
 افراد زير نمى توانند در اولين انتخابات بعدى اتحاديه، داوطلب شوند: 

1- اعضاى معزول هيات مديره 
ــيون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. (تبصره 4 ماده 6  2- اعضاى هيات مديره يا داوطلبانى كه استعفا و انصراف آنان به تشخيص كميس

آئين نامه اجرايى)

شرايط داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان
1- تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران 
3- نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر 

4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال 
مانند: حجر، ورشكستگى و افالس 

5- عدم اعتياد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد 

7- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت 
در هيات مديره 

8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم 

ــى نگرديده،  ــت كه تاريخ اعتبار آن منقض ــب، مجوزى اس (پروانه كس
ــه غير واگذار و يا  ــغل نداده و واحد صنفى خود را ب صاحب آن تغيير ش

اجاره نداده باشد، واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.) 
10- وثاقت و امانت 

مردم توان خريد دارند؛

 مشكل ركود عرضه بيش از نياز كشور است

سونامى «اشتغال خانوادگى» در بازار كار؛

كسرى واقعى درآمدها چقدراست؟

ــته اقصادى رييس جمهور  چند روزى از ارائه بس
و اعالم برنامه هاى كوتاه مدت دولت براى خروج 
ــادى نيز در ــذرد و وزراى اقتص ــى گ ــود م از رك
 نشست هاى خبرى به جزئيات اين بسته پرداخته 
ــه وام خريد  ــون ارائ ــراى تصميماتى چ و به اج
ــار كارت خريد 10  ــودرو و اعتب 25 ميليونى خ
ميليون تومانى كاال براى تحريك تقاضا به منظور 
ــده كارخانه ها  فروش رفتن محصوالت توليد ش
ــران اقتصادى  ــد . عده اى از صاحبنظ پرداخته ان
تدوين بسته اقتصادى رييس جمهور براى خروج 
از ركود را اقدام عاقالنه اى از سوى دولت دانسته 
ــته مى تواند اقتصاد كشور  و معتقدند كه اين بس
ــرده و در ــدت از ركود خارج ك ــاه م را براى كوت
 بخش هاى مختلف اقتصاد تحرك ايجاد كند اما 
از سوى ديگر برخى از اقتصاددانان بر اين باورند 
كه بايد حمايت از توليد به صورت مقطعى نباشد و 
در برنامه هاى بلند مدت اين موضوع مورد توجه 

قرار گيرد .
ــز نظر ديگرى  ــاالن بازار ني ــوى ديگر فع اما از س
ــل ركود را  ــد برخى از آنها دلي را عنوان مى كنن
ــت  كاهش قدرت خريد نمى دانند و دليل انباش
كاال در انبارها را ناشى از عرضه بيش از نياز كشور 

مى دانند.
ــس اتحاديه لوازم خانگى در  محمد طحانپور ريي
ــوال كه ارائه وام هاى خريد كاال  ــخ به اين س پاس

چه تحركى در بازار فروش لوازم خانگى مى تواند 
ايجاد كند گفت: موضوع اين است كه چه به مردم 
ــود و چه داده نشود مردم فقط  تسهيالت داده ش
نيازشان را خريد مى كنند، بنابراين ارائه تسهيالت 
نمى تواند تحركى در بازار ايجاد كند چون مردم 
ــوان به آنها  ــد و نمى ت ــده ان به آينده اميدوار ش
گفت پنج برابر نيازت خريد انجام بده.وى افزود: 
ــبختانه در دولت يازدهم بساط دالل بازى  خوش
ــود و اقتصاد به ثبات رسيده  دارد برچيده مى ش
است، بنابراين مردم ديگر به دليل ترس از افزايش 
ــتر كاال در آينده يا كمبود آن اقدام به  قيمت بيش
خريد و انبار كردن آن در خانه ها نمى كنند پس 
ــت كه مردم توان خريد  ــتباه اس اين ديدگاه اش
ــت كاال در  ندارند.طحانپور ادامه داد: دليل انباش
كارخانه ها عرضه و توليد بيش از نياز كشور است 
كه در اثر صدور مجوزهاى بدون حساب و كتاب 
ــراى ايجاد كارخانه ها  و بدون توجيه اقتصادى ب
ــت  ــته اتفاق افتاده اس ــال هاى گذش در طول س
ــازار هدف و  ــدون توجه به ب كارخانه هايى كه ب
ــازى شكل بدون توجه به مباحث كيفى و برندس
ــده است بازار   گرفته اند و حاال كه نياز واقعى ش

خود را با انباشت كاال نشان مى دهد.
ــت شده  طحانپور درمورد ميزان كاالهاى انباش
ــوان آمار دقيقى از  در كارخانه اظهار كرد: نمى ت
ميزان كاالها ارائه داد اما بايد گفت هستند در اين 

ــل توليدات كيفى با  بين كارخانه هايى كه به دلي
ــيفت كامل كار مى كنند و مشكلى در فروش  ش
ندارند .وى در مورد سياست هاى اقتصادى دولت 
با عنوان مثال گفت: به هر حال سيلى جارى شده 
ــيل آنچه كه بدون ريشه  است و همان طور كه س
است سر راهش مى شويد و تنها سنگ هاى كف 
ــود  ــى مى ماند تا آب دوباره زالل ش رودخانه باق
ــفاف شود. با توجه  وضعيت اقتصاد ما هم بايد ش
ــت و همچنين رفع  ــاى اقتصادى دول به برنامه ه
تحريم ها كه باعث گسترش مناسبات با كشورهاى 
ــه فقط توليد  ــود بايد قبول كنيم ك ديگر مى ش
ــد با توانمند  ــى باقى مى مانند كه بتوانن كنندگان
ــند .رييس  ــته باش كردن خود قدرت رقابت داش
ــد با توجه به  ــوازم خانگى ادامه داد: باي اتحاديه ل
ــازى كه  ــفاف س ثبات اقتصادى پيش آمده و ش
ــور ايجاد خواهد شد بتوانيم از اين  در اقتصاد كش
فرصت استفاده كنيم ، از طرف ديگر ورود سرمايه 
ــر به ورود دانش و  گذاران خارجى مى تواند منج
ــود و توليد كنندگان بايد  تكنولوژى به كشور ش
ــده و برندسازى و قطعه  بتوانند با هم تجميع ش
سازى كنند و يا با برندهاى جهانى توليد مشترك 
داشته باشند كارى كه تركيه انجام داده و شاهد 
هستيم كه با توليد لوازم و برندهاى معروف جهانى 
چه در لوازم خانگى چه خودرو صادرات و ارزآورى 

بااليى دارد.

ــاى ماهيانه خانوار   كارگران مى گويند هزينه ه
باالى سه ميليون، متوسط درآمدها 1/1ميليون 
و حداقل مزد  712 هزارتومان است و اين مساله 
باعث رواج برخى پديده ها مانند چندشغله شدن 

افراد يا اشتغال خانوادگى شده است.
ــور مى گويند با وجود  ــووالن كارگرى كش مس
ــكاف بين درآمدها  ــرعت افزايش ش كاهش س
ــدرت خريد جامعه  و هزينه هاى خانوار، افت ق
ــط جامعه  ــاغالن با درآمد متوس كارگرى و ش
ادامه دارد و از اين بابت شاغالن با مساله كسرى 
درآمدها و چالش تنظيم آن با هزينه هاى خانوار 

مواجه هستند.
كارشناسان بازار كار پيرامون اين مساله سخن 
ــتمزد نيروى كار در  مى گويند كه حقوق و دس
ــت دولت ها  ــت هاى نادرس ــران در پى سياس اي
ــوع باعث به وجود آمدن  پايين مانده و اين موض
مسائل معيشتى براى جامعه حقوق بگير ايران 
شده است.سال هاى زيادى است كه نمايندگان 
كارگران تالش مى كنند تا از طريق شوراى عالى 
ــتمزد افراد را متناسب  ــاله حقوق و دس كار مس
ــد قيمت ها در كشور  با وضعيت هزينه ها و رش
ساماندهى كنند اما از دوران هاى گذشته بنا به 
ــى  داليلى مانند دوران جنگ، مصلحت انديش

ــدى يارانه ها و  ــراى هدفمن ــاى دولت ها، اج ه
موضوعاتى از اين دست؛ به چالش حقوقى نيروى 

كار كشور پرداخته نشده است.
رواج چندشغلگى و اشتغال خانوادگى

ــورها  ــيارى از كش ــال حاضر بس هرچند در ح
ــتمزد و  ــكالتى را در وضعيت حقوق و دس مش
ــا در ايران  ــتغال نيروهاى كار خود دارند ام اش
ــيار ُكند  ــتى هاى گذشته بس روند اصالح كاس
صورت گرفته و يا در برخى سال ها اصال پيشرفت 

جديدى در آن حاصل نمى شود.
با وجود اينكه مقامات دولت تدبير و اميد معتقدند 
در دو سال تعيين تكليف دولت يازدهم در مساله 
ــت آمده اما  ــتمزدها، عملكرد خوبى به دس دس
نتيجه چندانى در روند تقويتى معيشت و درآمد 
ــته و چيزى به قدرت  خانوارها و كارگران نداش

خريد جامعه شاغالن ايران افزوده نشده است.
ــائل و  ــود مس ــد بر وج ــا تاكي ــوى ب ــادى اب ه
ــتى براى كارگران،  دشوارى هاى فراوان معيش
ــفانه وجود اين مساله در بسيارى از  گفت: متاس
خانواده ها باعث رواج پديده چندشغلگى در بين 
ــده به اين معنا كه از يك خانواده  افراد خانوار ش
ــتغال در بازار كار  ــك نفر مجبور به اش بيش از ي

مى شوند.

عضو هيات مديره كانون عالى انجمن هاى صنفى 
ــت: در واقع خانواده ها  كارگران ايران اظهارداش
مجبور مى شوند براى تامين هزينه هاى خود با 
بيش از يك نفر كار كنند و از اين رو فرزندان نيز 
در مواردى وارد بازار كار مى شوند و حتى برخى 

افراد نيز داراى بيشتر از يك شغل هستند.
هزينه خانوار از سه ميليون تومان گذشت

ابوى خاطرنشان كرد: متاسفانه هرچند اشتغال 
خانوادگى مى تواند درآمد بيشترى را به همراه 
ــيب هايى نيز است و  ــد اما داراى آس داشته باش
ــود تا خانواده ها مفهوم واقعى خود  باعث مى ش

را از دست بدهند.
اين مقام مسوول كارگرى كشور تاكيد كرد: وقتى 
ــت با پديده هاى مختلفى  دستمزد ضعيف اس
ــويم؛ از اينرو  ــودكان كار مواجه مى ش مانند ك
معيشت كارگران بايد تامين شود. امسال متوسط 
ــه ميليون  ــه خانوارها بيش از س ماهيانه هزين

تومان است.
وى ادامه داد: برخى مى گويند اگر اينطور است 
ــى توانند  ــاى كارگرى م ــه خانواره پس چگون
ــا درآمدهاى پايين  هزينه هاى زندگى خود را ب
ــخ همان چند شغله شدن  تامين كنند؟ كه پاس

افراد و يا چند شغلگى در خانواده ها است.
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عضو انجمن علمى و فرهنگى آهار از حفر چاه در ارتفاع 3 هزار و 900 
ــالى  ــت: با حفر چنين چاه هايى، خشكس مترى توچال خبر داد و گف
ــت را تهديد  ــتاهاى پايين دس ــاورزى روس باغات، مراتع و اراضى كش

مى كند.
ــن رمضانى با بيان اينكه  در ارتفاع 3 هزار و 900 مترى توچال،  محس
ــت، گفت: به نظر مى رسد  ــده اس ــمه آبريز حفر ش چاهى بر روى چش
قرار است براى پمپاژ آب از اين چاه، بر روى آن پمپ كار گذاشته شود.

ــيارى كه  ــتاهاى بس ــت توچال روس ــه در پايين دس ــا بيان اينك وى ب
ــاورزى و دامدارى است، وجود دارد،  معيشت اصلى آنها باغدارى، كش
اظهار داشت: با حفر اين چاه و باب شدن حفر ديگر چاه ها در باالدست 

ظرف چند سال آينده به طور كامل اين اراضى خشك خواهند شد.
ــتان  رمضانى تصريح كرد: به طور كلى حفر چاه در اين ارتفاع از كوهس
ــمه  ــت و با توجه به اينكه آب اين چش ــوم نيس در هيچ جاى دنيا مرس
در نهايت وارد سد لتيان مى شود، حفر چنين چاه هايى در باالدست آن 
ــكل براى سد لتيان  موجب خشك شدن رگه هاى چشمه و ايجاد مش

نيز خواهد كرد.
ــتاى آهار در پايين دست چشمه آبريز است،  وى كه يكى از اهالى روس
تاكيد كرد: اهالى روستاهاى پايين دست، چشمه نامه اى با حدود 150 
ــت،  ــتگاه هاى مختلف از جمله محيط زيس ــرده و به دس امضا تهيه ك
فرماندارى شميرانات، بخشدارى فشم و شوراى روستا  ارسال كرده اند.

ــه اين نامه  ــبت ب ــميرانات نس به گفته رمضانى، تاكنون فرماندارى ش
ــت كه با چنين اقداماتى برخورد  ــان داده و اعالم كرده اس واكنش نش
ــور تخريب  ــتعالم هاى الزم، چاه مذك ــى اس ــد و پس از ط خواهد ش

خواهد شد.
عضو انجمن علمى و فرهنگى روستاى آهار اظهار داشت: از آنجايى كه 
بيل هاى مكانيكى، لودرها و بولدوزرها در حال تهيه كردن زمينى در آن 
اطراف هستند، به نظر مى رسد كه قرار است زمين چمنى براى اسكى 

روى چمن تهيه شود و توسط اين چاه، آب مورد نياز فراهم شود.
ــعت 20 متر در 20  ــاه زمينى با وس ــه در جوار اين چ وى با بيان اينك
ــد: گفته مى شود كه  ــت، يادآور ش ــده اس متر به عمق يك متر حفر ش
ــاخته و آب چاه مذكور به آن وارد  ــت در اين مكان استخرى س قرار اس

شود.
ــمه آبريز  ــت چش ــوى ديگر هتلى در پايين دس ــزود: از س رمضانى اف
وجود دارد كه به دليل كم آبى در بخش هايى از آن، گمانه زنى هايى مبنى 

بر اينكه حفر اين چاه براى آبرسانى به اين هتل بوده است، وجود دارد.
ــيار هزينه بر هستند، تاكيد  وى با اشاره به اينكه چنين پروژه هايى بس
ــكالت زيست محيطى كه حفر اين چاه در  كرد: بنابراين با توجه به مش
ــكالتى كه براى اهالى منطقه و سد لتيان  ارتفاعات باال و همچنين مش
ــش از صرف  ــتگاه هاى مربوط پي ــت دس ــى آورد، بهتر اس به وجود م
هزينه هاى بسيار و در همين ابتدا كه پروژه در مراحل نخستين است، 

آن را بررسى كرده و اقدامات الزم را انجام دهند.

ــاف در ماه و مريخ  ــه گفت: اكتش ــگاه نانت فرانس ــد دانش محقق ارش
دو مقوله متفاوتى هستند كه نمى توان يكى را مقدمه رسيدن به ديگرى 

به شمار آورد.
ــد زمين شناس و علوم فضايى مرتبط  «نيكوالس منگولد»، محقق ارش
با اكتشافات در مريخ گفت: به طور كلى كشف حيات در مريخ فرآيندى 
هيجان انگيز است و در اين ميان كشف نشانه هايى از آب اهميت زيادى 

دارد.
وى كه با ناسا در بهره بردارى از اطالعات ارسالى مريخ نورد كنجكاوى 
ــت و تقريبا  ــه حيات ضرورى اس ــزود: آب براى ادام همكارى دارد، اف
نمى توان تصور كرد كه زندگى بدون اين ماده حياتى ادامه داشته باشد.
اين محقق در پاسخ به سوالى درباره وجود آب در گذشته مريخ و ارتباط 
ــى دانيم كه در  ــياره گفت: ما م ــات در اين س آن با احتمال وجود حي
حدود سه ميليارد سال پيش در مريخ آب وجود داشته است. اما اكنون 
به نشانه هايى درباره آب شور در اين سياره پى برده ايم كه البته شرايط 

مناسبى براى ادامه حيات در اين سياره در برنخواهد داشت.
منگولد، درباره اينكه چرا مريخ همواره مورد توجه آژانس هاى فضانوردى 
قرار داشته است، گفت: مريخ تنها سياره اى در بخشى قابل دستيابى از 
ــباهت زيادى به زمين دارد.  منظومه شمسى قرار دارد كه سطح آن ش
اين درحالى است كه در مناطق دوردست منظومه شمسى اجرام فضايى 
نظير «اروپا» و «تيتان» به چشم مى خورند كه شانس كشف حيات در 

آنها نيز وجود دارد، اما آنها فاصله زيادى با زمين دارند.
ــاه به عنوان گامى  ــاره اينكه آيا مى توان به م اين محقق همچنين درب
جدى در راه رسيدن به مريخ نگاه كرد، تاكيد كرد: من چنين اعتقادى 
ــر طبيعى زمين  ــيار اندكى با زمين دارد. قم ــرا ماه فاصله بس ندارم، زي

جذابيت هاى خاص خود را دارد كه متفاوت از مريخ است.
ــده كه  ــته به اين موضوع پرداخته ش منگولد، در پايان افزود: در گذش
ــيدن به مريخ استفاده كرد؛ اما همه  بتوان از اكتشافات در ماه براى رس

بر اين باورند، كه آنها دو مقوله متفاوت از هم هستند.

حفر چاه در ارتفاع 4 هزار مترى توچال محقق ارشد دانشگاه نانت فرانسه :
نمى توان رسيدن به ماه را مقدمه 

اكتشافات در مريخ دانست

عكس روز 

ــدى  ــا 20 درص ــش 10 ت ــى افزاي ــان هواشناس كارشناس
ــال  ــتان امس ــز و زمس ــورمان را در پايي ــى در كش بارندگ
پيش بينى كرده اند؛ وضعيتى كه برخى آن را نتيجه پديده ال 
نينو مى دانند، اما عده اى هم معتقدند اين پديده به تنهايى 

علت افزايش بارندگى نيست.
ــارت به  ــن عب ــواره اي ــه هم ــت ك ــه اس ــك ده ــش از ي بي
ــبت  ــال نس ــد كه: « ميزان بارندگى امس ــمان مى رس گوش
ــت»؛ اين يعنى كم آبى،  ــته اس به سال گذشته كاهش داش
ــى كه قطعا  ــدن منابع آبى زير زمين ــالى و تمام ش خشكس
ــته  ــال بر خالف يك دهه گذش ــت؛ اما امس ــايند نيس خوش
ــل پاييز و  ــش بارندگى در فص ــان از افزاي پيش بينى ها نش
ــى علت  ــان هواشناس ــى كارشناس ــتان دارد كه برخ زمس

آن را پديده « ال نينو » مى دانند.
ال نينو چيست؟

ــوس آرام  ــه در اقيان ــت ك ــده اى اس ــو پدي ال نين
ــى روى  ــواج ميان ــت گردش ام ــه به عل ــكل مى گيرد ك ش
ــه اين تاثير  ــران تاثير مى گذارد؛ البت تمام زمين از جمله اي

غير مستقيم است.
مجيد آزادى مدير گروه پژوهشى و هواشناسى ديناميك و هم 
ديدى پژوهشكده هواشناسى و علوم جو گفت: پديده ال نينو 
ــت به اين معنا كه اين پديده در بخشى از  يك دور پيوند اس

كره زمين رخ مى دهد، اما روى تمام زمين تاثير مى گذارد.
ــال هاى گذشته نيز وجود داشته؛ اما  وى افزود: ال نينو در س
تاثير آن بر بارندگى متفاوت بوده است، گاهى موجب افزايش و 
گاهى موجب كاهش مى شود، كه اين مساله بستگى به قدرت 

و زمان ماندگارى آن دارد.
ــوارى  آزادى تاكيد كرد: به طور كلى پيش بينى هوا كار دش
ــتند؛  ــى در آن تاثير گذار هس ــل مختلف ــرا عوام ــت، زي اس
ــار هم  ــت در كن ــا دق ــا ب ــه ه ــام گزين ــد تم ــن رو باي از اي
ــه تقريبا صحيحى  ــا باز هم نتيج ــى قرار گيرند ت مورد بررس

به دست آيد.
ــت؛  ــوا در دنيا علم جديدى اس ــه داد: پيش بينى ه وى ادام
ــى تاثيرى  ــر يا ب ــت بتوان تاثي ــا قطعي ــن، اين كه ب بنابراي
ال نينو را بر افزايش بارندگى اعالم كرد ، زياد صحيح نيست؛ 
اما معموال تجربه نشان داده زمانى كه ال نينو فعال است بارش 

هم زياد مى شود.
ــال پديده ال  ــده امس ــه اعالم ش ــرد: اينك ــار ك آزادى اظه
ــود تا حدى  ــور مى ش ــب افزايش بارندگى در كش نينو موج
ــى توان  ــد نم ــك دور پيون ــا ي ــرا ب ــت؛ زي ــل تامل اس قاب
ــت يافتن  پيش بينى صحيحى انجام داد؛ بنابراين براى دس
ــار  ــاالت كن ــام احتم ــد تم ــح باي ــه صحي ــك نتيج ــه ي ب

هم قرار گيرند.
ــا مدل عددى  ــش بينى را ب ــروزه تمام دنيا پي وى گفت: ام
ــت، البته  ــترين صحت اس ــه داراى بيش ــى دهند ك انجام م
ــتى دارد، در مدل عددى دور پيوندها  آن هم درست و نادرس
ــتقيم براى  ــو را به عنوان يك گزينه مس مانند پديده ال نين

ــرات آن را به طور غير  پيش بينى در نظر نمى گيرند، بلكه اث
ــا يك دور پيوند  ــتقيم لحاظ مى كنند؛ زيرا پيش بينى ب مس

اشتباه است.
ــك و هم ديدى  ــى دينامي ــى و هواشناس مديرگروه پژوهش
ــال  ــى و علوم جو اظهار كرد: اما امس ــكده هواشناس پژوهش
ــاد آن  ــدرت زي ــده ال نينو و ق ــودن پدي ــال ب ــت فع به عل
ــود تاثير زيادى بر افزايش بارندگى داشته  پيش بينى مى ش

باشد.
ــن اداره  ــش بي ــى، پي ــا صوفيان ــن محمدرض همچني
ــت: پديده  ــن باره گف ــتان تهران در اي ــى اس كل هواشناس
ــطحى  ــدن آب هاى س ــرم ش ــرد و گ ــى س ــو در ط ال نين
ــرق اقيانوس  ــد، يعنى وقتى ش ــوس آرام اتفاق مى افت اقيان
ــامانه  ــمت س ــود، در آن قس آرام گرم تر از حد نرمال مى ش
ــود در سواحل پرو  ــكل مى گيرد كه باعث مى ش كم فشار ش

( امريكاى جنوبى ) بارندگى بيشتر از حد نرمال رخ دهد.
ــتم هاى  ــود تا سيس ــث مى ش ــاله باع ــزود: اين مس وى اف
كم فشار در شرق و همزمان سيستم پرفشار در غرب اقيانوس 
ــواج تراز ميانى  ــكل گيرد كه اين مكانيزم بر روى ام آرام، ش

تاثير مى گذارد.
تاثير ال نينو در بارندگى كشور   

ــواى ايران گفت:  ــو بر آب و ه ــاره تاثير ال نين صوفيانى درب
ــاره ايران  ــار جنب ح ــامانه پرفش ــور روى س ال نينو در كش
ــر انتقال  ــاى پايين ت ــه عرض ه ــذارد و آن را ب ــر مى گ تاثي
ــامانه هاى  ــدن س ــاله موجب فعال ش ــد كه اين مس مى ده
ــش بارندگى را  ــود و افزاي ــى ش ــور م ــى در كش ــراز ميان ت

به همراه دارد.

ــى تواند  ــى نم ــه تنهاي ــو ب ــه ال نين ــرد: البت ــار ك وى اظه
ــرى مانند  ــه عوامل ديگ ــد، بلك ــى تاثير گذار باش بر بارندگ
ــابه ال  ــى مش ــده هاي ــه پدي ــده MJO و NAO ك پدي
ــه تاثير  ــل اند كه البت ــن زمينه دخي ــتند نيز در اي نينو هس
ــتگى  هر كدام از اين پديده ها به دوره زمانى فعاليت آنها بس

دارد.
ــت  صوفيانى ادامه داد: دوره زمانى اين پديده ها متفاوت اس
ــى فعاليت پديده MJO چند روز و  به عنوان مثال دوره زمان
NAO فصلى است در حالى كه اين دوره براى ال نينو حداقل 
ــر بارندگى  ــدت تاثير اين پديده ب ــت، همچنين ش 9 ماه اس

به ميزان فاصله منشا شكل گيرى آن تا ايران بستگى دارد.
ــده كه ال نينو قوى تر از حد  وى افزود: امسال پيش بينى ش
ــالى پربارش تر از حد طبيعى براى  ــت، از اين رو س نرمال اس

كشور پيش بينى شده است.
ــت:  ــران گف ــتان ته ــى اس ــن اداره كل هواشناس ــش بي پي
ــت پاييز و زمستان امسال  بر اين اساس پيش بينى شده اس
ــا 20 درصد افزايش  ــاله) 10 ت ــبت به بلند مدت ( 30 س نس

بارندگى داشته باشيم.
ــت و استحصال  ــك اس ــك و نيمه خش ــورى خش ايران كش
ــور را  ــته كش ــال گذش ــى در چند س ــه از منابع آب ــى روي ب
ــت و اگر روند مصرف  ــالى پيش برده اس ــمت خشكس به س
استحصال بى رويه از منابع آب ادامه يابد به زودى دچار بحران 

كم آبى خواهيم شد.
به اعتقاد كارشناسان هواشناسى و محيط زيستى بايد الگوى 
ــاورزى تغيير كند،  مصرف آب در بخش شرب، صنعت و كش

زيرا وضعيت منابع آبى، بسيار شكننده شده است.
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ــش گفت:جريمه  ــت كي ــس اداره محيط زيس ريي
ــت،  ــه الك پش ــاندن ب ــيب رس ــارت وآس خس
ــنگ مرجانى  ــت و يك كيلوگرم آبس تخم الك پش

10، 5 و 4 ميليون تومان است.
ــاى حفاظت از  ــورد راه ه ــدى، در م ــم محم مري
ــه ظرفيت  ــا توجه ب ــت: ب ــار داش ــان ها اظه مرج
ــاهد حضور  ــاله ش ــر س ــه، ه ــگرى منطق گردش
ــتيم كه  ــادى در جزيره كيش هس ــگران زي گردش
ــته  ــته يا ندانس ــى از آنها دانس ــت برخ ممكن اس

به محيط زيست منطقه آسيب وارد مى كنند.
ــره اى مرجانى  ــه كيش، جزي ــاره به اينك وى با اش
ــطه وجود مرجان هاى حاشيه اى  ــت كه به واس اس
ــت غنى دريايى از اهميت اكولوژيكى  و محيط زيس
ــت، گفت:باشگاه هاى دريايى  فراوانى برخوردار اس
ــبت به  ــه زير آب نس ــردن غواص ب ــش از ب بايد پي

آگاه سازى آنها از حساسيت مرجان ها اقدام كنند.
ــز از  ــا ، پرهي ــه دري ــماند ب ــه و پس ــن زبال نريخت
ــه  ــذا دادن ب ــى وغ ــاط مرجان ــرى در نق ماهيگي
ــياى تزيينى  ــان ها و اش ــا ، نخريدن مرج ماهى ه
ــتفاده در آكواريوم ها ، پرهيز  ساخته شده براى اس
از انداختن لنگردر مناطق مرجانى و غواصى نكردن 
ــت كه محمدى  ــق از نكات مهمى اس در اين مناط

به دوستداران محيط زيست توصيه كرد . 

ــد  ــا تاكي ــش ب ــت كي ــط زيس ــس اداره محي ريي
ــب  ــد مراق ــردد باي ــگام ت ــناورها، هن ــه ش براينك
ــند، اظها رداشت :  ــدن مرجان ها باش ــته ش شكس
باشگاه هاى دريايى نيز بايد از بردن غواصان آماتور 
به سايت هاى طبيعى داراى مرجان خوددارى كنند. 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــورد منطق ــدى در م محم
ــگرى  ــوان يك منطقه گردش ــت ها به عن الك پش
ــن گونه در  ــراى حفاظت از اي و توصيه هاى الزم ب
خطر انقراض گفت: با توجه به اينكه فصل زادآورى 
الك پشت ها در كيش اواخر اسفند تا اواسط مرداد 
ــل از تردد  ــود در اين فص ــت، توصيه مى ش ماه اس
شبانه در سواحل ماسه اى به ويژه در جنوب جزيره 

خوددارى شود. 
ــد از  ــت باي ــط زيس ــتداران محي وى افزود:دوس
ــا ،  ــت ه ــد الك پش ــا ، صي ــم ه ــع آورى تخ جم
ريختن زباله ، قايقرانى با سرعت باال در زيستگاه الك 
ــايل نقليه در ساحل و توقف  پشت ها ، حركت با وس

خودرو با چراغ روشن خوددارى كنند. 
ــت  ــه الك پش ــج گون ــه پن ــان اينك ــا بي وى ب
ــه  ــزود : دو گون ــود دارد، اف ــارس وج ــج ف در خلي
ــره كيش  ــبز و پوزه عقابى در جزي ــت س الك پش
ديده مى شوند و نوع پوزه عقابى آن در سواحل كيش 

اقدام به تخمگذارى مى كند.

ــال نهمين دوره حفاظت  محمدى ياد آور شد: امس
از الك پشت ها در كيش انجام شد و سومين سالى 
است كه اين گونه جانور عالمتگذارى مى شود ، اين 
ــى،  ــك به مطالعات رفتار شناس روش عالوه بر كم
ــبت به مسير مهاجرت آنها به  اطالعات بيشترى نس

كارشناسان مى دهد .
 10 ميليـون تومـان جريمـه خسـارت 

به الك پشت هاى خليج فارس 
ــت  ــارت زدن به هر الك پش محمدى جريمه خس
ــت  ــان و براى هر تخم الك پش ــون توم را 10 ميلي

5 ميليون تومان اعالم كرد . 
ــداد آهوهاى  ــت كيش تع رييس اداره محيط زيس
ــرد و گفت:  ــش را 700 راس عنوان ك ــره كي جزي
تعداد 11 آبشخور براى تغذيه و آبرسانى اين آهوها 
ــگران  ــده و گردش ــتگاه هاى آنها ايجاد ش در زيس
ــه خوددارى ــايل نقيل ــكار و تعقيب با وس بايد از ش

 كنند. 
ــات وحش  ــارك هاى حي ــه اينكه پ ــاره ب وى با اش
ــت،  ــده اس ــت از آهوها انجام ش ــدف حفاظ ــا ه ب
ــگران از رانندگى  ــوندان و گردش توصيه كرد، كيش
ــا، جاده  ــارك دلفين ه ــرعت باال در حوالى پ با س
ــاى جنوبى  ــرودگاه و بخش ه ــوب ف ــان، جن جه
ــد. محمدى  ــوددارى كنن ــگ 75 مترى نيز خ رين

ــاظ مطالبه ضرر و زيان را  جريمه هر راس آهو از لح
مبلغ 10 ميليون تومان عنوان كرد . 

ــى و بومى كيش  ــه درختان جنگل وى با بيان اينك
ــتند  ــا ارزش حفاظتى هس ــمند، ب گونه هاى ارزش
ــاز در جزيره  ــاخت و س ــانى كه قصد س افزود: كس
ــت و  ــى اداره محيط زيس ــد بايد با هماهنگ را دارن
مديريت شهرسازى نسبت به حفظ درختان موجود 

ــاخت و ساز كوشا  در محل س
باشند . 

ــر اينكه گياهان  وى با تاكيد ب
ــازگارى بااليى  بومى كيش س
ــى دارند و  ــرايط اقليم ــا ش ب
ــتر ــاى درختى بيش ــه ه گون
ــت  حماي ــاى  ه ــه  گون از 
ــزود:  اف ــتند،  هس ــده  ش
ــار»  «كن ــى»،  «كهورايران
ــن  ــم تري ــيا» از مه و «آكاس
ــره كيش  ــاى جزي ــه ه گون
ــتند و درخت «لور» كه از  هس
ــال پيش وارد جزيره  صدها س
كيش شده سازگارى مناسبى 
ــت دارد و از  ــط زيس ــا محي ب

گونه هاى مهم گياهى است . 

اعالم جريمه خسارت زدن به
الك پشت ها و 

 آبسنگ هاى  مرجانى 

ال نينو،  ايران را از تشنگى
 نجات مى دهد؟

دريچه



5روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1708 |دوشنبه 27 مهر 1394 | 5 محرم 1437 
ــند و آنقدر  ــرما و گرما نمى شناس س مريم 

پاپيچت مى شوند كه يا اسكناسى كف پدريان
دست شان بگذارى يا سرعت قدم هايت 
را بيشتر كنى تا از بوى بد و اصرارهاى مكررشان خالص 
ــتى، يا در  ــت چراغ قرمز  بايس شوى. كافى است در پش
پل هاى عابر پياده، پارك ها و غيره قدم بزنى خواهيد ديد 
كه متكديان در قالب هاى گوناگون به طرف مان مى آيند 

و درخواست كمك مى كنند.
ــك، آدامس،  ــن لواش ــت گرفت ــى از آنها با در دس  بعض
سركليدى و .... سعى در قانع كردن مشتريان براى خريد 
ــى فقط پول  ــد و بعضى مواقع وقت ــا تالش مى كنن از آنه

ــم و چيزى از  ــى دهي به آنها م
ــيار  ــا نمى خريم بس آنه

ــمت  ــه س ــادى ب ع
ــى روند.  ديگرى م

همچنين در بيشتر موارد اين متكديان به صورت گروهى 
و سامان يافته براى يك يا چند نفر خاص و البته ميليونر 

كار مى كنند كه در نوع خود پديده اى نادر و جديد است. 
ــخصيت روانى و اجتماعى انسان ارتباط  تكدى گرى با ش
تنگاتنگى پيدا مى كند، امرى دور از شرافت و كرامت انسانى 
ــات و آينده بچه هاى خود بازى كنند.  است كه با احساس
انسان سالم و با شخصيت هرگز براى به دست آوردن يك 
لقمه نان به تكدى اقدام نمى كند و گدايى را وسيله اى براى 

برآورد نيازهاى خود قرار نمى دهد. 
راه چاره مقابله با اين پديده اجتماعى چيست؟ 
ــتى تعدادى از اين كودكان را  ــازمان بهزيس ــاله س هر س
ــه طورى كه  ــاماندهى و نگهدارى مى كند؛ ب س
ــاس آمارهاى موجود سال گذشته شش  بر اس
ــور جمع آورى و  هزار كودك خيابانى در كش
ــتى تحويل داده شده اند. اما  به مراكز بهزيس
ــت كه اين متكديان روز به روز  جالب اين اس
در حال افزايش هستند و تنها جمع آورى و 
اخذ تعهد راه چاره براى اين مشكل در سطح 
شهر نيست. متاسفانه در ميان اين متكديان 
ــت  ــال نيز كم نيس تعداد كودكان زير 18 س
كه بهترين روزهاى خردسالى خود را به جاى 
تفريح و تحصيل صرف گدايى و فروش كاالهاى

ــتان و پاهاى   بى ارزش مى كنند. يكى با دس
ــرى بدون  ــده ديگ ــى و باندپيچى ش زخم

ــه اى در بغل  كفش يا با بچ
ــى از او در  كه صداي

نمى آيد و آن 
سوتر 

ــه  ــردى ك ف
ــا  ــى ده ه گوي
ــت به  سال اس
حمام نرفته، هر 
ــك در ميدانى  ي
و  ــى  خيابان و 
ــغول مش  ...

ــرى  ــدى گ  تك

ــالت و تنبلى و  ــتند. در صورتى كه گدايى سبب كس هس
عامل از بين رفتن روحيه اعتماد به نفس مى شود. طبيعت 
وجود گدا عالوه بر زشت كردن چهره شهر و به جا گذاشتن 
تاثيرات روحى و روانى بر افراد مى تواند عامل مهمى در تن 
پرورى، كاهلى و گرايش به بى عالقگى به كار و تالش باشد. 

چه كسي مسوول تكدى گران  است؟
از لحاظ قانوني ، تكدي گري جرم است و مقابله با آن نياز به 
دخالت و مشاركت عوامل قانوني و سازمان هاي اجتماعي 
ــر ماجرا به  و رفاهي دارد. براي مقابله با اين پديده، يك س
ــر ديگر به  ــازمان ها و نهادهاي دولتي برمي گردد و س س
ــاز كه مي توانند متحول كننده نوع  بخشهاي فرهنگ س

نگاه اجتماع و مردم به آن باشند.
جمع آوري متكديان و بي خانمان ها، يك كار فراسازماني 
ــت،  ــهرداري ها، نيروي انتظامي، وزارت بهداش است.ش
ــل اند. در حال  ــتي و كميته امداد در اين امر دخي بهزيس
ــكل، جمع آوري اين افراد نيست. البته مساله  حاضر مش
ــت. 90درصد متكديان  متكديان از بي خانمان ها جداس
ــهرها مي  ــيه ش ــازمان يافته اند كه از حاش باخانمان س
ــدارد و عوامل ــتگيري تاثيري ن ــد. در اين مورد، دس آين

ــرعت  ــت كه در نتيجه آنها، كار س پيچيده اي دخيل اس
ــار نياز به  ــد. در كن ــه نتيجه نمي رس ــدارد و ب مطلوب ن
سازماندهي و برنامه ريزي نهادهاي دولتي براي مقابله با 
اين پديده، نقش اجتماعي شهروندان را نبايد ناديده گرفت.

كم كاري برخي سازمان هاي متولي در حوزه آسيب هاي 
ــاماندهي متكديان،  اجتماعي موجب شده طرح هاي س
ــون از توفيق چنداني  بي خان مان ها و كودكان كار تاكن
برخوردار نباشد و اگرچه شهرداري ها به عنوان يكي از 11 
سازمان متولي اقداماتي را 
طي سال هاي اخير براي 
ــع آوري اين افراد  جم
ــهر انجام  از سطح ش
داده اند، اما كم كاري 
ــازمان ها از  برخي س
ــتي در  ــه بهزيس جمل

ــداري و مرحله  ــرش، نگه پذي
موجب شده تعداد قابل توجهي ساماندهي 

از مددجويان پس از مدت كوتاهي از جمع آوري دوباره در 
سطح شهر رها شوند.

در حالي كه آمارهاي موجود بيانگر اين است كه درصد قابل 

توجهي از متكديان پس از مدت كوتاهي دوباره به همان 
شغل تكديگري بر مى گردند و صرفاً جمع آوري اين افراد 
از خيابان ها و معابر شهري و نگهداري موقت آنها در مراكز 

ويژه نمي تواند مشكلي از معضل متكديان برطرف كند.
درآمدهاى ميليونى متكديان

بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد امروزه تكدي گري به 
هيچ وجه با درآمد سال ها پيش متكديان قابل قياس نيست 
ــت كه با وجود اقدامات دست و  و شايد به همين دليل اس
پا شكسته سازمان هاي متولي ساماندهي متكديان، روز به 
روز  به تعداد آنها افزوده مي شود. تكديگري ساليان پيش با 
درآمدي كه به زحمت روزانه به چند صد تومان مي رسيد 
ــه يك و نيم  ــه 50 هزارتومان و ماهان ــا و درآمد روزان كج

ميليون توماني متكديان امروزي كجا!
ــد بدون زحمت و  در صورتى كه وقتى يك متكدى بتوان
دردسر، از صبح تا شب صدها تومان به جيب بزند و وقتى 
در پس پرده باندهايى باشد كه افراد را به گدايى وا دارند و 
خود پول حاصله را به جيب بزنند، مشخص است كه اين 
حركت چه ضربه اى به اقتصاد جامعه وارد خواهد ساخت. 
ــايد ــر به ميليون و ش ــتند گدايانى كه ثروت آنها س هس

ــا و احياناً  ــن راه داراى خانه ه ــد و از اي ــا بزن ــون ه ميلي
آپارتمان ها شده باشند و يا پول هاى حاصله را به صورت 
ــه اين جور افراد  نزول در اختيار ديگران قرار مى دهند ك
ــردن آنها عادت  ــول و انبار ك ــه جمع آورى پ عالقه مند ب
ــووالن مراكز نگهداري  ــن به نقل از مس كرده اند. همچني
ــدي بر اين واقعيت  موقت متكديان كه به نوعي مهر تايي
ــان متكديان  ــنويم در مي ــي كه مي ش ــد، هنگام مى زنن
ــدت بوي تعفن  ــده مردي 30 ساله كه بش جمع آوري ش
ــت  مي داده و از درآوردن لباس هايش امتناع مي كرده اس
ــد با ناباوري  ــرار لباس هايش را عوض مي كنن وقتي با اص
متوجه مي شوند اين مرد 7 ميليون تومان پول نقد همراه 
داشته است! همچنين  در آخر به اين نكته مهم بايد اشاره 
كنم كه گدايى براى اطفال و نوجوانان معموالً پيش درآمد 
و مقدمه سرقت، جيب برى، قاچاق اشياء، حمل يا فروش 
مواد مخدر، سيگاركشيدن، فحشاء و اعمال منافى عفت 
ــت؛  زيرا غالباً اين گونه افراد تازه كار در حين گدايى با  اس
افراد ناباب آشنا شده و براى گذراندن وقت و يا امرار معاش 
اغفال مى شوند.اميد است با برنامه هاى دقيق و اصولى از

ــاى مفيد و  ــرد و با راهكاره ــرى پيش گيرى ك  تكدى گ
سازنده به كاهش اين معضل اجتماعى پرداخت.
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رييس جمعيت هالل احمر با تاكيد بر ضرورت انجام پيش بينى و تدبير الزم 
در مديريت حج تصريح كرد: بايد زمينه هاى رخداد حوادث احتمالى در حج 

را پيش بينى كرده و برنامه ريزى هاى الزم براى مديريت را انجام داد.
دكتر سيد اميرمحسن ضيايى در شوراى معاونين جمعيت هالل احمر با اشاره 
به اينكه در عرصه بين المللى و در زمينه مديريت بحران، موقعيتى با عنوان 
ــفتگى و بى نظمى(chaos)» وجود داردگفت: واقعه تلخ منا نوعى از  «آش
اين موقعيت محسوب مى شود و اين مهم نشان مى دهد كه بايد برنامه ريزى 
جامعى در زمينه پيشگيرى و كاهش ريسك در مديريت جمعيت هاى بزرگ 
ــود. وى با تاكيد بر اهميت و ضرورت برگزارى دوره هاى آموزشى  انجام ش
ــيارى از حجاج براى نخستين بار به حج  جامع براى زائران، عنوان كرد: بس
مى روند و از همه مهمتر اين كه در كشور و منطقه اى نا آشنا، با زبان و فرهنگى 
مكتفاوت قرار مى گيرند و از آنجا كه حج را نيز نمى توان تعطيل كرد، بنابراين 
ــنا كنيم.ضيايى  ــرايط بيشتر آش ــت تا زائران خود را با اين ش ضرورى اس
تاكيد كرد: بر اين اساس بايد تا جايى كه مى توان زمينه هاى مختلف رخداد 
ــاس آن آموزش هاى الزم را  ــى در حج را پيش بينى و بر اس حوادث احتمال
ــبت هاى  ــت تا ابتدا حج را از همه مناس ارائه كرد؛ در اين زمينه ضرورى اس

مذهبى كه در آنها ارائه خدمت مى كنيم، مستثنى كرده و نيروهاى حرفه اى 
و آموزش ديده خود را با توجه به ضروريات موجود در حج و نيازهاى زائران 
اعزام كنيم.رييس جمعيت هالل احمر با تاكيد بر ضرورت آموزش مديران 
ــاس هالل احمر  ــا بحران ، گفت: بر اين اس ــا و زائران براى مقابله ب كاروان ه
پيشنهاد داده است تا ساعتى آموزشى براى آموزش مديران كاروان ، زائران 
و حتى روحانيون كاروان ها كه مورد اعتماد و وثوق مردم هستند در زمينه 

مقابله با بحران هاى وسيع اختصاص يابد.
ــاره به توان جمعيت هالل احمر در ارائه آموزش هاى الزم امدادى  وى با اش
ــالوه بر كادر  ــت تا ع ــا، گفت: هالل احمر آماده اس براى مقابله با بحران ه
درمانى خود، آموزش هاى مقابله با بحران را به مديران كاروان ها و مردم نيز

 ارائه دهد.ضيايى با اشاره به ارائه پيشنهاد اختصاص ساعتى آموزشى براى 
ــرد: در اين زمينه آموزش  ــا بحران ها، عنوان ك ارائه آموزش هاى برخورد ب
ــه در ميان مردم دارند،  ــه علت كالم، نفوذ و وثوفى ك روحانيون كاروان ها ب
ــام اين مهم عزم  ــت و هالل احمر در انج از اهميت دو چندان برخوردار اس
ــجام و حرفه اى گرى به مراتب بيشتر از  جدى دارد.وى با تاكيد بر اينكه انس
وضعيت كنونى در دستور كار هالل احمر خواهد بود، افزود: عالوه بر اين بايد 

برنامه ريزى جامعى براى ارائه آموزش هاى الزم به كاروان ها انجام داد و در 
اين زمينه استفاده از ظرفيت هاى عظيم داوطلبان نقش مهمى دارد.رئيس 
ــج و زيارت بر تهيه  ــكى ح جمعيت هالل احمر خطاب به رئيس مركز پزش
گزارشى مكتوب و جامع در زمينه ارائه خدمات مركز پزشكى حج و زيارت 
در حج امسال تاكيد و خاطرنشان كرد: بر اين اساس مى توان ارزيابى جامعى 
از عملكرد خود در جهت توان افزايى هر چه بيشتر كادر درمانى هالل احمر 
ــى عملكرد جامع هالل احمر در اين زمينه  در آينده داشت؛ به عالوه بررس
ــه تخصصى جمعيت  ــده و در فصلنام بايد تبديل به مقاله اى تخصصى ش
چاپ شده و در اختيار مجامع بين المللى هم قرار گيرد.وى با اشاره به اينكه 
ضرورى است تا حوزه بين الملل نيز پيگيرى هاى الزم را درباره فاجعه منا از 
مجامع بين المللى داشته باشد، گفت: به عالوه بايد در جلسات تخصصى ميان 
هالل احمر، نمايندگى ولى فقيه در حج و زيارت و سازمان حج و زيارت واقعه 
امسال مورد ارزيابى قرار گرفته و راهبردهاى الزم براى سال هاى آينده اتخاذ 
ــود. ضيائى همچنين تاكيد كرد: معاونت حقوقى و امور مجلس نيز بايد  ش
گزارشى جامع از عملكرد مركز پزشكى حج و زيارت هالل احمر به فراكسيون 

هالل احمر مجلس كه قريب 150 تن هستند، ارائه دهد.

خبر 

مديركل فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى از كاهش بيمه 100 هزار 
ــتى خبر داد و گفت: هزار ميليارد  قاليباف و افراد شاغل در صنايع دس

تومان براى بيمه 500 هزار نفر در سال آينده نياز داريم.
ــاغل  ــزار قاليباف  و ش ــش بيمه اى 494ه ــيروس نصيرى از پوش س
ــال جارى 553  ــتى خبر داد و گفت: در رديف بودجه اى س صنايع دس
ــده است كه هر سه  ميليارد تومان براى بيمه اين افراد در نظر گرفته ش

ماه يكبار تخصيص داده مى شود.
ــال جارى اعتبارات ما كفاف پوشش بيمه اين  ــت: در س وى اظهار داش
افراد را نمى دهد و در ماه 72 ميليارد تومان نياز داريم و در صورت عدم 

تخصيص اعتبارات، دچار كسرى بودجه خواهيم شد.
ــرى اعتبارات  ــات الزم را براى جبران كس ــاره به اينكه مكاتب وى با اش
انجام داده ايم، گفت: قانون اين اجازه را به ما داده كه متناسب با بودجه 
نسبت به پوشش بيمه اى اقدام كنيم اما ما چنين مطلبى را نمى توانيم 
به جمعيت هدف خود بگوييم و سعى مى كنيم از اعتبارات ديگر، مبلغ 
بيمه را تامين كنيم كه با توجه به اعتبارات سازمان مشكل است.به گفته 
ــى، در همين خصوص  ــازمان تامين اجتماع مديركل فنى و درآمد س
ــم اعتبارات  ــم  براى اينكه بتواني ــال كرده اي نامه اى به وزارت رفاه ارس
بيشترى كسب كنيم كه قرار است اين نامه از سوى وزير رفاه به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. وى در مورد متن اين نامه نيز اظهار 
داشت: در اين نامه پيش بينى كرده ايم كه براى سال آينده حدود هزار 
ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه اگر اين اعتبار تامين شود، مى توانيم 
ــود.مديركل  حدود 500هزار نفر را بيمه كنيم كه اميدواريم محقق ش
ــزار نفرى  ــى از كاهش 100 ه ــازمان تامين اجتماع ــى و درآمد س فن
قاليبافان و افراد شاغل در صنايع دستى در سال جارى خبر داد و گفت: 
60 تا 70 هزار نفر از اين افراد به دليل عدم اشتغال و مابقى نيز به علت 

عدم واريز مبلغ حق بيمه حذف شده اند.
ــتى و قاليبافان نيز  ــاغل در صنايع دس ــداد افراد ش نصيرى به آمار تع
اشاره كرد و افزود: بر اساس آمارى كه تا پايان خرداد ماه محاسبه شده 
است، 65 هزار نفر در شغل هاى مرتبط با صنايع دستى و 429 هزار نفر 
ــت درصد حق بيمه را  ــش ما قرار دارند كه هف نيز قاليبافان تحت پوش

خودشان و 20 درصد نيز از سوى دولت تامين مى شود.

كاهش بيمه 100 هزار قاليباف

ــى فقط پول  ــد و بعضى مواقع وقت ــا تالش مى كنن از آنه
ــم و چيزى از  ــى دهي به آنها م

ــيار  ــا نمى خريم بس آنه
ــمت  ــه س ــادى ب ع

ــى روند.  ديگرى م

ــتى تعدادى از اين كودكان را  ــازمان بهزيس ــاله س هر س
ــه طورى كه  ــاماندهى و نگهدارى مى كند؛ ب س
ــاس آمارهاى موجود سال گذشته شش  بر اس
ــور جمع آورى و  هزار كودك خيابانى در كش
ــتى تحويل داده شده اند. اما  به مراكز بهزيس
ــت كه اين متكديان روز به روز  جالب اين اس
در حال افزايش هستند و تنها جمع آورى و 
اخذ تعهد راه چاره براى اين مشكل در سطح 
شهر نيست. متاسفانه در ميان اين متكديان 
ــت  ــال نيز كم نيس 18تعداد كودكان زير 18تعداد كودكان زير 18 س
كه بهترين روزهاى خردسالى خود را به جاى 
تفريح و تحصيل صرف گدايى و فروش كاالهاى

ــتان و پاهاى   بى ارزش مى كنند. يكى با دس
ــرى بدون  ــده ديگ ــى و باندپيچى ش زخم

ــه اى در بغل  كفش يا با بچ
ــى از او در  كه صداي

نمى آيد و آن 
سوتر 

ــه  ــردى ك ف
ــا  ــى ده ه گوي
ــت به  سال اس
حمام نرفته، هر 
ــك در ميدانى  ي
و  ــى  خيابان و 
ــغول مش  ...

ــرى  ــدى گ  تك

ــاز كه مي توانند متحول كننده نوع  بخشهاي فرهنگ س
نگاه اجتماع و مردم به آن باشند.

جمع آوري متكديان و بي خانمان ها، يك كار فراسازماني 
ــت،  ــهرداري ها، نيروي انتظامي، وزارت بهداش است.ش
ــل اند. در حال  ــتي و كميته امداد در اين امر دخي بهزيس
ــكل، جمع آوري اين افراد نيست. البته مساله  حاضر مش

ــت.  متكديان از بي خانمان ها جداس
ــهرها مي  ــيه ش ــازمان يافته اند كه از حاش باخانمان س
ــدارد و عوامل ــتگيري تاثيري ن ــد. در اين مورد، دس آين

ــرعت  ــت كه در نتيجه آنها، كار س پيچيده اي دخيل اس
ــار نياز به  ــد. در كن ــه نتيجه نمي رس ــدارد و ب مطلوب ن
سازماندهي و برنامه ريزي نهادهاي دولتي براي مقابله با 
اين پديده، نقش اجتماعي شهروندان را نبايد ناديده گرفت.

كم كاري برخي سازمان هاي متولي در حوزه آسيب هاي 
ــاماندهي متكديان،  اجتماعي موجب شده طرح هاي س
ــون از توفيق چنداني  بي خان مان ها و كودكان كار تاكن

برخوردار نباشد و اگرچه شهرداري ها به عنوان يكي از 
سازمان متولي اقداماتي را 

ــداري و مرحله  ــرش، نگه پذي
موجب شده تعداد قابل توجهي ساماندهي 

از مددجويان پس از مدت كوتاهي از جمع آوري دوباره در 
سطح شهر رها شوند.

در حالي كه آمارهاي موجود بيانگر اين است كه درصد قابل 

با وجود آنكه بيش از 50 درصد نيروى كار كشور را زنان تشكيل مى دهند، آمارهاى رسمى 
ــاغالن زن در ايران با كاهش قابل  بيانگر آن است كه در طول سال هاى اخير، تعداد ش

مالحظه اى مواجه بوده و روند نزولى را در پيش گرفته است.
بى ترديد اشتغال در اعتال و پويايى زندگى بشر امرى انكارناپذير است و زنان در جريان 
اين پويايى به عنوان قشرى تاثيرگذار در رشد و توسعه اقتصادى جوامع بشرى به شمار 
مى روند. براساس گزارش اطلس وضعيت زنان، در طول سال هاى 1375 تا 1390 نرخ 
اشتغال زنان كشور روند نزولى داشته است؛ به نحوى كه طى سال 1375 از كل جمعيت 
فعال زن در كشور 86،7 درصد شاغل بوده اند. نرخ اشتغال در سال 1385 نيز نسبت به 
سال 1375 با 10 درصد كاهش به 76،7 درصد رسيده و در سرشمارى سال 1390 به 
75،8 درصد كاهش يافته است كه نشان از كاهش تدريجى سهم اشتغال زنان دارد.بر 
اساس اين آمار،  نرخ اشتغال در ميان كل زنان جوان كشور در سال 1375 برابر با 79،1 
درصد بوده كه شاخص مذكور در سال 1385 با كاهشى قابل توجه به 62،3 درصد رسيده 

و در سال 1390 اين نرخ به 59،4 درصد تنزل يافته است.
همچنين مقايسه ميان زنان و مردان كشور از نظر شاخص نرخ اشتغال جوانان بيانگر آن 
است كه در اين دوره ها، بين نرخ اشتغال زنان جوان و مردان جوان تفاوت وجود داشته 
و مردان جوان به دليل سهم باال، بيشتر به دنبال اشتغال بوده اند.چندى قبل نعمت زاده 
،وزير صنعت، معدن و تجارت،  از سه برابر شدن نرخ بيكارى زنان نسبت به مردان خبر داد 
و گفت: در حال حاضر جمعيت فعال كشور حدود 23 ميليون نفر است كه سهم خانم ها در 
اين زمينه بسيار كم و حداكثر 15 درصد است.وى با اشاره به نرخ بيكارى 30 درصدى زنان 
كشور گفته است: متاسفانه تعداد بيكارهاى خانم سه برابر متوسط نرخ بيكارى كشور است 
و اگر متوسط بيكارى كشور را 11 درصد در نظر بگيريم، سطح بيكاران تحصيلكرده خانم 
به 30 درصد مى رسد.به اعتقاد نعمت زاده، زنان در برخى مناطق و مشاغل مى توانند بيش 
از مردان حضور داشته باشند، از اين رو پيشنهاد كرده است كه برخى حوزه ها نظير آموزش 

و پرورش تا سطح دبيرستان به زنان واگذار شود. به گزارش ايسنا، با وجود آنكه در يك دهه 
اخير با باز شدن فضاى فرهنگى و دانشگاهى، سطح تحصيالت در جامعه  زنان افزون تر 
شده و توقعات و انتظارات زنان براى پذيرش مسووليت هاى اجتماعى باالتر رفته اما زنان 
نتوانسته اند سهم خود را از بازار كار كشور بگيرند؛ به نحوى كه با داشتن توانمندى ها و 
پتانسيل هاى بااليى كه در حوزه هاى مختلف از خود نشان داده اند آنچنان كه بايد به سهم 
شايسته اى از بازار كار دست نيافته اند. به نظر مى رسد كه تغيير نوع نگاه به زنان و وجود 
نگاه سنتى و محدود برخى سياستگذاران نسبت به مقوله اشتغال و فعاليت زنان از جمله 

موانع اصلى مشاركت زنان در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى باشد.
حسن طايى ،معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى ، با اشاره 
به عدم تعادل ميان نرخ اشتغال زنان و مردان مى گويد: اگر نرخ مشاركت زنان در جامعه باال 
برود نرخ بيكارى زنان و بسيارى از آسيب هاى اجتماعى كاهش مى يابد.وى پايين بودن 
نرخ مشاركت زنان در بازار كار را مورد اشاره قرار مى دهد و مى افزايد: آمارها بيانگر آن است 
كه نرخ مشاركت زنان در فعاليت هاى اقتصادى مطلوب نيست و كاهش مشاركت آنها در 

بازار كار به منزله عدم تعادل ميان نرخ مشاركت زنان و مردان است.
ــردان را 9 درصد و نرخ  ــال 1394، نرخ بيكارى م مركز آمار ايران نيز در گزارش بهار س
بيكارى زنان را 19،2 درصد اعالم كرد كه در نوع خود قابل تامل است و ضرورت توجه به 
فراهم كردن بازار كار مناسب براى زنان و ايجاد فرصت هاى شغلى بيشتر را نشان مى دهد.

در همين راستا حميد حاج اسماعيلى ، تحليلگر بازار كار ،  بر اين باور است كه هيچ مانعى 
براى حضور و مشاركت زنان همپاى مردان وجود ندارد و دقت و تعهد زنان و شرايط كار 

آنها در بسيارى موارد بيش از مردان موثر و نقش آفرين است.
ــده و داليل متعددى از جمله  ــفانه سهم زنان در بازار كار گم ش البته او مى گويد: متاس
ــاعات كار طوالنى، نبود امنيت شغلى، دستمزد كم و شرايط  تبعيض در محيط كار، س
نامناسب كار موجب شده تا بازار كار در چند سال اخير با بى ميلى زنان براى حضور در 
فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى رو به رو شود كه اين امر در كاهش سهم اشتغال زنان 

بى تاثير نبوده است.

ــاره به اينكه  وزير تعاون، كارو رفاه اجتماعى با اش
تجميع بيمه ها به معناى يكى شدن چند سازمان 
ــى دارند،  ــاختار متفاوت ــه هويت و س بيمه اى ك
امكانپذير نيست گفت: منابع بخش سالمت بايد 

تجميع و براى بيمه ها خرج شود.
على ربيعى در مراسم توديع و معارفه اعضاى جديد 
و قديم هيات مديره سازمان بيمه سالمت در مورد 
تجميع بيمه ها، افزود: در حال حاضر سازمان هاى 
بيمه گر، ساختارها و ساز و كار يكسانى ندارند؛ به 
همين دليل اينكه بخواهيم تمامى آنها را به يك 

سازمان تبديل كنيم، امكانپذير نيست.
وى گفت: هر سازمان بيمه گرى هويت مخصوص 
خود را دارد و حق بيمه هايى كه پرداخت مى كند، 
متفاوت است؛ به طورى كه كارگران هفت درصد، 
ــش درصد و برخى نيز رايگان بيمه  كارمندان ش
ــده اند به همين دليل نمى توانيم سازمان هاى  ش
بيمه اى را به يك سازمان تبديل كنيم. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اينكه در حال حاضر 
ساز و كار ادغام سازمان هاى بيمه گر وجود ندارد، 
ــاختارهاى متفاوت و تفاوت حوزه هاى  گفت: س
كارى سازمان هاى بيمه گر، امكان يكى شدن را به 
ما نمى دهد.ربيعى با اشاره به اينكه تجميع بيمه ها 

ــاى بيمه ها  ــت دارد، گفت: بايد رفتاره دو خصل
ــد تا بتوانيم به شكل هاى مختلفى با  يكسان باش
ــرارداد ببنديم  ــتان ها و مراكز درمانى، ق بيمارس
ــود.وى به تشكيل كميته  كه اين كار انجام مى ش
ــاره كرد و افزود:  مشتركى با وزارت بهداشت اش
ــتركى  ــان، كميته مش ــراى ارائه خدمات يكس ب

تشكيل شده است.
ــاه اجتماعى، در  ــاون، كار و رف ــه وزير تع به گفت
صورتى كه قرار باشد همه مردم يك اندازه از بيمه 
ــورت بايد منابع  ــوند، در اين ص پايه برخوردار ش
ــود و با استانداردسازى و  آن نيز در نظر گرفته ش
ــازمان ها، اين تجميع انجام شود؛  حفظ هويت س
ــبى انجام نخواهد  در غير اين صورت اقدام مناس
ــت: در تجميع منابع نيز  ــد.ربيعى اظهار داش ش
ــت،  ــالمت اس تمام بودجه هايى كه در بخش س
ــود و  بايد در يكجا جمع و براى بيمه ها هزينه ش
ــاير بيمه  شدگان  همچنين افرادى كه مازاد بر س
حق بيمه پرداخت مى كنند، مانند كارگران بايد 
ــه پايه برخوردار  ــات بهترى عالوه بر بيم از امكان
ــكل  ــتى ش ــوند و در اين صورت تجميع درس ش
خواهد گرفت.وى در مورد بيمه پيوند نيز گفت: 
ــن اجتماعى و  ــان تامي ــاى الزم مي هماهنگى ه
بيمه سالمت انجام شده و منتظر مصوبه شوراى 
ــوى دولت عالى بيمه براى تخصيص اعتبار از س

 هستيم.

سهـم زنان در بازار كار كـم شده است تجميع بيمه هـا 
ممكـن  نـيست

تكدى گرى  پايانى  نـدارد

رييس جمعيت هالل احمر تاكيد كرد؛

آمـوزش 
مديريت بحـران
 به زائـران حـج
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بازيگر نقش «ابوطالب» در فيلم «محمد رسول اهللا(ص)» گفت: بازى در 
اين نقش برايم همچون عبادت بود. مجيدى قبل از آغاز فيلمبردارى، 
اتفاقاتى كه در انتظارمان بود را برايم بازگو كرد؛ آنقدر كه گفتم ديگر 

داريد مرا مى ترسانيد.
مهدى پاكدل بازيگر جوان و بدون حاشيه سينما به يكباره براى نقشى 
ــود. او ايفاگر نقش «ابوطالب»  بزرگ در فيلمى بزرگ انتخاب مى ش
است. زمانى كه با وى گفت وگوى حضورى داشتم متاسفانه عكاس نبود 
تا لحظه هاى به وجد آمدن وى را هنگام صحبت در مورد فيلم «محمد 
رسول اهللا (ص)» ثبت كند. پاكدل از مجيدى گفت، از احساس غير 
مسلمان ها بعد از ديدن فيلم در كانادا از همكارى با بزرگان سينما چون 
استرارو. دلخور هم بود از قضاوت هاى به دور از انصاف. به قول خودش 
شايد بايد برخى به جاى حضور در سينما بروند در بازار آهن فروش ها 
كار كنند. پيش از اينكه براى اين نقش انتخاب شود دندان احساسش 
براى حضور در حد و اندازه حتى يك پالن در اين فيلم تيز شده بود. به 

قول خودش دلش شكسته بود از دور مراحل انتخاب عوامل اين فيلم را 
نگاه مى كرد و انتظار مى كشيد. روزهايى بود كه حال و حوصله خودش 
را هم نداشت. تلفنش زنگ مى خورد به او مى گويند بياييد براى تست 
ــتباه گرفتيد من مهدى پاكدل  گريم باورش نمى شود مى گويد: اش
ــت بود پاكدل براى بازى در نقش «ابوطالب» حامى  هستم، اما درس
پيامبر انتخاب شده بود. لحظه هاى وصف ناپذير مهدى پاكدل در طى 
دوسال حضورش در اين فيلم از همين جا آغاز مى شود كه بر همين 

اساس با وى گفت وگويى داشتم كه به شرح ذيل آمده است.
صحبت در مورد چنين فيلمى سخت است و سوال هاى 
بسيار زيادى وجود دارد كه حتى شايد برخى از آن ها تكرارى 
به نظر برسد؛  اما هر بازيگرى تعريف خود را از كارى كه انجام 
داده اسـت دارد. ابتدا در مورد خود فيلم و مسووليتى كه بر 
دوش داشـتيد حرف بزنيد و مجيدى كه پرچم دار پذيرفتن 

چنين مسووليت بزرگى بود.

تحمل بار چنين مسووليتى از عهده هر كارگردانى خارج است همين 
ــازم كه بيش از  ــما فقط به اين فكر كنيد كه من فيلمى مى س كه ش
ــووليت بزرگى رابر دوش شما خواهد  يك ميليارد مخاطب دارد مس
ــد. در طى مدتى كه با  ــناك هم به نظر مى رس گذاشت و گاهى ترس
مجيدى كار مى كردم احساس مسووليت را در نگاه شان هم مى ديدم. 
واقعا پذيرفتن چنين مسووليتى ترسناك است و شوخى نيست.فكر 
كنيد فيلمى ساخته شود كه به بخشى يا عده اى توهين كرده باشد چه 
اتفاقى مى افتد. قطعاً كسى دلش نمى خواهد فيلمى با اين مختصات 
بسازد اما به هر حال ممكن است اين اتفاق به هزار و يك دليل بيفتد 
ــت حاال تصور كنيد مسوول ساخت  چقدر مسووليت آن سنگين اس
ــارد آدم را بر عهده  ــتيدكه اعتقاد و باور بيش از يك ميلي فيلمى هس
داريد. موضوع اين فيلم فرا ملى و بين المللى است موضوعى است كه 
اعتقاد و باور هاى بسيارى را در بر مى گيرد. ممكن است در لحظه اى 
ــيار سنگين تر از آن است كه بتوان  چيزى اشتباه شد بازخورد آن بس

آن را هضم كرد.
 البته با توجه به شـرايط تبليغاتى كه نسبت به اسالم و 
مسلمان ها وجود دارد،  ساخت چنين فيلمى به شدت احساس 
مى شد سياه نمايى ها آنقدر زياد است كه تغيير آن كار دشوارى 

است.
ــياه نمايى هاى زيادى شده است و  ــت. در زمينه اسالم س درست اس
نگاه جهان را نيز به اسالم تغيير داده اند و گاهى آنقدر اين سياهى زياد 
است كه هر چقدر هم به آن لكه هاى سفيد را بپاشى باز هم زمينه سياه 
ــياه نمايى كرده اند. واقعاً مجيد مجيدى  خواهد بود. تا توانسته اند س
بسيار دل و جرأت به خرج داد كه اين فيلم را ساخت. به نظرم واقعاً با 
كمك خود پيغمبر اسالم اين فيلم را ساختند. به خود پيامبر توسل 
كردند و گفتند كه ما مى خواهيم صادقانه زندگى شما را بسازيم و من 
ــاهد زحمات مجيدى بودم. البته كه تمام عوامل فيلم حتى افراد  ش
خارجى كه در ساخت اين فيلم دخالت داشتند زحمت بسيار زيادى 
كشيدند.  اصوالً ابتدا فيلمى ساخته مى شود و بعداً بزرگ مى شود اما 
ــول اهللا (ص)» قبل از اينكه ساخته شود  فيلم سينمايى «محمد رس
بزرگ بود. چنين شرايطى كار را براى همه سخت مى كرد مخصوصا 
براى بازيگران فيلم كه مسووليت سخت و سنگينى را بر عهده داشتند. 
من نقش فردى را بازى مى كردم كه ايرانى ها عاشق فرزندش حضرت 

على (ع) هستند.
زمان بازى در اين نقش مجيدى بر چه چيزى تاكيد داشت؟

ــردارى به بنده گوش زد مى كرد  مجيد مجيدى بار ها در طول فيلمب
ــى (ع) را بازى مى كنى.»  و مى گفت: «تو دارى نقش پدر حضرت عل
ــنگينى بود. زمانى كه در اين  ــووليت س واقعاً براى تك تك افراد مس
فيلم بازى مى كردم خودم را مجاز و محق براى انجام برخى كار ها و يا 
رفتار ها نمى دانستم نه به اين معنى كه كار خاص و ويژه اى بوده كه كنار 
گذاشتم منظورم كم كارى است؛ به طور مثال اگر زمان فيلمبردارى 
برخى فيلم ها كمى دير تر سر صحنه حاضر مى شدم در اين فيلم بزرگ 
به جزيى ترين موارد هم دقت مى كردم. مساله اين فيلم برايم فرا متنى 
بود حتى به خودم اين اجازه را نمى دادم خستگيم را سر صحنه بياورم. 
در مقطع پيرى «ابوطالب» 9 ساعت گريمم طول مى كشيد و به شدت 
پوست تحت تاثير مواد گريم قرار گرفته بود. سكانس هايى كه مربوط 
به زمان پيرى «ابوطالب» مى شد را زود تر گرفتيم و هنگام فيلمبردارى 
صحنه هايى كه مربوط به جوانى اين نقش بود اثرات آن كامًال مشهود 

است اما اجازه نمى دادم آسيب پوستى كه ديده بودم ذره اى در كارم 
تاثير بگذارد يا ديده شود. مى خواهم بگويم كه حضور در اين نقش برايم 
مانند بازيگرى نبود ؛ بلكه همچون يك عبادت بود حال خوبى بود كه 
دلم نمى خواست تمام شود. بر خالف برخى پروژه ها كه دلم مى خواهد 
زود تمام شود. فيلم سينمايى «محمد رسول اهللا (ص)» جزو آن دسته 
از آثارى بود كه فكر نمى كنم ديگر برايم تكرار شود. دلم نمى خواست آن 
روز ها تمام شود بلكه عالقه داشتم هميشه در هاله اى كه به دليل حضور 
در اين فيلم برايم به وجود آمده باشم با اينكه فوق العاده از لحاظ فيزيكى 
ــختى بود. در يك بازه زمانى كه مربوط به اوايل  كار بسيار دشوار و س
فيلم بود از اسب افتادم و دنده ام شكست و بسيارى از سكانس هاى اسب 
سوارى در عسلويه كه ضبط شد با دنده شكسته فيلمبردارى كرديم اما 
لذت مى بردم از كارى كه انجام مى دادم و اجازه ظهور درد را نمى دادم.

از حضورتان در اين نقش و مسـيرى كه بـه «ابوطالب» 
رسيدى بگوييد؟

واقعاً اين من نبودم كه اين نقش را انتخاب كردم بلكه انتخاب شدم. 
انتخاب نه از سوى مجيدى و يا هر فرد ديگرى باز هم اشاره مى كنم به 
انرژى چيزى فرامتنى كه حضورم را در «محمد رسول اهللا (ص)» رقم 
زد. از دوسال قبل در جريان توليد اين فيلم سينمايى بودم. فكر مى كنم 
تا به اين لحظه 8 بار فيلم را ديدم. و اين ديالوگ در فيلم برايم بسيار 
پر معنا است در بخشى از فيلم ديالوگى داريم به اين شكل كه « خدا 
ــته». من خيلى دلم شكسته بود.  را كجا مى يابيد؟ در دل هاى شكس
احساس مى كردم به آنچه كه حقم بوده در سينما دست پيدا نكرده ام. 
واقعاً سال ها تالش كردم و زحمت كشيدم و دلم مى خواست در سينما 
با كارگردان بزرگى كار كنم بدون تعارف اين اتفاق برايم نيفتاده بود و 
عالقه آرزو داشتم در يك فيلم ماندگارى حضور داشته باشم.در تنهايى 
ــاخته شدن است  خودم مى گفتم:«نگاه كن اين فيلم هم در حال س
عوامل فوق العاده حرفه اى دارد و... آن ها حتى به من فكر هم نمى كنند. 
خدايا چه كار بايد كنم؟! به چه كسى بگويم كه دلم مى خواهد يك پالن 
در اين فيلم حضور داشته باشم؟! مگر چه مى شود؟!» با خودم كلنجار 
ــمت  ــود را مجاب مى كردم كه باالخره يك روز هم قس مى رفتم و خ
من فيلمى ماندگار خواهد شد. متوجه شدم كه عوامل فيلم انتخاب 
شده اند و يك ماه ديگر فيلمبردارى آغاز مى شود. با خودم گفتم «اين 
هم قسمت ما! حتى يك نفر براى سياهى لشكر هم به من زنگ نزدند!» 
ــت. چند پروژه سينمايى هم  دو الى سه ماه هم از ازدواجم مى گذش

پيشنهاد شده بود و هيچ كدام را نپذيرفته بودم.
ــده بود كه مى گفتم چرا بايد چنين نقش هايى  آنقدر حالم گرفته ش
پيشنهاد شود. صاف و ساده بگويم احساس عجيبى داشتم با خودم هم 
ديگر حال نمى كردم؛ شرايطى كه داشتم برايم كسالت بار بود. تا اينكه 
ــتانم هم با من تماس گرفت و خواست در فيلم كوتاهى  يكى از دوس
ــا چند تا از عوامل  ــم پذيرفتم اتفاقاً در   همان روز ب بازى كنم و من ه
فيلم و مخصوصاً فيلمبردار در مورد پروژه «محمد رسول اهللا (ص)» 
صحبت كرديم و گفتيم خوش به حال افرادى كه قرار است در اين فيلم 
همكارى كنند.   همان روز محسن قرايى با من تماس گرفته بود و من 
جواب نداده بودم و بعد اس ام اس داده بود كه من محسن قرايى دستيار 

مجيدى هستم لطفاً با من تماس بگيريد.
بعد از اين همه بحث در مورد فيلم و آرزوى حضور در آن به 

ذهنت نرسيد كه براى بازى با تو تماس گرفته اند؟
ــا خودم گفتم  ــيد ب ــچ عنوان چنين فكرى به ذهنم نرس اصًال به هي

احتماالً شماره فردى را مى خواهند. تماس گرفتم با محسن قرايى او 
هم گفت:«فردا فرصت دارى 10 صبح براى تست گريم بياييد؟! باور 
كنيد فكر كردم اشتباهى گرفته است! دوباره خودم را معرفى كردم و 
گفتم من مهدى پاكدل هستم. براى چه بيايم؟ او گفت: « ماجراى فيلم 
پيامبر كمى متفاوت با ساير كار ها است افراد ابتدا تست گريم مى دهند 
اگر پذيرفته شد بعد فيلمنامه داده مى شود.» به سرعت گفتم بله حتماً. 
ــتى در نظر داريد؟ او گفت: بله براى  فقط پرسيدم براى نقش خواس
نقش اصلى فيلم كاراكتر «ابوطالب». واى خداى من! باورتان نمى شود 
ــرم گفتم: براى اين فيلم با  با چه حس و حالى تا منزل رفتم. به همس
من تماس گرفتند. او گفت: خيلى عاليه براى اينكه هميشه آرزويش 
را داشتى اما چرا آنقدر مضطربى؟! گفتم: براى اينكه اگر بروم و انتخاب 
نشوم حالم بسيار بد مى شود. همسرم تنها گفت: «اميدت به خدا باشه 
انشااهللا درست مى شه.»براى تست گريم رفتم بعد از اتمام گريم لباس 
هم پوشيدم مجيد مجيدى و ميرباقرى داخل شدند. براى اولين بار بود 
كه مجيد مجيدى را مى ديدم. نمى دانم جواب سالم من را هم داد يا نه 
چون به شدت داشت من را برانداز مى كرد زير لب هم حرف مى زد و رو 
به ميرباقرى گفت: خودشه نه؟ ميرباقرى هم گفت: اره خوبه خودشه. 
اين لحظه براى من لحظه درخشان و به يادماندنى در زندگى ام است. 
هميشه فكر مى كنم اين لحظه بزرگ از جايى ديگر برايم رقم خورد 
احساسم اين است كه صاحب اصلى پروژه و كائنات چنين شرايطى 
ــال تمام فكر و ذكرم اين  را فراهم كردند. از آن به بعد نزديك به دو س
پروژه بود. اين فيلم يك اثر سينمايى نيست بلكه يك شعر است كه به 
زبان سينما سروده شده است كار ما هم بازيگرى در اين فيلم نبود به 
نوعى عبادت بود.قبل از شروع فيلمبردارى مجيدى در مورد بسيارى 
ــد بازخورد هايى كه از  ــت بيفت از موارد مانند اتفاقاتى كه ممكن اس
گروه هاى مختلف دريافت مى كنيم و همچنين مسووليت سنگينى كه 
بر دوش داريم با من حرف زد تا جايى كه خودم گفتم:   «آقاى مجيدى 
بيشتر از اين ديگر نگوييد من مى ترسم من هر آنچه كه در وجودم دارم 
را در اختيار پروژه خواهم گذاشت. هم انرژى اش را دارم و انگيزه كافى 
ــود» كارى  و حاضرم با تمام وجود كار كنم تا اين نقش قابل باور بش

نداشتم كه اطرافيان چه مى گفتند. 
كما اينكه بودند افرادى كه با مجيدى تماس گرفتند و گفتند فالنى 
مناسب اين نقش نيست، تو بايد يك چهره سينمايى تر بياورى، اين 
بازيگر مگر كدام نقش ويژه اى را بازى كرده است اما واقعاً با وجود تمام 
اين اتفاق ها گويا نيروى قوى ترى اين ماجرا را هدايت مى كرد. نه من 
بلكه تمام افرادى كه در اين پروژه سينمايى حضور داشتند ماجرايى 
ــان اتفاق افتاده بود. اين نكته را تا به حال در هيچ  اين چنينى برايش
گفت وگويى نگفته ام زمانى كه عكس بنده را به روى مجله زدند و به 
نوعى از چهره «ابوطالب» رونمايى كردند تنها فردى كه با من تماس 
گرفت و تبريك گفت شهاب حسينى بود و گفت:  « به نظرم تو بهترين 
ــوى باش من مطمئنم كه تو  انتخاب براى اين نقش بودى. مهدى ق
ــهاب  ــوى و از عهده اين كار بر مى آيى». اين برخورد ش موفق مى ش
ــيار انرژى بخش بود و كيف كردم كه يك همكار  ــينى برايم بس حس
ــرد و تبريك مى گويد.  ــى دارد كه تماس مى گي آنقدر منش و فروتن
واقعاً فكر نمى كنم شهاب عزيز با توجه به جايگاهى كه دارد نيازى به 
انرژى من داشته باشد. شهاب در آن لحظه حساس با من تماس گرفت 
لحظه اى كه با توجه به اتفاق ها و حرف و حديث ها احساس مى كردم 

تنها هستم.

اين روزها حجت اهللا ايوبى پس از ماجراى حذف نام «فجر» به نظر مى رسد چالش 
ديگرى ايجاد كرده و بايد پاسخگو باشد چرا تنها پس از گذشت چند روز از تاكيدات 
رهبر انقالب نسبت به حركت خزنده ضدانقالب و تطهير دوران طاغوت، به مستند 
ــبكه نمايش خانگى ارائه كرد!روزهاى پايانى  ــتان» مجوز پخش در ش «چنارس
هفته قبل بود كه اخبار ضد و نقيضى از توزيع مستند«چنارستان» نقل محافل 
ــتند بدون مميزى بخش هاى مغاير با  شد، اخبارى كه حكايت از توزيع اين مس

ارزش هاى انقالب داشت. 
امضاء 50 پرونده در روز

پاسخ هاى مسووالن سينمايى در رابطه با مجوز مستند«چنارستان» آنچنان مهم 
نيست چرا كه اين مستند با مجوز شبكه نمايش خانگى در حال آماده شدن است. 
موضوع بدتر و فاجعه بارتر جواب موسوى در روز چهارشنبه 22مهرماه به خبرنگار 
ــت كه گفته بود: «مطلقاً از پروانه نمايش  فيلم «چنارستان» اطالعى  فارس اس
ندارم» و در ادامه خاطر نشان كرده بود: «روزانه 50پرونده به دست من مى رسد و 
من پروانه هاى نمايش زيادى را امضاء مى كنم طبعاً از پروانه نمايش اين فيلم اطالع 
دقيقى ندارم». مجوز پخش چنارستان به امضاء موسوى رسيده و او نمى داد كه به 
اين مستند مجوز داده است! همين نكته كافى است تا بفهميم در سازمان سينمايى 

چه خبر است و اين مجموعه چگونه مديريت مى شود.
شبكه نمايش خانگى، فيلم هاى «ميجر»، مدير و ارزيابان بى تجربه

اولين بار نيست كه موسوى به عنوان مدير كل شبكه نمايش خانگى نمى داند چه 
چيزى را امضا مى كند و يا مجوز كدام محصول فرهنگى يا ضد فرهنگى را امضا 
مى كند، پيش از اين نيز وى در گفتگو با راديو گفتگو و برنامه سينمامعيار در مورد 
فيلم هاى «ميجر» از محتواى فيلم ضد ايرانى روبوكاپ كه به آن مجوز داده بود ابراز 
بى اطالعى كرده و گفته بود:«فيلم روبوكاپ پس از حذف سه دقيقه ابتدايى كه 
صراحتا به ايران و خصومت با آن مى پردازد، به شوراى كارشناسى ما ارائه شده، و 
به علت عدم اشراف كارشناسان شورا و پخش قسمت هاى قبلى آن از صداوسيما، 

متاسفانه در اين مساله سهل انگارى صورت پذيرفته است».
ــاله در حال ضربه خوردن است. اول،  ــبكه نمايش خانگى از دو مس اين روزها ش
مديرى كه روزانه 50 مجوز امضا مى كند، طبيعتا اين مدير كارهاى ديگرى نيز 
دارد و جلسات و برنامه هاى جنبى، فرصت خواندن آنچه را در حال امضا كردن 
است را به وى نمى دهد. دوم، كارشناسان و ارزيابانى كه به گفته موسوى اشراف 
كاملى بر آنچه ارزيابى مى كنند ندارند. تصور مى كنم همين دو دليل براى بى سر و 
سامانى اين روزهاى شبكه نمايش خانگى كافى باشد و با وجود چنين شرايطى اگر 
محصوالت مغاير با فرهنگ اصيل ايرانى و مخالف با جريان اصلى فرهنگى مردم  

سر از شبكه نمايش خانگى در نياورند جاى تعجب دارد.
حضور فيلم هايى چون «روبوكاپ» كه ضد ايرانى است، «گرگ وال استريت» كه 
ــنت» كه ويژه كودكان رتبه بندى شد اما محتواى  ضد اخالقى است و «مليفيس
ضد دينى دارد، تنها نماينده فيلم هاى «ميجر» است كه در شبكه نمايش خانگى 
بر اثر بى كفايتى مسووالن و كاركنان آن به مخاطبان عرضه شد. فيلم هاى شانه 
تخم مرغى موجود در اين شبكه را هم به عملكرد شبكه نمايش خانگى اضافه كنيد 
و براى آنكه ميزان موفقيت مسووالن اين نهاد را درك كنيد از حضور سريال هايى 
ــمت با افت شديد محتوا روبرو شدند و يا نيمه  كه به بازار آمدند و بعد از چند قس
كاره رها شدند و به مخاطبان توهين كردند را نيز اضافه كنيد تا بهتر بتوان كارنامه 

مديريتى مسووالن آن را بررسى كرد.
شگردهاى دريافت پروانه ساخت و مجوز نمايش

ــازندگان محصوالت تصويرى براى دريافت مجوز ساخت و اكران از مسووالن  س

ــتان خود را ذيل موضوع ديگرى  ــينمايى، خط اصلى داس كم اطالع سازمان س
پنهان مى كنند و موضوع ديگرى را به مخاطب عرضه مى كنند و استاد بالشك 
اين كار «آفريده ها» هستند، هنوز ساخت فيلم ضد انقالبى «يك خانواده محترم» 
ــهدا بود را فراموش نكرده ايم، اثرى كه با  كه سراسر توهين به خانواده محترم ش
هدايت محمد آفريده از جهل مديران وقت رسانه ملى استفاده شد و با مشاركت 

فرانسوى ها ساخته شد.
مستند«چنارستان» و آفريده ها

هادى آفريده نيز اين بار به تاسى از محمد آفريده كه اين روزها در شبكه مستند 
همه كاره و هيچ كاره است «چنارستان» را با موضوع طوالنى ترين خيابان تهران 
ــده آن را از شبكه مستند  ساخت و در روز درخت نسخه تلويزيونى و سانسور ش
ــت با موضوع قرار دادن  ــيارى روبرو شد. او توانس پخش كرد كه با اعتراضات بس
چنارهاى تهران رپرتاژى از دوران طاغوت را به تصوير بكشد، سپس در جشنواره 
ــت آورد و در ادامه مستند ضد انقالبى خود را به  سينما حقيقت جوايزى را بدس
ــانده و حاال با عدم آگاهى نظارت و ارزيابى در سازمان  ــانه ملى رس پخش از رس
سينمايى، سوداى پخش اثر خود در شبكه نمايش خانگى دارد كه با گرفتن مجوز 

تا حدود بسيارى به هدف خود نزديك شده است.
تذكرات رهبر انقالب و تكرار اشتباهات حجت اهللا ايوبى

ــينمايى و در راس آن ــازمان س ــر در س ــووالن ام ــت مس ــوال اينجاس حال س
ــالب پيرامون  ــاره رهبر انق ــات و تاكيدات چندب ــا فرمايش ــت اهللا ايوبى ب  حج
جلوى گيرى از حركت خزنده برخى جريانات داخلى و همراهى با جريان خارجى 
ــالمى در  در تبليغ و تطهير دوران پيش از انقالب چه مى كنند؟رهبر انقالب اس
ــانه ملى، تغيير باور به گذشته را از ديگر  تاريخ 20-7-94 در ديدار با مديران رس
اهداف مورد نظر در جنگ نرم برشمردند و تأكيد كردند: «مردم ما نسبت به رژيم 
فاسد و مستبد گذشته باورهايى دارند كه در جنگ نرم تالش بر اين است تا اين 
گذشته زشت و پليد و سياه به گذشته اى درخشان و زيبا تغيير يابد» و در ادامه 
معظم له مى فرمايند:«آنها مى خواهند با تغيير باور به گذشته، نتيجه بگيرند كه 
لزومى به وقوع انقالب اسالمى براى از بين بردن آن گذشته، وجود نداشته است». 
حجت اهللا ايوبى بايد در بازگشت از سفر به ايتاليا بايد پاسخگو باشد چرا و چگونه و 
با كدام دليل و برهان عقلى و سينمايى مديرى كه در شبكه نمايش خانگى حركت 
مثبتى نداشت را با حفظ سمت به عنوان مديركل حوزه رياست سازمان سينمايى 

منصوب كرده است؟

اقدامات سلسله وار ايوبى و چالش هاى پس از آن

رييس مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران گفت: اهل منبر و مداحان در 
ــد،  ــعارى را بخوانند كه از باب معرفتى خوبى برخوردار باش ايام محرم بايد اش

اينطور نباشد كه بدعت ها را در خفا و در بيراهه به مردم منتقل كنيم.
حجت االسالم عبدالحسين خسروپناه، عضو مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه 
ــيدن ايام عزادارى سيد و ساالر شهدا، امام حسين  ايران ضمن تسليت فرا رس
(ع)، درباره بهترين فضيلت ها و اعمال در ايام محرم اظهار داشت: ذكر مصائب و 
فضائل اهل بيت عصمت و طهارت به ويژه امام حسين (ع) و بيان نكات مشترك 
بين اهل بيت (ع) و مسائل اختصاصى امام حسين بن على (ع) در اين ايام بسيار 

حائز اهميت است. 
وى با تأكيد بر اهميت حادثه كربال در مقايسه با ساير حوادث در تاريخ اسالم 
ــود؛ بنابراين همه  ــينى بايد با هم منتقل ش ــعور در عصر حس گفت: شور و ش
مداحان، خطبا، علما و اساتيد بايد به لحاظ علمى و اعتقادى شيعيان را پرورش 

دهند و در كنار شور به شعور مخاطبان نيز توجه كنند.
خسروپناه با ابراز خرسندى از اينكه مردم ما همه شعور معرفتى خوبى دارند و 
عالقه مند شنيدن مباحث و بهره بردن از اين ايام هستند، اظهار داشت: اين ايام 
فرصت خوبى است كه اهل منبر نيز سعى كنند اطالعات كافى و معرفتى خود 
را باال ببرند. اهل منبر و مداحان اشعارى را بخوانند كه از بار معرفتى مناسبى 
برخوردار باشد تا مباحث و فضائل و مناقب اهل بيت (ع) به خوبى منتقل شود، 

اينطور نباشد كه بدعت ها را در خفا و در بيراهه به مردم منتقل كنيم.

رييس مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران همچنين افزود: امام حسين (ع) 
براى هدف مقدسى قيام كرد، اين هدف بايد به خوبى به مردم عصر ما منتقل 
ــورا باقى نماند و آنچه كه به  ــود، به طوريكه تحريفات در آينده از قيام عاش ش

آيندگان منتقل شود مسائل درست و صحيح معرفتى از واقعه عاشورا باشد.
ــته هاى عزادارى نيز حرمت اين ماه و آرامش و آسايش  وى با تأكيد اينكه دس
مردم را نگه داشته و سلب آرامش نكنند، توضيح داد: هر كس با حضور در اين 
مكان ها بايد بتواند آرامش بيشترى پيدا كند، خود را سبك كند و به معرفتش 

هم اضافه شود، بنابراين در همين مسير حركت كنيم و به بيراهه نرويم.

ــور براى سال تحصيلى  ــازمان فعاليت هاى قرآنى دانشگاهيان كش س
جديد طرح دانشجو معلم قرآن كريم را اجرا مى كند.

در فراخوان سازمان فعاليت هاى قرآنى دانشگاهيان آمده است:طرح 
ــتاى نيل به نهضت قرآن آموزى در  ــجو معلم قرآن كريم در راس دانش
كشور، از دانشجويان مستعد و آشنا به علوم روخوانى و روانخوانى قرآن 
ــجويان و نيز  كريم ثبت نام به عمل آورده و جهت تعليم به ديگر دانش
گسيل به مناطق محروم كشور در قالب اردوهاى جهادى قرآنى آموزش

 مى دهد.
محتواى دوره هاى آموزشى اين مركز پس از برگزارى آزمون ورودى 
ــجويان، به صورت  ــاب دانش ــى و روانخوانى و انتخ ــته روخوان در رش
ــورت مكاتبه اى ارائه  ــى و به ص حضورى با برگزارى اردوهاى آموزش

خواهد شد.
ــجو  ــت: مركز دانش ــده اس ــوان آم ــن فراخ ــرى از اي ــش ديگ در بخ
ــه هايى  ــن زمين ــى از بزرگتري ــد يك ــى توان ــم م ــرآن كري ــم ق معل
ــى به  ــاى علم ــوزش ه ــت آم ــار درياف ــجو در كن ــه دانش ــد ك باش
ــر دبيرخانه مركزى  ــى زير نظ ــى با رويكرد قرآن فعاليت هاى فرهنگ

بپردازد.
ــگاهيان كشور بر اساس  ــازمان فعاليت هاى قرآنى دانش به گزارش س
ــجويان عضو از حضور اساتيد برجسته قرآنى  آيين نامه اجرايى، دانش
ــد و در صورت همكارى در امر تدريس به  و علمى بهره مند خواهند ش

دانشجويان ديگر در محيط دانشگاه و يا مردم مناطق محروم از مزاياى 
حق التدريس بهره مند مى شوند.

از ديگر مزاياى شركت در اين طرح مى توان به ايجاد زمينه هاى شغلى 
در مراكز قرآنى، دريافت گواهينامه آموزشى معتبر جهاد دانشگاهى، 
حضور در اردوهاى آموزشى و ايجاد زمينه هاى تبادل افكار و خالقيت 

اشاره كرد.
ــتر و ثبت نام مى توانند با اداره  عالقه مندان براى كسب اطالعات بيش
ــور به شماره  ــگاهيان كش ــازمان فعاليت هاى قرآنى دانش آموزش س

66951158-021 تماس بگيرند.

حجت االسالم خسروپناه:

اهل منبر، اطالعات معرفتى خود را باال ببرند

طرح دانشجو معلم قرآن اجرا مى شود

بازى در نقش «ابوطالب» عبادت بود



ابالغ راى 
7/367 كالســه پرونده: 528/93 شــماره دادنامــه: 709-92/10/22 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول آقا 
عليان دستجردى به نشانى اصفهان دســتگرد برخوار خ بهشت پ 1 خوانده: 
جواد شيريان مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ بيست و چهار ميليون ريال 
و خسارت تاخير تاديه هزينه هاى دادرسى. گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه  مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى 
قاضى شورا در خصوص دادخواســت آقاى عبدالرسول آقاعليان به طرفيت 
جواد شيريان بخواسته مطالب مبلغ بيست و چهار ميليون ريال وجه يك فقره 
چك به شماره بانك رفاه 933781-91/2/25 و بانك ملى 91/3/25-238965 
عهده بانك رفاه - ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به 
دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خواندگان با ابالغ 
قانونى وقت و انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و 
مستندات  ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى نيز 
حكايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حكايت مى كند.  على هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسى مدنى 
و  مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خواندگان 
به پرداخت مبلغ بيست و چهار ميليون ريال به عنوان  اصل خواسته و پرداخت 
پانصد و پنجاه و پنج هزار ريال هزينه و  به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت 
خسارات تاخير و تاديه از تاريخ (91/2/25 و 91/03/25) لغايت زمان وصول 
و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه خواهد بود. م الف 18500 دفتر شــعبه39 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان  اصفهان 
ابالغ راى 

7/368 كالســه پرونده: 890/93 شــماره دادنامه: 1034-93/10/30 مرجع 
رسيدگى: شعبه هفده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول آقا 
عليان دستجردى به نشانى اصفهان دســتگرد برخوار خ بهشت پ 1 خوانده: 
نصراله رئيسى مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه  مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با 
اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى 
قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى عبدالرســول آقاعليان دستجردى به 
طرفيت آقاى نصراله رئيسى بخواســته مطالبه مبلغ چهار ميليون ريال وجه 
چك به شــماره بانك 320349-86/12/15 عهده بانك كشاورزى به انضمام 
مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاء اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال عليــه كه ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه 
خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رســيدگى حضور نداشته و هيچ گونه 
اليحه و دفاعيات مســتند و محكم پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهــان عليه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 ق. آ.د. م آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه ونشر آگهى تا حصول 
نتيجه و يكصد و هفتادو پنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى خسارت تاخير 
و تاديه از تاريخ  سررســيد چك موصوف (86/12/15) تا تاريخ اجراى حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى
 اصفهان باشــد. . م الف 18508 دفتر شــعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان  اصفهان 

ابالغ راى
7/348 كالســه پرونــده: 94-112 شــماره دادنامــه: 239-94/5/11 مرجع 
رسيدگى شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على هنرى فرد به 
نشانى اصفهان، خ باهنر، كوچه شكوفه، پالك10 با وكالت محمدامين بصيرى 
به نشانى اصفهان، خ شيخ صدوق شمالى، حد فاصل نيكبخت و مفيد، ك شماره 
30، پالك 111 خواندگان: 1- فرامرز قربانى مجهول المكان 2- مريم عسگرى به 
نشانى اصفهان خ باهنر، انتهاى كوى رفسنجان، بن بست دانيار، پ72 خواسته 
مطالبه وجه 2 فقره چك به شــماره هــاى 677311-94/01/25 و 677309-

93/12/25 جمعًا به مبلغ 47/000/000 ريال به انضمام مطلق خسارات قانونى و 
تاخير تاديه به تاريخ 94/4/9 با توجه به محتويت پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضا محترم شعبه 42 ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال، 
به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا در خصوص 
دعوى آقاى على هنرى فرد با وكالت محمد اميــن بصيرى به طرفيت آقاى 1- 
فرامرز قربانى 2- مريم عســگرى به خواسته مطالبه مبلغ 47/000/000 ريال 
دو فقره چك شماره 677311-94/01/25 و 677309-93/12/25   به انضمام 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه، خوانده رديف اول به عنوان صادر كننده 
و خوانده رديف دوم به عنوان ضامن فلذا شــورا با توجه به محتويات پرونده 
و رونوشت  مصدق چك و گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه، و اينكه چك 
مورد ادعا وصف تجريدى دارد و بقاء اصول اسناد كه در يد خواهان است و 
داللت بر اشتغال ذمه و استقرار دين به ميزان خواسته و به عهده خواندگان مى 
باشد و مشــاراليه ها در قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نياورده و دليلى 
بر پرداخت دين و يــا برائت ذمه خويش ارائه ننموده شــورا به لحاظ مصون 
ماندن دعوى و مستندات خواهان از هر گونه خدشه و تعرض قانونى، دعوى 
مطروحه را ثابت تشــخيص داده و به اســتناد مواد 198 و515 و 522 و 519 
قانون آيين دادرسى مدنى و راى وحدت رويه 536 مورخ 1369/07/10 هيات 
عمومى ديوانعالى كشــور حكم به محكوميت تضامنى نامبردگان به پرداخت 
مبلغ 47/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 280/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (94/1/25 
و 93/12/25) در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى صادره نســبت به 
خوانده رديف اول غيابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور ظرف 20 روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد و نســبت به 
خوانده رديف دوم حضور محسوب و ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهى 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 17632 قاضى شعبه 42 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/349 كالسه پرونده اصلى: 94-111 شماره دادنامه: 263-94/5/11 مرجع 
رسيدگى شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناهيد نكوئيان به 
نشانى خ باهنر كوى رفسنجان كوى احسان بن بست عباس منزل آخر سمت 
چپ وكيل خواهان: محمدامين بصيرى به نشــانى اصفهان، خ شــيخ صدوق 
شمالى حدفاصل نيكبخت مفيد كوچه شماره 30 پ 111. خوانده: كيوان مومنى 
مجهول المكان خواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال موضوع يك فقره چك 
شماره 14990-90/8/15 عهده قرض الحسنه حضرت زهرا به انضمام مطلق 
خسارات قانونى به تاريخ 94/4/9 شــعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان به 
تصدى امضاء كننده زير تشكيل پرونده كالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق 
پرونده شورا با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى شــورا در خصوص دعوى خانم ناهيد نكوئيان به وكالت 
محمدامين بصيرى به طرفيت آقــاى كيوان مومنى به خواســته مطالبه مبلغ 
9/000/000 ريال موضوع يك فقره حواله به شماره 14990-90/8/15 عهده 
قرض الحسنه حضرت زهرا به انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه 
و حق الوكاله وكيل با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد 

خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك 
و محكمه پسندى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش ارائه 
ننموده شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت دانســته داده و مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 260/000ريال 
بابت هزينههاى دادرسى و خســارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
94/2/16 تا زمان اجراى حكم بر اساس آخرين شاخص بانك مركزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور، 
ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان 
اصفهان مى باشد. م الف 17633 قاضى شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
7/350 كالسه پرونده اصلى: 94-110 شماره دادنامه: 236-94/5/11 مرجع 
رسيدگى شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على هنرى فرد به 
نشانى خ باهنر كوچه شــكوفه پالك 10 وكيل خواهان محمد امين بصيرى به 
نشانى اصفهان خ شــيخ صدوق، حدفاصل نيكبخت مفيد كوچه شماره 30 پ 
111. خوانده: فرامرز قربانى مجهول المكان خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 
ريال موضوع دو فقره چك به شماره هاى 677308-93/11/25 و 663420-
93/10/25 عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى  به تاريخ 94/4/9 
شــعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
پرونده كالســه مفتوح اســت. با مالحظه اوراق پرونده شــورا با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شــورا در 
خصوص دعوى على هنرى فرد به وكالت محمدامين بصيرى به طرفيت آقاى 
فرامرز قربانى به خواســته مطالبه مبلغ 45/000/000 ريال موضوع دو فقره 
چك به شماره 677308-93/11/25 و 663420-93/10/25 عهده بانك ملى به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار 
دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و محكمه پسندى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده شورا دعوى خواهان 
را محرز و ثابت دانسته داده و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 280/000ريال بابت هزينههاى دادرســى و 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررســيد (چكهاى فوق الذكر) تا زمان اجراى 
حكم بر اساس آخرين شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور، ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف 17634 

قاضى شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/351 كالســه پرونــده: 94-188 شــماره دادنامــه: 373-94/6/14 مرجع 
رسيدگى شــعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حميد تحسيرى 
به نشــانى اصفهان، مشتاق سوم كوچه شــهيد رحمانى پ 63. خوانده: عادل 
غزاوى مجهول المكان خواســته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال موضوع يك 
فقره فاكتور به تاريخ 93/7/5 بانضمام مطلق خســارات  بــه تاريخ 94/5/12 
شــعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
پرونده كالســه مفتوح اســت. با مالحظه اوراق پرونده شــورا با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شــورا در 
خصوص دعوى آقاى حميد تحسيرى به طرفيت آقاى عادل غزاوى به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال موضوع يــك فقره فاكتور به تاريخ 93/7/5 به 

انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار 
دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و محكمه پسندى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده شورا دعوى خواهان 
را محرز و ثابت دانسته داده و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 245/000ريال بابت هزينههاى دادرســى و 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقويم دادخواســت (94/3/10) تا زمان اجراى 
حكم بر اساس آخرين شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور، ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف 17635 

قاضى شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

7/369 كالســه پرونــده: 94-189 شــماره دادنامــه: 374-94/6/14 مرجع 
رسيدگى شــعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حميد تحسيرى 
به نشــانى اصفهان مشتاق سوم كوچه شــهيد رحمانى پ 63. خوانده: هاشم 
عزيزى مجهول المكان خواســته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال موضوع يك 
فقره فاكتور به تاريــخ 87/1/15 بانضمام مطلق خســارات قانونى  به تاريخ 
94/5/12 شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير 
تشكيل پرونده كالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در 
خصوص دعوى حميد تحســيرى به طرفيت آقاى هاشــم عزيزى به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال موضوع يك فقره فاكتور به تاريخ 87/1/15 به 
انضمام هزينه دادرسى و خســارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رسيدگى حضور 
نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و محكمه پسندى در خصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت 
دانسته داده و مســتنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 250/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و خسارات تاخير تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواســت (94/3/10) تا زمان اجراى حكم بر اساس آخرين 
شــاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و 
پس از انقضاى مهلت مذكور، ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف 17636 قاضى شعبه 42 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/316 در خصوص پرونده كالســه 940741خواهان آقاى روح اله حيدرى 
خوزانى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت آقاى محمد رشنوسيردرى 
تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى روز چهارشــنبه مــورخ 94/8/27 
ســاعت 9/30 صبح تعيين گرديده اســت با توجــه به مجهول المــكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه
 و نســخه ثانــى دادخواســت و ضمائــم را اخذ نماييــد. در صــورت عدم 
حضــور وقــت رســيدگى ابــالغ شــده تلقــى و تصميــم مقتضــى اتخاذ 
مى شــود.م الف:19883 شــعبه نهــم حقوقــى مجتمع شــماره 2 شــوراى

 حل اختالف اصفهان

اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــى امورحقوقى  ــوراى هماهنگ ــش ش ــتكى در هماي ــليمانى دش ــم س قاس
دستگاه هاى اجرايى در شهركرد اظهار داشت: اقتصاد پويا و طبيعى كه مطابق 
عرف بين الملل است، بايد به پيكره عادى خود در كشور بازگردد. به گفته وى، 
ــران در دنيا  ــد اي ــور، باعث ش ــدن اموال كش تحريم هاى ظالمانه و بلوكه ش
به كشورى منزوى تبديل شود و بحث ايران هراسى و اسالم هراسى گسترش 

يابد. 
ــده در مذاكرات  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: توافق هاى انجام ش اس
ــد كه قطعنامه جديدى عليه ايران صادر  گروه 5+1 در دولت يازدهم باعث ش
ــتكى تصريح كرد:  ــليمانى دش ــود. س ــود و قطعنامه هاى قبلى باطل ش نش
لغو تحريم هاى ظالمانه عليه ايران،  برگشت مطالبات ايران و افزايش مبادالت 

اقتصادى كشور را به دنبال دارد. 
ــتان،پرداخت  ــوى هندوس ــران از س ــى از مطالبات اي ــه وى، بخش ــه گفت ب
ــاص خواهد  ــى اختص ــاى عمران ــرح ه ــارات به ط ــت و اين اعتب ــده اس ش
ــه حقوقى قوى  ــان اينكه بدن ــارى با بي ــتاندار چهارمحال و بختي ــت. اس ياف
ــام طرح ها  ــت، افزود: براى انج ــتان فعال نيس ــتگاه هاى اجرايى اس در دس

درهر دستگاه بايد تحقيقات كارشناسى و حقوقى اجرا شود. 

دانشگاه شهركرد با 9 مقاله برتر (ESI) جزء 20 دانشگاه جامع برتر كشور 
در زمينه پژوهش هاى موثر بين المللى قرار گرفت.

ــراى معرفى  ــالم(ISC) ب ــتنادى جهان اس ــاس گزارش پايگاه اس براس
پراستنادترين دانشگاه ها و مقاالت علمى و روند رشد كيفى مقاالت علمى 
ــات تحقيقاتى در توليد مقاالت برتر  كشور و معرفى دانشگاه ها و موسس
 (ESI)ــه برتر ــهركرد با 9 مقال ــگاه ش ــاى بين المللى،دانش در عرصه ه
ــش هاى موثر  ــور در زمينه ى پژوه ــر كش ــگاه جامع برت جزء 20 دانش

بين المللى قرار گرفت.
پايگاه استنادى علوم جهان اسالم با بررسى اطالعات پايگاه طاليه داران 
ــگاه ها و مقاالت علمى  ــون رويترز (ESI) پراستنادترين دانش علم تامس

كشور را معرفى مى كند.
ــالمى ايران در 10 سال  ــاس اين گزارش،مقاالت برتر جمهورى اس براس
ــالمى ايران از مقاالت برتر  ــهم جمهورى اس ــته افزايش يافته و س گذش

در 10 سال اخير 0/4 درصد كل مقاالت برتر دنيا است.
دانشگاه شهركرد با 9 مقاله برتر (ESI) در رده ى پانزدهم دانشگاه هاى 
جامع كشور قرار دارد و يكى از دانشگاه هاى جامع برتر كشور در زمينه ى 

پژوهش هاى بين المللى موثر است.
دانشگاه شهركرد اعالم كرده است،مقاالت برتر به مقاالتى اطالق مى شود 

كه تعداد زيادى استناد را دريافت كرده باشند.
ــجو در 161 رشته تحصيلى  ــهركرد بيش از 8 هزار دانش ــگاه ش در دانش
ــد،40 رشته دكترى  ــى، 68 رشته كارشناسى ارش (52 رشته كارشناس
تخصصى و يك رشته دكترى حرفه اى) و 28 رشته تحصيلى در پرديس 
دانشگاهى اين دانشگاه (13 رشته كارشناسى ارشد و 15 رشته دكترى 

تخصصى) مشغول به تحصيل هستند.
ــتاد، 68 دانشيار،  ــامل 15 اس 300 نفر عضو هيات علمى تمام وقت، ش

200 استاديار و 17 مربى در 8 دانشكده فعاليت علمى دارند.

لغو تحريم ها عليه ايران برگشت 
مطالبات و افزايش مبادالت اقتصادى 

كشور را به دنبال دارد

دانشگاه شهركرد در رديف دانشگاه هاى 
داراى پژوهش هاى بين المللى موثر 

قرار گرفت
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ــى رييس جمهور  ــام در ديدار معاون حقوق ــالم محمدعلى نكون حجت االس
ــت  ــى رياس ــت حقوق ــاى معاون ــا و فعاليت ه ــى از تالش ه ــا قدردان ب
ــراى آحاد  ــم و حياتى ب ــيار مه ــائلى بس ــائل حقوقى را مس جمهورى، مس
ــتردگى و اهميت  ــى از گس ــائل حقوق ــرد: مس ــد و اظهار ك ــه خوان جامع
ــيار  ــائل حقوقى بس ــز با اين مس ــتند و جامعه ني ــوردار هس ــى برخ فراوان

مواجه است.
ــائل حقوقى در همه  ــالم نيز به مس ــى دين مبين اس وى ادامه داد: از طرف
ــاخص ترين  ــژه اى دارد كه يكى از معتبرترين و ش عرصه ها و ابعاد توجه وي
ــت كه به صورت  ــجاد(ع) اس ــاله امام س ــالم، رس مباحث حقوقى دين اس
ــه همگان  ــرده و بايد مورد توج ــان ك ــى حقوقى را بي ــرده نكات اساس فش

قرار گيرد.
امام جمعه شهركرد در ادامه با بيان اينكه متاسفانه مسائل حقوقى در كشور 
ــفانه خالء نبود يك نهادى  ــخص ندارد اظهار كرد: متاس ما يك متولى مش
كه به طور مشخص و به معناى واقعى كلمه پيگير امور حقوقى و احقاق حق 
مردم و ديگر حقوقى كه در نظام اسالمى وجود دارد، باشد و به صورت جدى 

وارد عمل بشود، را به عينه احساس و مشاهده مى كنيم.
ــان  كرد: اگر يك نهادى به عنوان يك نهاد حقوقى مستقل،  نكونام خاطرنش
پيگير و كمك كار در مسائل حقوقى باشد و همچنين از نظر اجرا قوه قضائيه 
ــر نيز هر كدام  ــتگاه هاى ديگ ــوند و دس و كانون وكال در اين جهت فعال ش
ــان را به خوبى ايفا كنند به يقين شاهد  در اين جهت نقش و وظيفه خودش

برطرف شدن اين خالء در جامعه خواهيم بود.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه متاسفانه در برخى 
ــاهد تضييع حقوق مردم هستيم،  ــتم هاى ادارى و اجرايى كشور ش از سيس
ــتگاه هاى ادارى كشور حق مردم  ــفانه آن گونه كه بايد در دس افزود: متاس
ــايى از مردم به خوبى  ــانى و گره گش و تكريم ارباب رجوع  و نگاه خدمت رس
ــردم در پيچ وخم هاى ادارى ــاهد تضييع حقوق م ــود و ما ش رعايت نمى ش

هستيم.
ــفانه بازيگرى هاى سياسى و امورى از اين قبيل در  نكونام بيان داشت: متاس
ــتند كه موجب تضييع و پايمال شدن حقوق  درون نظام نيز از عواملى هس
ــخص  ــد يك نهادى به طور مش ــراى مقابله با آن باي ــوند؛ كه ب مردم مى ش

مسووليت مباحث حقوقى را بر عهده بگيرد.
ــالمى نيز حقوق  ــان كرد: نظام جمهورى اس امام جمعه شهركرد خاطرنش
ــرى دارد كه همه  ــردم و حقوق ديگ ــترده اى همچون حق حاكم بر م گس

كارگزاران نظام بايد آن را به صورت كامل رعايت كنند.
ــت  ــون را از اولويت ها و وظايف اصلى نهاد حقوقى رياس ــل به قان نكونام عم
ــادى و  ــاد حقوقى كار ارش ــرد: در نه ــان ك ــت و خاطرنش جمهورى دانس
ــد،بلكه كار قانونى و پياده سازى  ــازى نبايد اولويت برنامه ها باش فرهنگ س
ــود بياورند كه متوليان  ــد؛ و واقعا فضايى را به وج قانون بايد در اولويت باش
ــند و  ــه آن پاى بند باش ــت و بايد ب ــردن آن ها اس ــد حقوقى بر گ امر بدانن
ــوال مى روند و بايد  ــود و زير س ــان برخورد مى ش ــرا نكند با آن اگر آن را اج
ــوب  ــند؛ اين نكته مهم ترين وظايف يك نهاد حقوقى محس ــخگو باش پاس

مى شود.
ــر مجموعه نهاد  ــت: اگ ــال و بختيارى گف ــه در چهارمح ــده ولى فقي نماين
ــود و  ــدى نقش آفرين بش ــكل ج ــورى بتواند به ش ــت جمه حقوقى رياس
ــد، به يقين  ــتيم برطرف كن ــاهد هس ــه در جامعه ش ــا حقوقى را ك خالءه
ــل، اميد به  ــته حداق ــت و توانس ــدگارى را انجام داده اس ــزرگ و مان كار ب
ــتگاه ها  ــرگردانى ها و پيچ وخم ادارات و دس ــد و مردم را از س جامعه ببخش

نجات بدهد.
ــهروندى و تكريم ارباب رجوع را  ــاله حقوق ش نكونام در پايان، توجه به مس
ــوق مردم، بايد  ــاب رجوع و احقاق حق ــد و تصريح كرد: تكريم ارب يادآور ش
به سمتى برود كه در جامعه و سيستم ادارى نهادينه شود و با تغيير دولت ها 

اين حقوق تغييرى نكند.

نماينده ولى فقيه 
درچهارمحال و بختيارى؛

مسائل حقوقى
 در كشـور 
نيازمند يك 

متولى مشخص
 است

مدير كل كميته امداد استان:
طرح «اطعام حسينى» اجرا مى شود

 مدير كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان چهارمحال و بختيارى از 
اجراى طرح اطعام حسينى در چهارمحال و بختيارى خبر داد.

ابوالقاسم رستگار، با اشاره به برگزارى طرح اطعام حسينى در چهارمحال 
ــت: اين طرح با هدف كمك به نيازمندان استان و  و بختيارى، اظهار داش

مددجويان كميته امداد اجرا مى شود.
ــاه محرم  ــاز و تا پايان م ــاه محرم آغ ــرح از ابتداى م ــزود: اين ط وى اف

برگزار مى شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى  ــداد امام خمينى(ره) اس مدير كل كميته ام
ــاله همزمان با آغاز ماه محرم، مردم و خيرين بسيارى  تاكيد كرد: هر س
در استان چهارمحال و بختيارى اقدام به انجام نذرهاى خود شامل پخت 
ــت هاى  ــفند مى كنند و اقدام به توزيع غذا و توزيع گوش غذا و ذبح گوس

نذرى مى كنند.
ــامل  ــد نذرهاى خود را ش ــتان مى توانن ــردم خير اس ــه داد: م وى ادام
ــده و غذاهاى گرم در اختيار كميته امداد قرار دهند  گوشت هاى نذر ش
ــر كل كميته امداد  ــد. مدي ــه توزيع كن ــدان واقعى جامع تا بين نيازمن
ــد: همچنين  ــتان چهارمحال و بختيارى يادآور ش امام خمينى(ره) اس
در طرح اطعام حسينى، مردم مى توانند كمك هاى نقدى خود را نيز در 

اختيار كميته امداد قرار دهند تا بين نيازمندان استان توزيع شود.
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ــى براى تبادل نظر  كنفرانس هاى علمى بين المللى فرصت
ــت. برگزارى اين  ــتاوردهاى علمى اس در مورد آخرين دس
ــتاوردهاى  ــه آن معرفى آخرين دس كنفرانس ها كه نتيج
ــيار مهمى در  ــت، نقش بس ــه و صنايع اس علمى به جامع
ــگران و صاحبان صنايع در  ــاالنه پژوهش گردهم آمدن س

كنار هم دارد.
ــن رباتيك ايران،  ــال قبل انجم ــه س در همين زمينه از س
ــتان علوم جمهورى  ــك ايران و فرهنگس انجمن مكاتروني
ــتادان، كميته هايى را براى  ــالمى ايران با دعوت از اس اس
برگزارى رويدادى ملى و بين المللى تشكيل دادند و اولين 
دوره كنفرانس بين المللى رباتيك و مكاترونيك در آن سال 

در دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.
ــبى براى  ــيار مناس ــن كنفرانس در گام اول، فرصت بس اي
ــن ارائه  ــا بتوانند ضم ــطح ملى بود ت ــگران در س پژوهش
مقاله ها و آخرين يافته هاى خود، امكان نمايه شدن آن در 
پايگاه هاى استنادى بين المللى را نيز به دست آورند. اين 
ــيار مهمى در جهت ايجاد ارتباط با ديگر محققان  گام بس
ــت. طبق خط مشى تعريف  ــطح بين المللى بوده اس در س

شده براى كنفرانس، به منظور ارتباط هرچه بيشتر محيط 
دانشگاه با صنعت از همان سال از صاحبان صنايع نيز دعوت 
شد تا پژوهشگران هر سال با حضور در اين كنفرانس بخشى 

از دستاوردها و توانايى هاى خود را ارائه كنند.
كنفرانس بين المللى رباتيك و مكاترونيك در سومين دوره 
ــد، داراى دو  ــگاه تربيت مدرس برگزار ش خود كه در دانش
نشست تخصصى ارتباط با صنعت و تبديل ايده به نمونه و 
توليد انبوه بود. بحث هاى جدى وانتقادى بسيارى با حضور 
مديران موسسات مالى سرمايه گذار، استادان دانشگاهى و 
شركت هاى دانش بنيان و تعدادى از كارآفرينان مطرح شد 
ــجويان قرار گرفت. كمترين  و مورد توجه بسيارى از دانش
ــدن راه صحيح و ارائه  دستاورد چنين نشستى مشخص ش
ديدگاه واقعى براى دانشجويان است و آينده شغلى و مالى 
ــيم خواهد كرد. واقعيتى كه در جامعه ما و  آنها را بهتر ترس
جامعه جهانى مشهود است، بيان مى دارد كه دانشجويان 
ــاى آينده  ــال ه ــال ها و س ــع مختلف در اين س در مقاط
ــد و كمتر  ــگاهى خواهند ش كمتر جذب محيط هاى دانش
مى توانند شغل ثابت دولتى داشته باشند. از طرف ديگر نياز 

جامعه ما براى حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، جنبش 
ــور به ما هشدار  ــعه پايداركش نرم افزارى و در نتيجه توس
ــكيل ــوى تش ــگاهى به س مى دهد كه بايد نيروهاى دانش
ــركت هاى خالق و ــكيل ش ــته هاى كارآفرينى، تش  هس

 دانش بنيان گام بردارند.
يكى از عوامل مهم براى تشكيل چنين شركت هايى قوى تر 
شدن نگاه ميان رشته اى در جامعه است. رشته هايى مانند 
رباتيك و مكاترونيك دو ميان رشته اى هستند كه ظرفيت 
ــى دارند كه برگزارى  ــد ايده هاى ناب باالي خالقيت و تولي
ــگاهيان، مديران و  ــا حضور دانش چنين كنفرانس هايى ب
ــش موثرى در هدايت صحيح  صاحبان صنايع مى تواند نق

پژوهشگران به سمت كارآفرينى داشته باشد.
ــان داخلى با  ــاالنه متخصص ــر، گردآمدن س  از طرف ديگ
ــنايى بيشتر فعاالن  دعوت از مهمانان خارجى موجب آش
ــگران بين المللى و آشنايى متقابل آنها با  داخلى با پژوهش
ــت كه ارتباطات بين المللى  توانمندى هاى ما در ايران اس
ــور نقش بسيار  ــترده كرده و در پيشرفت كش را بسيار گس

موثرى دارد.

دريچه اخبار كوتاه

تشخيص زودهنگام سرطان
با كمك الماس

مغز مانند
 اثر انگشت منحصر بـه فرد است

ستارى:
نيازمند فرهنگ جديد در ايجاد 

اشتغال هستيم

ــان مى دهد كه چگونه نانوذرات الماس  نتايج مطالعه اى جديد نش
مى توانند وجود سلول هاى سرطانى را در MRI تاييد كنند.

ــر روى نانوذرات الماس  ــترده اى ب همچنين تاكنون مطالعات گس
ــان داد كه نانو ــال 2011، مطالعه اى نش انجام گرفته است. در س
ــينه  ــرطان س ــرطان كبد و س  ذرات الماس مى تواند در درمان س

مفيد باشد.
اين نانوذرات كه با قطر 5-4 نانومتر توليد مى شوند، كامال غيرسمى 
و غيرفعال هستند و مى توانند طيف وسيعى از داروها را حمل كرده 

و آنها را به محل موردنظر برسانند.
ــى و همكارانش از  ــور ديويد رايل ــط پروفس مطالعه اخير كه توس
ــتراليا انجام گرفته است،  دانشكده فيزيك دانشگاه سيدنى در اس
نشان مى دهد كه اين نانو ذرات در تشخيص بيمارى نيز مى توانند 
كارآمد باشند. در واقع، نانوذرات الماس در صورتى كه باردار شوند، 

مى توانند سلول هاى سرطانى را در MRI نشان دهند.
اين روش كمك مى كند تا بدون جراحى و باز كردن محل مشكوك 
ــلول هاى  ــك تصويربردارى MRI وجود س ــرطان، تنها با ي به س

سرطانى را شناسايى كرد.
براساس گزارش اين محققان، اين روش در شناسايى مراحل اوليه 
ــت كه گام بزرگى در درمان بيماران  ــرطان نيز قابل استفاده اس س

سرطانى به شمار مى رود.

مطالعات محققان نشان مى دهد، ساختار هيچ دو مغزى شبيه هم 
نيست و مغز هر فرد مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است.

همچنين مطالعات محققان دانشگاه «ييل» آمريكا نشان مى دهد، 
الگوى فعاليت مغز و چگونگى اتصال بخش هاى مختلف در هر فرد 
ــت و هرگز نمى توان دو مغز كامال مشابهى را پيدا كرد.  متفاوت اس
 «fMRI» ــك تصويربردارى ــتفاده از تكني اين تحقيقات كه با اس
ــان مى دهد كه الگوى عملكرد مغز هر داوطلب  صورت گرفته، نش
ــت. محققان اين تفاوت را در اصطالح   با داوطلب ديگر متفاوت اس

اثرانگشت شناختى ناميده اند.
محققان تا امروز بر اين باور بودند كه ساختار مغز افراد بدون درنظر 
گرفتن بهره هوشى و يك بيمارى خاص مشابه است و اين مطالعه 

اولين بار است كه الگوهاى متفاوت مغز را مشخص مى كند.
ــى تواند در درمان بيمارى هاى  محققان معتقدند كه اين تفاوت م
ــب با عملكرد مغز هر فرد موثر باشد و اين  ــيوه متناس عصبى به ش
ــاى مربوط به  ــى انواع بيمارى ه ــه گام موثرى در پيش بين مطالع

سيستم اعصاب است. 

ــكالتى  ــت جمهورى با بيان اينكه مش معاون علمى و فناورى رياس
ــازى اقتصاد دانش بنيان در كشور وجود دارد،  درحوزه فرهنگ س
ــتغال  ــت و فرهنگ جديد در ايجاد اش ــد حمايت دول گفت:نيازمن

هستيم.
سورنا ستارى درهم انديشى فعاالن اقتصاد دانش بنيان و نوآورى در 
سالن اجالس سران افزود:از روز نخست فعاليت در دولت يازدهم به 
دنبال تغيير فرهنگ درحوزه اشتغال و روش هايمان از سنتى و نفتى 
به دانش بنيان بوديم؛ ما نيازمند يك فرهنگ جديد درايجاد اشتغال 

هستيم و آن فرهنگ، فرهنگ دانش بنيان است.
ستارى بيان كرد:االن زمان نگرش دانش بنيان به صنعت و اشتغال 
ــركت هايى كه دودكش ندارند و محيط زيست را خراب ــت، ش اس
 نمى كنند شركت هاى دانش بنيان در حوزه آى تى و فناورى هاى 
ــرمايه گذارى  ــال هاى گذشته س ــور هستند.ما در س نوين در كش
ــم اما االن  ــيمان و فوالد كرده اي ــور در زمينه س ــيارى در كش بس

نمى توانيم در حوزه فناورى هاى نوين به خوبى رقابت كنيم.
ــى ندارد،  ــروت فيزيك ــان نياز به ث ــش بني ــتغال دان وى افزود:اش
خام فروشى در اين اشتغال ممنوع است، اقتصاد دانش بنيان يعنى 
اينكه چطور از ظرفيت هاى كشور در تمامى حوزه ها استفاده كنيم؛ 
در نگرش جديد به صنعت و اشتغال بايد با استفاده از دانش، اشتغال 
ايجاد كنيم. ستارى يادآورشد: اقتصاد دانش بنيان روشى است كه 
مى توانيم جوانان خارج از كشور را به ايران برگردانده و در كشور نگه 
داريم، اقتصاد دانش بنيان آينده كشور و صنعت كشور است. درحال 
ــركت  حاضر توليد ناخالص داخلى (GDP) پايين و هزار و 800 ش
دانش بنيان در كشور فعال است كه نيروها و توانمندى اين شركت ها 

مى تواند در باال رفتن توليد ناخالص داخلى تاثيرگذار باشد.
ــد: معافيت مالياتى و گمركى براى اولين بار در  ــتارى يادآور ش س
كشور براى شركت هاى دانش بنيان و فعال كردن صندوق نوآورى و 
شكوفايى و اختصاص مبالغى براى اين صندوق جهت ارائه تسهيالت 
به شركت هاى دانش بنيان از جمله اقداماتى است كه در جهت فعال 

شدن اقتصاد دانش بنيان در كشور انجام شده است.
ــركت هاى نوپاى ــربازى براى ش ــزود: اختصاص معافيت س وى اف
 دانش بنيان و نيز حركت دانشگاه ها به سمت دانشگاه هاى كارآفرين 
از ديگر امور برنامه ريزى شده براى فعال تر كردن اقتصاد دانش بنيان 

در كشور است.
ــركت هاى بزرگى كه در دنيا شكل  ــد: تمام ش ــتارى يادآور ش س
گرفته اند همه از گاراژهاى كوچك رشد پيدا كرده اند و ما نيز اكنون 
ــركت هاى بزرگى را نيز در حوزه آى تى و تجارت الكترونيك كه  ش
ــروع كرده اند در كشور داريم از مكان هاى كوچك و نيروى كم ش
ــور و منطقه فعاليت هاى خوبى انجام  ــته اند در كش  و اكنون توانس

دهند.

كنفرانس رباتيك 
و مكاترونيك 
فرصتى براى 
توسعه پايدار

ــزى  ــد فل ــه تولي ــق ب ــان موف محقق
شده اند كه ساختار اسفنجى دارد و از 

فوم سبك تر است.
ــز جــديد  ــن فـــل ــن ايــ همچني
«Microlattice» نام دارد و توسط 
شركت هوايى بوئينگ توليد شده است.

ــكيل  ــن فلز را هوا تش ــدود 99/99 درصد از اي ح
ــتحكم است كه مى توان از  مى دهد و به قدرى مس
آن به عنوان يكى از اجزاى سازنده هواپيما و راكت 

استفاده كرد.
ــر  ــركت بوئينگ در هفته جارى فيلمى را منتش ش

كرد كه نشان دهنده سبكى فوق العاده اين ماده و 
حركت آن در هوا مانند يك پر است.

به گفته متخصصان بوئينگ، اين ماده جديد عالوه 
بر وزن بسيار كم، توانايى جذب انرژى را نيز دارد. به 
گونه اى كه اگر يك تخم مرغ درون بسته كوچكى 
ــاختمان  ــرار بگيرد و از باالى يك س از اين ماده ق

ــن بيافتد، هيچ گونه  25 طبقه به زمي
آسيبى به آن نخواهد رسيد.

را   «Microlattice» ــاختار  س
ــاختار استخوان تشبيه  مى توان به س
ــز مذكور  ــن كه فل ــود اي ــرد. با وج ك
ــاختار سلولى  ــت، از س ــتخوان اس سبك تر از اس
ــاختار عامل اصلى  مشابهى بهره مى برد. همين س
ــتحكام بسيار باالى  دو ويژگى وزن بسيار كم و اس

اين ماده است.
مهم ترين كاربرد اين فلز مستحكم و سبك، ساخت 

بدنه هواپيما، راكت و موشك است.

فلزى سبك تر از فوم توليد شد

حصر وراثت
7/363 آقاى محمدرضا حيدرزاده داراى شماره شناسنامه 1160258651 
به شرح دادخواست به كالســه 334/94 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهرام حيدرزاده به 
شناســنامه 44 در تاريخ 1394/06/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1ـ محمدرضا حيدرزاده 
فرزند بهــرام ش.ش 1160258651 ت. ت 1373 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 2- مجيد حيدرزاده فرزند بهرام ش.ش 1160305404 ت. ت 1375 
صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- مريم حيــدرزاده فرزند بهرام ش.ش 
1569 ت. ت 1366 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 4- مرضيه حيدرزاده 
فرزند بهــرام ش.ش 4640072287 ت. ت 1369 صادره از بروجن (دختر 
متوفى) 5- زهرا حيدرزاده فرزند بهرام ش.ش 1160227314 ت. ت 1371 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- خــاور حق كوى فرزند ابوالفتح ش.ش 
28 ت. ت 1336 صــادره از بروجن (همســر متوفى) 7- طاهــره فرهمند 
ورنامخواســتى فرزند نبى اله ش.ش 101 ت. ت 1346 صــادره از لنجان 
(همر مستوفى والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف 801 رئيس شعبه15 حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان
حصر وراثت

7/362 آقاى محمد عرب داراى شماره شناسنامه 32 به استناد شهادتنامه 
و گواهى فوت و رونوشــت ورثه درخواست به شــماره 17/00243982 
تقديم اين دادگاه نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان عباس عرب 
شناســنامه شــماره 22 در تاريخ 1393/6/18 در اقامتگاه دائمى خود در 
گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- احمد رضا عرب فرزند عباس 
ش.ش 62 نسبت فرزند. 2- مرتضى عرب فرزند عباس ش.ش 670 نسبت 
فرزند. 3- محمد عرب فرزند عباس ش.ش 32 نسبت فرزند. 4- مژگان عرب 
فرزند عباس ش.ش 739 نسبت فرزند. 5- زهرا عرب فرزند عباس ش.ش 
5 نســبت فرزند. 6- رضوان عرب فرزند عباس ش.ش 792 نسبت فرزند. 
7- عشرت سلطانيان تلك آباد فرزند خليل ش.ش 13 نسبت همسر. پس از 
تشريفات قانونى و انتشار ســه نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه سرى با حسب گواهى متصدى 
مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 2643 سرانجام در 
تاريخ وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومى زواره بتصدى امضاء كننده 
زير تشــكيل و پس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه ورثه در گذشته 
منحصر به اشخاص /شخص ياد شده در باال بوده و وارث ديگرى ندارد و 
دارائى آن را پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونيكه برتر كه تعلق مى گيرد. 

م الف 769 شعبه اول شوراى حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

7/352 خانم هاشميه البوغبيش داراى شــماره شناسنامه 2269 به شرح 
دادخواست به كالسه 412/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهدى مصطفايى به شناسنامه 
175 در تاريــخ 1390/8/8 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1ـ نيلوفــر مصطفايى به ش.ش 
5490196807 ت. ت 1387 فرزند 2- هاشــميه البوغبيش به ش.ش 2269 
ت. ت 1362 به عنوان همسر 3- ايران جعفرى به ش.ش 34 ت. ت 1326 به 
عنوان مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 
ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 258 شعبه 

حل اختالف بخش كرون 
ابالغ اجرائيه

7/337 شــماره پرونــده: 139304002003000635/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9301113/1 شماره ابالغيه: 139405102003002823 بدينوسيله 

به مصطفى برادران فرزند محمود به شناسنامه شماره 58039 به نشانى 
ملك شهر خيابان بهارســتان شرقى كوچه شــهيد قرنى پالك 10 بدهكار 
پرونده كالسه 139304002003000635/1 كه برابر گزارش اداره پست 
نشاط اصفهان شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر چك شماره 
541912-92/6/23 عهده بانك ملى شــعبه فروغى بين شماو بانك قوامين 
شــعبه ملك شــهر مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال بدهكار مى باشيد كه بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از 
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالســه فوق در اين اجراء مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد. م الف20426 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
ابالغ اجرائيه

7/338 شــماره پرونــده: 139304002003000485/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9300816/1 شماره ابالغيه: 139405102003002625 بدينوسيله 
به آقاى نورالدين موسوى فرزند حميد به شماره شناسنامه 87 صادره از 
اصفهان ساكن ملك شهر بهارستان كارگاه خاتم االنبياء كه برابر گزارش 
مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگرديده است ابالغ مى گردد كه برابر 
قرارداد فروش اقســاطى شــماره 2019-85/6/23 تنظيمى در بانك سپه 
شعبه خواجو اصفهان مبلغ سى و هشت ميليون و دويست و بيست هزار و 
هفتصد و پنجاه و چهار ريال بابت اصل، مبلغ سى و هشت ميليون و دويست 
و چهل و نه هزار و پانصد و نود و شش ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا 
تاريخ 93/4/5 و ذمه روزانه به مبلغ بيست هزار و نهصد و چهل و دو ريال، 
به مديريت شعبه بانك سپه منطقه اصفهان بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
قانونى اجرائيه صادر و به كالسه 139304002003000485/1 در اين اداره 
مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 
صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما 
تعقيب خواهد شد. م الف 20043 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

اجرائيه
7/339 شــماره پرونــده: 139304002003000861/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9301534/1 شماره ابالغيه: 139405102003002676 بدينوسيله 
به آقاى سيد نورالدين موسوى فرزند حميد به شــماره شناسنامه 1305 
صادره از اصفهان با كد ملى 1284814203 ساكن ملك شهر، بهارستان، 
كارگاه خاتم االنبياء بدهكار پرونده كالسه 13930400203000861/1 كه 
برابر گزارش مورخ 1393/9/14 مامور واحد ابالغ شناخته نگرديده ايد ابالغ 
مى گردد كه برابر قرارداد بانكى 1319-1385/4/24 بين شــما ومديريت 
شــعب بانك ســپه مبلغ 36262542 ريال بابت اصل و مبلــغ 38469552 
ريال خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1393/6/15 و از آن به بعد روزانه مبلغ 
19870 ريال خسارت روزانه بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه 
صادر و به كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب اســت فقط يك نوبت در زاينده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمليات 
اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف 20042 رئيس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان 
ابالغ راى

7/364 شــماره دادنامه: 817-94/5/31 به تاريــخ 94/5/18 در وقت فوق 

العاده جلســه شــعبه 33 حقوق شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل اســت و پرونده كالسه 94-502 ش33 تحت نظر 
است. قاضى شــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح ذيل اعالم مى دارد. خواهان: محمد هادى به نشانى اصفهان، ملك 
شــهر، خ 17 شــهريور، ك فردوســى، مجتمع غدير، واحد9  خوانده: سيد 
مهدى طاهريان قهفرخى مجهول المكان خواسته: مطالبه راى قاضى شورا 
در خصوص دعوى آقاى محمدهادى فرزند اصغر به طرفيت ســيد مهدى 
طاهريان قهفرخى فرزند سيد بهرام به خواسته مطالبه وجه چك به ميزان ده 
ميليون ريال موجب يك فقره چك به شماره 92/10/25-1439/649347/52 
عهده بانك ملت شعبه خ هاتف  به انضمام خســارات دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين  اســناد 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 مســتندات ابرازى نيز مبرى 
از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فــوق و با عنايت به گواهى 
پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور 
آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شــركت و امضــاى 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 اشــتغال 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 و مواد 1257-  1258-  
1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-
314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانــون اصالح موادى از 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت 
قابل مطالبــه خوانده را به پرداخــت مبلغ 10/000/000 ريــال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و يكصد و هفتاد هزار 
ريال بابت 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 اسناد/  
تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 92/10/25 تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى  
شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا و 
سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در 
باشــد. مــى   اصفهــان  دادگســترى  حقوقــى  عمومــى  محاكــم 

 م الف18538 دفتر شــعبه 33 مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان

ابالغ راى
7/365 شــماره قرار: 972-94/6/26 كالســه: 94-687 مرجع رسيدگى: 
شعبه سى و سوم شــوراى حل اختالف خواهان: رضا طالبيان به نشانى 
اصفهان خيابان فروغى كوى 49 شهسوار زاده پالك 7 خواندگان: 1- امير 
اســفنديارى 2- اميد رحمتى هر دو مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال 
سند رسمى خودرو شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شــوراى حل 
اختالف در خصوص دعوى خواهان رضا طالبيــان به طرفيت خواندگان 
1- امير اســفنديارى 2-اميد رحمتى باال به خواســته الزام به انتقال سند 
رسمى خودرو بنز به شماره انتظامى تهران/ الف 85/825 به انضمام مطلق 
خسارات وارده با عنايت به محتويات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع 
انتظامى در خصوص آخرين مالك خودرو مالحظه قولنامه هاى ارائه شده 
از طرف خواهان و همچنين خوانده على الرغم ابالغ قانونى ماده نشر آگهى 

در جلسه رســيدگى حضور ندارد و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده  شورا 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد ماده 198 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 
و 220 و 221 و 223 و 225 قانــون مدنى حكم بر محكوميت خوانده رديف 
دوم اميد رحمتى به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند 
خودرو به شماره انتظامى تهران/الف 85/825 و پرداخت هزينه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 
هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. در خصوص خوانده رديف اول قرار 
رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد. م الف 18536 قاضى شعبه 33 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/366 شــماره دادنامه: 1069-94/6/15 به تاريخ 94/5/31 در وقت فوق 
العاده جلسه شــعبه هفتم حقوق شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل اســت و پرونده كالسه 94-728 تحت نظر است. 
قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل اعالم مى دارد. خواهان: ســنت اله آخوندى به نشانى اصفهان خ امام 
خمينى محله ليمجير ك آزادگان جنبه حســينيه آخر كوچه ســعادت پ44  
خوانده: ابوالقاســم داورى دولت آبادى مجهول المكان خواســته: مطالبه 
راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى ســنت اله آخونــدى فرزند 
واحد به طرفيــت ابوالقاســم داورى دولت آبادى فرزند على به خواســته 
مطالبه وجه به ميزان 35/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 
94/01/27-131272 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 اشــخاص  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 نحــوى  از انحاء قانونى ارائه 
ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات 
ابرازى نيز مبرى از انــكار و ترديد باقى مانده اند فلــذا بنابر مراتب فوق و 
با عنايت به گواهى عدم پرداخت صــادره 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 دانســته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به 
نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 
249- 286- 310-  311-314 تجــارت و مــواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانــده را به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه و 165/000 ريال بابت 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 اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 94/1/27 
تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمــى بانك مركزى كه حين االجراء 
محاسبه و تعيين مى  شــود 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 نظــر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان مى  باشــد. 
م الــف18517 دفتر شــعبه 7 مجتمع شــماره دو شــوراى حــل اختالف 

شهرستان اصفهان
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ــراث فرهنگى را  ــدگل، مي ــتان آران و بي ــدار شهرس معاون فرمان
اساسى ترين اركان تحكيم و خودباورى ملى عنوان كرد.

ــت ــم سرپرس ــه و تكري ــن معارف ــر در آيي ــفيان ظه ــى يوس عل
ــگرى آران و بيدگل  ــتى و گردش  اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
اظهار كرد: فرهنگ زير بناى توسعه پايدار هر كشورى است و زمانى 
كه صحبت از توسعه پايدار به ميان مى آيد همبستگى بين نسل ها 

قوى تر مى شود.
ــرورت تمام  ــى بر آينده نگرى و ض ــعه مبتن ــان اينكه توس وى با بي
ــت فرهنگى در  ــت، تصريح كرد: موقعي ــعه اس جوامع درحال توس

ميراث فرهنگى معنوى و مادى مى توانيم شاهد باشيم.
ــروزه  ــزود: ام ــدگل اف ــتان آران و بي ــدار شهرس ــاون فرمان مع
ميراث فرهنگى اساسى ترين اركان تحكيم و خودباورى ملى است 
ــل هاى آينده  ــتگان را براى نس و همه ما وظيفه داريم ميراث گذش

حفظ كنيم.
ــر و اميد  ــگران در دولت تدبي ــار گردش ــاره به آم ــفيان با اش يوس
ــور حاكم بود  ــر كش ــرايط تحريم كه ب ــه ش ــا توجه ب بيان كرد: ب
ــته به 12 درصد رسيده است و با به  رشد گردشگرى در سال گذش
سرانجام رسيدن بر جام در آينده اين آمار افرايش مى يابد و كشور با 
توسعه و استقبال بيشتر سرمايه گذاران مواجه مى شود و اميدواريم 
در پايان برنامه توسعه ششم به رشد هشت درصد كه افق مورد نظر 

چشم انداز است، برسيم.
ــگرى و جاذبه هاى مذهبى و زيارتى  وى با بيان ظرفيت هاى گردش
ــزاده از جمله ــود 25 امام ــت: وج ــدگل گف ــتان آران و بي شهرس
 امامزاده هالل بن على(ع) مى طلبد مسووالن استانى نگاه ويژه اى به 

اين شهرستان داشته باشد.
سرپرست سابق اداره ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى 
ــم گفت: اين شهرستان با جمعيتى  آران و بيدگل نيز در اين مراس
بالغ بر 90 هزار نفر داراى قابليت هاى جذب گردشگر در حوزه هاى 

طبيعى، تاريخى و مذهبى است.
ــيه ــتان آران و بيدگل در حاش ــا بيان اينكه شهرس عباس متولى ب
 دشت كوير قرار گرفته و 118 اثر ثبتى و 300 اثر تاريخى دارد، ادامه 
داد: روند رو به رشد گردشگران به منطقه و استقبال آنان براى حضور 
ــگرى فرصت ها و چالش هايى را براى گردشگران  در مناطق گردش

جامعه ميزبان فراهم كرده است.
ــتان ــى شهرس ــراث فرهنگ ــرد: اداره مي ــان ك وى خاطرنش
ــاخت هاى  ــود كمبود منابع مالى و نبود زيرس  آران و بيدگل با وج
ــب براى اسكان و ــب و عدم وجود فضاهاى  مناس گردشگرى مناس
ــال گذشته برنامه هاى   ارائه خدمات به گردشگران در طول سه س
ميان مدت، بلندمدت و كوتاه مدتى را در دستور كار خود قرار داده

 است.
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــم با حكم مدير كل س در پايان اين مراس
ــمت  ــه س ــان ب ــواد صديقي ــان، ج ــتان اصفه ــگرى اس و گردش
سرپرست اداره ميراث فرهنگى و گردشگرى آران و بيدگل معرفى 
ــاله عباس متولى با اهداى لوح تقدير قدردانى  و از زحمات چهار س

شد.

ميراث فرهنگى اساسى ترين
 اركان خودباورى ملى است

از گوشه كنار استان

امام جمعه موقت سميرم گفت: محرم فرصت تبيين 
ــين (ع) بوده و نبايد اجازه دهيم برخى  قيام امام حس

خرافات مردم را از اصل موضوع دور كند.
ــجاد زينعلى در سميرم اظهار كرد:   حجت االسالم س
ــد  ــم عزادارى ها از پيرايه ها خالى باش اگر مى خواهي
بايد حضور روحانيت را در اين مراسم ها داشته باشيم 
ــدون حضور ــمى ب ــيم كه هيچ مراس و به جايى برس

 يك روحانى برگزار نشود.
ــراى حذف  ــون تالش هاى زيادى ب ــزود: تاكن وى اف
ــاهديم برخى از آن ها  برخى خرافات شده و حتى ش
ــا از رواج خرافات  ــتيم ت ــده و در تالش هس حذف ش

جلوگيرى كنيم.
ــران به علما  ــالمى اي زينعلى با بيان اينكه انقالب اس
ــوان پرچمدار انقالب ــام راحل به عن و در راس آن ام

ــت، تصريح كرد: علما بايد بتوانند در   گره خورده اس
ــد و بايد تالش  ــه را هدايت كنن ــى جامع بعد فرهنگ
ــم هاى مذهبى علما و روحانيون  كنيم در همه مراس

حضور داشته باشند.
ــميرم افزود: حضور روحانيت در  امام جمعه موقت س
ــم هاى مذهبى و عزادارى ها رو به  ــته در مراس گذش
ــيم تا اين وضعيت  كاهش بود؛ اما هم اكنون در تالش

ــيم در  ــاهد باش ــد و اميدواريم به زودى ش تغيير كن
ــن اصل قيام ــمات يك روحانى به تبيي تمامى مراس

 امام حسين (ع) بپردازد.
وى روحانيت را پرچمدار تبليغ، امر به معروف و نهى 
از منكر و هدايتگر جامعه دانست و بيان كرد: هر آنچه 
امروز داريم از حجاب، اهل بيت، ذكر، مسجد، دين و 
ــت در پرتو تبليغ و فرهنگ سازى  مواردى از اين دس

بوده است.
ــوزان جامعه به شدت نگران  زينعلى افزود: همه دلس
ــى مانند  ــتند، بحران هاي ــود جامعه هس وضع موج
ــش درگيرى هاى خانوادگى  طالق، مواد مخدر، افزاي
ــته كرده ــر جامعه را خس ــى و حق يكديگ و اجتماع

 است.
ــنايى  ــبى براى آش وى گفت: ماه محرم فرصت مناس
مردم با قيام امام حسين (ع) بوده و بايد از اين فرصت 
ــيم تا با آشنايى مردم  ــتفاده را داشته باش بهترين اس
ــكالت اجتماعى ــاهد بهبود مش با دروس عاشورا ش

 باشيم.
ــود خرافات باعث  امام جمعه موقت تصريح كرد: وج
بدبينى مردم به دين مى شود و بايد با حذف خرافات از 

جامعه مردم را با اصل دين و اسالم آشنا كنيم.

خرافات بايد از عزادارى هاى محرم حذف شوند

پخش زنده مراسم هاى فرهنگى 
آستانه امامزاده شاهرضا(ع)

نهادينه كردن حيا و عفت از مهم ترين 
اهداف قيام عاشورا است

اجراى فاز سوم باند دوم جاده
 بادرود - كاشان به طول 20 كيلومتر

ــتيم كه  ــهرضا گفت: در حال برنامه ريزى هس رييس اداره اوقاف و امور خيريه ش
ــى اين امامزاده  ــاهرضا(ع) برنامه هاى فرهنگ با راه اندازى فيبر نورى امامزاده ش
ــتاد ــه س ــالم رضا ابراهيمى در جلس را به صورت زنده پخش كنيم.حجت االس
ــين در  ــاره تاثير قيام حس ــتان، با اش  احياى امر به معروف و نهى از منكر شهرس
ــهادت امام حسين(ع) گرمايى در دل هاى مومنان  حفظ دين خدا، اظهار كرد: ش
ــود و شاهد جنب وجوش بيشتر مردم  به وجود آورد كه تا روز قيامت سرد نمى ش
ــم عزادارى در شش امامزاده  ــاره به برگزارى مراس در اين ايام هستيم. وى با اش
شاخص شهرضا، تصريح كرد: اداره اوقاف با توجه به رسالتى كه دارد امسال در اين 
شش امامزاده برنامه هاى مهم از جمله بصيرت عاشورايى، خيمه هاى معرفتى و 
پرسش  و پاسخ برگزار مى كند و به صورت جامع و شاخص اين برنامه ها در امامزاده 
شاهرضا(ع) برگزار مى شود.رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرضا افزود: از جمله 
ــتان، برپايى خيمه هاى معرفت و  ــازمان اوقاف در مدارس شهرس برنامه هاى س
پرسش  و پاسخ و برگزارى جلسات پرسش  و پاسخ است كه با اعزام مبلغ به مدارس 
ــود.رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرضا با بيان اين كه  شهرستان انجام مى ش
در حال برنامه ريزى هستيم كه روز عاشورا را كه يكى از روزهاى مهم عزادارى در 
شهرستان را به صورت سراسرى پخش زنده داشته باشيم، تصريح كرد: فيبرنورى 
امامزاده شاهرضا در حال راه اندازى است و در آينده نزديك شاهد افتتاح آن هستيم 

و با افتتاح اين فيبرنورى، برنامه هاى فرهنگى امامزاده زنده پخش مى شود.

ــرف با تاكيد بر لزوم تبيين اهداف ــكر 8 نجف اش نماينده ولى فقيه در لش
ــداف عالى ــت: اه ــان دينى گف ــان و مبلغ ــوى مداح ــورا از س  قيام عاش

ــين(ع) از قيام در بر دارنده تمامى دستورات الهى و احكام شرعى   امام حس
است و از اين نظر بايد مردم با تمامى اهداف متعالى قيام عاشورا آشنا شوند.

 حجت االسالم محسن طالب پور در همايش بزرگ مداحان اين شهرستان 
ــى نيازمند ــاى مختلف تاريخ ــر تعاليم الهى در برهه ه ــت: نش اظهار داش
ــد و ــاى اجتماعى باش ــا موقعيت ه ــب ب ــت كه متناس ــت هايى اس  فعالي

 امام حسين (ع) با درك درستى كه از شرايط زمانه داشت، بهترين راه را براى 
اقامه حدود الهى انتخاب كرد.وى در ادامه افزود: نگاه جامع به ابعاد و زواياى 
ــين(ع) در حوزه عبادى براى  مختلف قيام عاشورا نشان مى دهد امام حس
ترغيب مردم به نماز، در حوزه اجتماعى براى امر به معروف و نهى از منكر و 

در حوزه سياسى براى اصالح امور سياسى قيام كردند.
ــان عزادارى ها  ــيوع معاصى اخالقى در جري وى جلوگيرى از ارتكاب و ش
ــمرد و  ــت گذاران هيات هاى مذهبى برش را از جمله وظايف اصلى سياس
گفت: عزا دارى براى امام حسين(ع) بستر مناسبى براى نشر احكام الهى و
ــاير اوقات ــن زمان ها بيش از س ــت و از اين جهت در اي  اصالح جامعه اس
ــه فريضه ــبت به اقام ــورد يا نس ــاى انحرافى برخ ــان ه ــوان با جري  مى ت

 امر به معروف و نهى از منكر اقدام كرد.

ــالمى گفت:  ــوراى اس ــادرود و قمصر در مجلس ش ــده مردم نطنز، ب نماين
به زودى فاز سوم احداث باند دوم جاده بادرود - كاشان به طول 20 كيلومتر 
آغاز خواهد شد. محمد فيروزى در نطنز اظهار كرد: يكى از مشكالت عديده 
مردم بادرود در حمل ونقل و عبور و مرور به شهرهاى اطراف مخصوصا تهران 
و كاشان، يك  بانده بودن جاده بادرود به كاشان بود كه منجر به تصادفات و 

بعضا فوت هم وطنان مى شد.
ــالمى تصريح  ــوراى اس ــز بادرود و قمصر در مجلس ش نماينده مردم نطن
ــيون  ــرح در كميس ــكل ط ــه براى حل مش ــات اولي ــى از اقدام ــرد: يك ك
ــال 92 كلنگ فاز  ــود و در س ــازى ب ــد در وزارت راه و شهرس ــران و بع عم
ــادرود با حضور  ــول 10 كيلومتر از طرف ب ــان به ط اول جاده بادرود كاش
ــد و عمليات  ــر زمين زده ش ــتاندارى اصفهان ب ــت اس ــاون عمرانى وق مع
ــروزى ادامه  ــان آورد.في ــه ارمغ ــراى مردم ب ــى ب ــاده آغاز و خبر خوش ج
ــت كيلومتر  ــان به طول هش ــاده بادرود كاش ــال 93 فاز دوم ج داد: در س
ــم اكنون اين  ــتان آغاز و ه ــازى اس ــووليت اداره كل راه و شهرس ــا مس و ب

18 كيلومتر در آستانه بهره بردارى است.
وى خاطرنشان كرد: اخيرا با موافقت وزارت راه و ابالغ اعتبار الزم ،فاز سوم 
ــازى  ــول 20 كيلومتر به اداره كل راه و شهرس ــان به ط جاده بادرود - كاش

تفويض و عمليات احداث آن به زودى آغاز مى شود.

خبر

اخبار كوتاه  اخبار كوتاه 

ــردار همدانى  ــت: س ــهرضا گف ــيج ش ــه مقاومت بس ــده ناحي فرمان
ــه در مقابله با  ــه تنها در دفاع مقدس بلك مردى آگاه به زمانه بود و ن

فتنه گران و نبرد با تروريست ها نيز سردار بود.
ــتاد احياى امر به معروف و نهى از منكر  ــه س  جواد داستانى در جلس
شهرستان با اشاره به شهادت سردار همدانيان در جبهه نبرد با داعش، 
ــردار نبرد با دفاع مقدس، فتنه گران و  اظهار كرد: سردار همدانى، س

تروريست ها و آگاه به زمانه و با بصيرت بود.
وى ضمن ارائه جزييات برنامه هاى انجام شده در هفته دفاع مقدس، 
ــه امر به معروف  ــتاى هفت ــتان در راس تصريح كرد: برنامه هايى از اس
ــده است كه از جمله  و نهى از منكر به شهرستان هاى استان ابالغ ش
ــانى خاص  ــاركت مانور تذكر لس ــه برنامه ريزى جهت مش مى توان ب
هسته هاى ياوران، اجراى همايش شوراهاى امر به معروف در ادارات 
ــر به معروف  ــوراهاى ام ــن آنها، اجراى همايش ش و تجليل از برتري
ــد و صنعت در ــى درباره تولي ــابقه مقاله نويس ــات، مس در كارخانج

 اقتصاد مقاومتى اشاره كرد.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرضا افزود: سازمان دهى هسته ياوران 
ــر به معروف و نهى  ــكر از نفرات برتر در زمينه ام معروف، تقدير و تش
ــى از منكر و صندوق  ــز تبليغات امر به معروف و نه از منكر، ايجاد مي
ــازمان ها از ديگر برنامه ها  تذكر تو، تشكر من، تعالى ما در ادارات و س
ــتانى گفت: هفته امر به معروف و نهى از منكر  در اين هفته است. داس
ــه با عنوان ــه روز اول اين هفت ــد ك ــنبه 23 مهر آغاز ش از روز پنج ش
« امر به معروف و نهى از منكر و فرهنگ عاشورايى و دفاع از مظلومان»، 
ــدت و اقتدار امت  ــروف و نهى از منكر و وح روز دوم، روز «امر به مع
اسالمى»، روز سوم، روز «عدالت قضايى و اقتصادى» وروز چهارم نيز 
ــالمى»  با نام « امر به معروف و نهى از منكر و حفظ نظام و فرهنگ اس
ــاير روزهاى اين هفته نيز با نام هاى  ــت. وى افزود: س ناميده شده اس
ــد و علم»، « امر به  «امر به معروف و نهى از منكر؛ رونق اقتصاد، تولي
ــالمت و اعتالى محيط اخالقى» و آخرين  معروف و نهى از منكر و س
ــالمت ــروف و نهى از منكر؛ جمعيت، س ــه را «امر به مع روز اين هفت
ــت. فرمانده ناحيه مقاومت بسيج   محيط خانواده» نامگذارى شده اس
ــاره به برگزارى برنامه هاى اين هفته متناسب با هرروز،  شهرضا با اش
ــده در اين هفته؛ مزين شدن سربرگ   گفت: از جمله اقدامات انجام ش
ــى ازمنكر، دولت و  ــعار هفته امر به معروف و نه نامه هاى ادارات با ش

ملت، همدلى و هم زبانى است.
داستانى ادامه داد: دشمن افكار خرابكارانه در سر دارد و لذا مسووالن 
ــى را در هيات هاى خود ــى و ايمن ــوارد امنيت ــاى مذهبى م هيات ه
ــه  ــروف در زمين ــه مع ــر ب ــاى ام ــد و از ظرفيت ه ــت كنن  رعاي
ترويج دين استفاده كنند.وى با اشاره به نقش تاثيرگذار روحانيون در
 اعتالى فرهنگ عاشورايى،  تصريح كرد: در اين ماه روحانيون از منابر 
ــتفاده صحيح از فضاى مجازى و  در راستاى معضالت اجتماعى و اس

آگاه سازى مردم استفاده كنند.

ــرواز از ــه اى دو پ ــان با هفت ــاح فرودگاه كاش ــان از افتت ــرودگاه كاش مدير ف
 اين شهرستان به مشهد مقدس در آينده اى نزديك خبر داد.

ــت اين فرودگاه حدود ــعودى اظهار كرد: با افتتاح فاز نخس ــعود مس سيدمس
ــته شود طى دو پرواز   40 تا 180 نفر  با توجه به نوع هواپيمايى كه قرار داد بس
در هفته از كاشان به مشهد مقدس و بالعكس امكان اعزام به حرم رضوى را دارند.
ــان پروازهاى  ــوز پروازهاى روزانه فرودگاه كاش وى افزود: با توجه به اخذ مج
ــود و مجموعه فرودگاه كاشان در  شب نيز در آينده اى نزديك راه اندازى مى ش
حال عقد قرارداد با خطوط هوايى است.مدير فرودگاه كاشان خاطرنشان كرد: 
ــان در حال ــرودگاه كاش ــز از ف ــم و كيش ني ــد قش ــرواز به مقاص ــرارداد پ ق
انعقاد قرارداد است و پرواز به نجف اشرف هم از اين فرودگاه در آينده اى نزديك 
ــود.وى تصريح كرد: راه اندازى پرواز به نجف اشرف از فرودگاه  راه اندازى مى ش
كاشان نياز به گذراندن يك دوره حساب شده، سخت و دقيق دارد كه مقدمات 
آن آماده شده است.به گفته وى، كسب مجوز پروازهاى خارجى نيز از اين فرودگاه 
ــان تاكيد كرد:  ــت.مدير فرودگاه كاش ــرز هوايى در حال پيگيرى اس و اعالم م
كسب هرگونه اطالعات و اخبار اين فرودگاه فقط از وب سايت فرودگاه كاشان 
ــرى و دريافت  ــه آدرس WWW.KASHANAIRPORT.IR  پيگي ب
ــت مديريت بحران باند فرودگاه كاشان، آشنايى  مى شود. وى با اشاره به نشس
ــهردارى كاشان با عمليات  مجموعه كارگروه هاى مجموعه مديريت بحران ش

طرح اضطرارى و درجه اهميت آن قبل از اجرا را از اهداف اين نشست برشمرد.

ــى از برگزارى همايش ملى كاوش هاى  ــى كاشان شناس رييس مركز پژوهش
باستان شناسى منطقه كاشان در اين دانشگاه خبر داد.

محمد مشهدى نوش آبادى اظهار كرد: در راستاى تحقق رسالت ها و برنامه هاى 
ــانه ــى كارشناس ــتان در بررس ــى اين شهرس ــى كاشان شناس مركز پژوهش
ــش  ــه هماي ــن منطق ــارى اي ــرى و معم ــى، هن ــى فرهنگ ــايل تاريخ  مس
ــان ــگاه كاش ــان امروز در دانش ــى منطقه كاش ملى كاوش هاى باستان شناس
ــيس كتابخانه  ــى از نخبگان و تاس ــك اطالعات ــود. وى تهيه بان  برگزار مى ش
ــى را از جمله فعاليت هاى اين مركز ذكر كرد و  ــى كاشان شناس مركز پژوهش
ــان) نيز تاكنون در  ــناخت (پژوهش نامه كاش افزود: مجله تخصصى كاشان ش
ــته كشور در آن ارائه مى شود.  11 جلد منتشر شده كه مقاالت محققان برجس
ــگاه كاشان، برگزارى همايش هاى  رييس مركز پژوهشى كاشان شناسى دانش
ــده اين مركز ــانى، بابا افضل و نظام وفا را از ديگر برنامه هاى اجرا ش فيض كاش
ــان،  ــى منطقه كاش ــش ملى كاوش هاى باستان شناس ــرد و گفت: هماي  نام ب
همايش جهانى كاشى زرين فام و همايش باغ هاى تاريخى از ديگر برنامه هاى
 در نظر گرفته شده اين مركز است كه در سال آينده برگزار مى شود. وى برگزارى 
همايش ملى كاوش هاى باستان شناسى منطقه كاشان را در راستاى كاوش هاى 
باستان شناسى اين منطقه ضرورى خواند و گفت: كاشان يكى از مناطق مهم به 
لحاظ باستان شناسى است كه دوره هاى مختلفى پيش از تاريخ، دوره تاريخى و 
دوره اسالمى را در خود جاى داده و قدمت آن به 15 هزار سال قبل برمى گردد. 
ــهدى عنوان كرد: اميدواريم برگزارى اين همايش گام مثبتى براى ارتقاى  مش

مباحث كاشان شناسى باشد.

سردار همدانى مردى
 آگاه به زمانه بود

فرودگاه كاشان افتتاح مى شود

برگزارى همايش ملى كاوش هاى 
باستان شناسى منطقه كاشان

م  ــال س ال حجت ا
ــام در  ــى احتش عل
همايش امر به معروف 
ــر در  ــى از منك و نه
ــن  ــرا اي ــون الزه كان
شهرستان اظهار كرد: 
ــه معروف و  آمرين ب
ناهيان از منكر وظيفه 
ــازى جامعه را  زيباس
ــد اگر  ــده دارن برعه
ــه نظام  باور داريم ك
اسالمى ارمغان دين 
ــوان زيباترين  به عن
ــراى ما به  نعمت را ب
ــته بايد به  همراه داش
ــش  ــووليت خوي مس
در حفظ اين زيبايى 

واقف باشيم.
ــه  ــان اينك ــا بي وى ب
نبايد در راه زيباسازى 

جامعه منتظر تعريف و تمجيد بود گفت: نبايد در 
اين مسير مايوس شد چنانكه در آغاز مسير انقالب 
ــلحه اى در اختيار امام راحل  در سال 42، هيچ اس

نبود و هيچ كشور و لشكرى هم در فرمان او نبود.
ــرد: نبايد در  ــان تاكيد ك ــام جمعه موقت كاش ام
ــد چراكه زيباسازى  بحث تذكر لسانى مايوس ش
ــا مبتال به  ــه همه انبي ــت چنانك كار راحتى نيس
ــه با وجود  ــن معنا ك ــى بودند به اي جذب حداقل
ــغ دين، در ابتداى  اهتمام و تالش فراوان در تبلي
ــوى آنها  ــالت آنها عده كثيرى از جامعه به س رس

نمى گرويدند.
ــتقبلين،  ــته مس ــه دس ــاره به س ــام با اش احتش
ــتكبرين و منكرين عنوان كرد: دسته نخست  مس
به استقبال زيباسازى جامعه رفته و در راه تقويت 
ــه در مواجهه با  ــد البت ــق گام برمى دارن جبهه ح
ــن گروه  ــزو اي ــده كمى ج ــاى الهى ع نهضت ه

قرار مى گيرند.
ــق نمى يابند  ــه عده اى توفي ــاره به اينك وى با اش
ــت:  ــند گف ــتقبلين باش ــره مس ــا در زم ــا انته ت
ــاى امام  ــروع كردند؛ اما منه ــام ش خيلى ها با ام

به خاك رفتند، بسيارى با رهبرى آغاز كردند اما در 
طول يكى دو فتنه نامه بدون سالم به رهبر خويش

 نوشتند.
ــان به گروه مستكبرين نيز  امام جمعه موقت كاش
اشاره و تصريح كرد: اين گروه به طور علنى در برابر 
نهضت هاى دينى موضع  منفى مى گيرند و صراحتا 

از عدم پذيرش رهبر دينى سخن مى گويند.
ــه حكم قصاص،  ــام از ماجراى اعتراض علي احتش
ــى امام راحل  ــرى در برابر فتواى انقالب موضع گي
ــه عنوان  ــدى و...ب ــلمان رش ــدام س مبنى بر اع
نمونه هاى داخلى گروه مستكبرين پس از پيروزى 

انقالب ذكر كرد.
ــت  ــعبه هايى دانس وى، گروه منكرين را داراى ش
ــر انبيا و رهبران  ــود را در براب و افزود: منكرين خ
نهضت هاى الهى عقال محسوب مى كنند و همواره 
به بهانه آنكه عقل ايجاب مى كند صحنه مبارزه را 

ترك مى كنند.
ــرد: بر اين  ــگاه تاكيد ك ــتاد حوزه و دانش اين اس
ــتند يا به رهبرى  ــته هس اساس منكرين دو دس
نهضت دينى اعتقادى ندارند يا با وجود اطمينان از 
ــر  ــه راه رهب ــر ب ــرش رهب ــق و پذي ــير ح مس

معتقد نيستند.
ــام با يادآورى  احتش
ــه دسته  مرزهاى س
فكرى در نهضت هاى 
ــوان  عن ــى  دين
ــا در ــرد: برخى ه ك

ــت انقالب   دهه نخس
جزو منكرين نبودند 
ــه 70 در زمره  در ده
ــد،  ــران درآمدن منك
ــه 70  ــى در ده بعض
جزو مستقبلين بودند 
 80 ــه  دهـــ در 
ــن  منكري ــزو  جـــ
ــرادى  ف ا ــدند،  ش
ــزو  ــه 80 ج در ده
استقبال كنندگان از 
ــا و زيبايى ها  ارزش ه
ــا در  ــد؛ امــ بودنـــ
ــه ــه 90 بـــ دهـــ

 جمع منكرين پيوستند.
ــان كرد:  ــه حادثه منا بي ــاره ب وى در ادامه با اش
ــت دادن و لبخند  ــا دس ــد ب ــر مى كنن برخى فك
ــا اگر  ــه راه كرد؛ ام ــر ب ــعود را س مى توان آل س
ــران  ــه س ــر را ب ــرى آن تش ــم رهب ــام معظ مق
ــور  ــازه اى به كش ــد جن ــزده بودن ــم ن ــن رژي اي
ــدار  ــس از اين هش ــت پ ــت و درس ــاز نمى گش ب
ــال  ــت مجروحان و ارس ــا، مراجع ــه آماره بود ك
ــالمى اس ــن  ــه ميه ب ــگان  ــر جان باخت پيك

نجام پذيرفت.
ــر تعبي ــادآورى  ي ــا  ب ــن  همچني ــام  احتش

ــعود مبنى بر اينكه   امام راحل در خصوص آل س
ــم،  بــــگذري ــدام  صـــ از  ــر  «اگــــ
ــم، كني ــوش  فرام را  ــدس  ق ــاله  مس ــر  اگ

ــم  بگذري ــكا  امري ــاى  ه ــت  جناي از  ــر  اگ  
ــت»   گذش ــم  نخواهي ــعود  س آل  از 
ــش ــن فرماي اي ــد  ــد دي باي ــد:  ــر ش متذك

ــزان در دولت هاى مختلف  ــه مي  امام راحل به چ
ــراى آن ــدر به اج ــا دولت ها چق ــده و ي ــرا ش اج

اهتمام داشته اند.

امام جمعه موقت كاشان:

بسيارى با رهبرى آغاز كردند؛ 
اما نامه بدون سالم به رهبر خويش نوشتند
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دريچه

محققان علوم پزشكى اعالم كردند مكمل هاى حاوى آنتى اكسيدان كه گمان 
مى رود به تقويت بدن كمك، و از پيرى جلوگيرى مى كنند، ممكن است سبب 

گسترش سرطان پوست از نوع مالنوما شوند.
ــه از مكمل ها  ــى روي ــتفاده ب ــان مى دهد، اس ــر محققان نش ــه هاى اخي يافت
ممكن است به افزايش شمار مبتاليان به تومورهاى سرطانى و مهاجم تر شدن 

اين توده ها كمك كند.
ــر شد  ــريه نيچر منتش ــماره اخير نش ــاس اين مطالعه كه نتايج آن در ش بر اس
ــا تزريق  ــانى ب ــاى مالنوماى انس ــلول ه ــى دريافتند س ــمندان آمريكاي دانش
آنتى اكسيدان «ان استيل سيستئين» به موش، دو ماه زودتر رشد و نمو مى كنند.
ــط  ــد از تخريب «دى ان اى» توس ــك مى كنن ــيدان ها به بدن كم آنتى اكس
راديكال هاى آزاد جلوگيرى كند و به طور طبيعى در دانه هاى سبز، سبزيجات يا 
ميوه ها يافت مى شوند. به گفته محققان، مصرف آنتى اكسيدان ها در مبتاليان 
ــترش اين تومور به بدن و در اصطالح رايج، تشديد  به مالنوما، سبب تسريع گس

متاستاز شود.
ــوده و نمى توان  ــى بر روى موش ب محققان مى گويند اين نتايج، حاصل بررس

به طور قطع، آن را به انسان تعميم داد.
ــاوت وسترن تكزاس» در «داالس»  دكتر «شان موريسون» استاد دانشگاه «س
ــخاص مورد  ــرگ زودهنگام اش ــى ها به علت م ــى از اين بررس مى گويد: برخ
ــين، دانشمندان سوئدى  ــده اند. در يكى از تحقيقات پيش آزمايش، متوقف ش
ــگاهى،  ــوش هاى آزمايش ــن E در م ــد ويتامي ــش از ح ــد مصرف بي دريافتن
ــرطانى و افزايش سرعت مرگ و مير  ــه برابرى شمار تومورهاى س به افزايش س

موش ها به ميزان دو برابر طبيعى، مى انجامد.
ــد عادى خود را از دست مى دهند  ــيم و رش هنگامى كه سلول ها توانايى تقس
ــدن بافت هاى سالم مى شود و  اين موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد ش

در نهايت، سرطان ايجاد خواهد شد.
ــالم  ــلول هاى بافت هاى س ــرطانى و تخريب س ــلول هاى س از اجتماع اين س

توده اى به نام تومور ايجاد مى شود.
ــرايت  ــاير بافت ها و ارگان ها س ــود و به س اگر تومور به اليه اى محدود ختم ش
ــترده شده يا  ــت و اگر تومور گس ــرطانى ) اس نكند، تومور خوش خيم (غيرس
به طور بالقوه قابليت پخش شدن و احاطه كردن ساير بافت ها و ارگان ها را داشته 
باشد، بدخيم يا سرطانى ناميده مى شود. برخى از شكل هاى سرطان «متاستاز» 
ــاير بافت هاى  مى كنند، به اين معنى كه خصوصيت تهاجمى پيدا كرده و به س
بدن، عمدتا از طريق خون و لنف، سرايت مى كنند و تومورهاى جديدى را ايجاد 

مى كنند.
ــرطان ها  ــت، و اين س ــده اس ــايى ش ــرطان شناس ــوع س ــد ن ــش از يكص بي
ــرطان  ــى از س ــد تظاهر پيدا كنند. مرگ ناش ــمتى از بدن، مى توان در هر قس
ــد از كل  ــت كه 13درص ــزار نفر بوده اس ــون و600 ه ــال 2005، 7ميلي در س
ــد. بيش از  ــود اختصاص مى ده ــان را به خ ــر جه 58ميليون مرگ در سراس
ــم درآمد يا  ــورهاى ك ــرطان در كش ــى از س 70 درصد از تمام مرگ هاى ناش

با در آمد متوسط اتفاق مى افتد.

محققان علوم پزشكى اعالم كردند :

تشديد تومـور سرطانـى 
با مصرف برخى مكمل ها

ــالم مى تواند خطر كمبود بسيارى  نداشتن يك تغذيه س
ــدن باال ببرد. پروتئين  از مواد معدنى و ويتامين ها را در ب
از جمله مواد مغذى ضرورى براى بدن محسوب مى شود 
ــا و ارگان هاى بدن  ــا، ماهيچه ها، تاندون ه كه در بافت ه
ــاخت عضله و داشتن بدنى سالم  تجمع مى  كند. براى س
ــرف كنيم.  ــواد پروتئينى مص ــى از م ــه مقدار كاف بايد ب
ــا مقدار  ــتيد ي ــواران هس ــزو گياه خ ــم ج ــما ه اگر ش
ــد،  ــود نداري ــى خ ــم غذاي ــن در رژي ــى پروتئي كاف
ــداردهنده  ــم هش ــى عالئ برخ ــه  ب ــبت  ــد نس باي

آگاه باشيد.
ــى از جمله  ــف غذاي ــاى مختل ــروز رژيم ه در دنياى ام
ــه هر كدام  ــت خوارى وجود دارد ك ــوارى و گوش گياه خ
ــى غذاهاى  ــه روى مصرف برخ ــزى ك ــا توجه به تمرك ب
ــود انواع  ــرد را با كمب ــت بدن ف ــاص دارند، ممكن اس خ
ــه كند. تعداد زيادى  ويتامين ها و مواد معدنى الزم مواج
از گياه خواران از خوردن گوشت قرمز خوددارى مى كنند، 
ــى را مى گنجانند.  ــت مرغ يا ماه ولى در رژيم خود گوش
ــالم ترين  ــن كه يكى از س ــا وجود اي رژيم گياه خوارى ب
ــد كمبود  ــى رود، مى توان ــمار م ــاى غذايى به ش رژيم ه
ــى را براى  ــد، كه عوارض ــته باش پروتئين را به دنبال داش
فرد ايجاد مى كند. امروزه مردم آنقدر درگير فعاليت هاى 
ــراى خوردن  ــه فرصت زيادى ب ــتند ك روزمره خود هس
ــد و صرفا غذايى  ــه مى خورند، ندارن ــردن از آنچ و لذت ب
ــاى خود را  ــوند و بتوانند فعاليت ه ــير ش مى خورند تا س

انجام دهند. 
عالئم هشداردهنده كمبود پروتئين

خستگى بيش از حد
بيشتر افراد گياه خوار معتقدند نسبت به زمانى كه گوشت 
مصرف مى كردند، انرژى بيشترى دارند. اما در اين ميان، 
احساس خستگى و خالى شدن بدن از انرژى در آنها يكى 
ــمار مى رود.  ــه كمبود پروتئين در بدن به ش از عالئم اولي
خواب آلودگى در طول روز يا عصر كه در واقع يك خستگى 
غيرمعمول تلقى مى شود. اين نوع خستگى تنها يك حالت 
ــت، بلكه فقدان انگيزه ذهنى نيز مى تواند  ــمى نيس جس

با كمبود پروتئين مرتبط باشد.
ضعف هنگام فعاليت بدنى

ــود، ماهيچه ها  وقتى بدن با كمبود پروتئين مواجه مى ش
توانايى الزم را براى ترميم و بازيابى توان خود بعد از انجام 
ــديد  فعاليت ندارند. در چنين حالتى، ورزش و فعاليت ش

مى تواند زيان آور باشد و بدن ضعيف تر مى شود.
ماهيچه ها

ــش قدرت  ــا روى عملكرد و كاه ــن تنه ــود پروتئي كمب
ــدازه آنها  ــه از حجم و ان ــذارد بلك ــا اثر نمى گ ماهيچه ه
ــود پروتئين  ــا كمب ــى بدن ب ــود. وقت ــته مى ش نيز كاس
ــود و نمى تواند آن را از مواد غذايى مصرفى  مواجه مى ش
تامين كند، از هر جايى از بدن كه بتواند، آن را برمى دارد 
ــتند كه پروتئين  ــا اولين نقطه اى از بدن هس و ماهيچه ه

ــه اى بدن  ــت ماهيچ ــد و باف ــت مى دهن ــود را از دس خ
ــت  ــود را از دس ــى خ ــت طبيع ــود و حال ــل مى ش ش

مى دهد.
تاخير در ترميم

كاهش روند بهبودى جراحات و زخم هاى بدن و طوالنى تر 
شدن فرآيند درمان يكى از علل كمبود پروتئين در بدن 
ــاخت بافت هاى جديد  به شمار مى رود. پروتئين براى س
الزامى است؛ بنابراين در صورت كمبود، بدن قادر به ترميم 

خود نخواهد بود.
ريزش مو

ــايد در ظاهر  ــود پروتئين ش ــا كمب ــزش مو ب ارتباط ري
ــود اين ماده  ــد، ولى زمانى كه با كمب عجيب به نظر برس
ــت و صرفه جويى  ــويد، بدن در حالت مقاوم مواجه مى ش
ــدار پروتئين  ــعى مى كند كمترين مق قرار مى گيرد و س
ــاخت  ــن پروتئين زيادى را در س ــرف كند، بنابراي را مص
ــتفاده نمى كند؛ در نتيجه، موها و ناخن ها  مو و ناخن اس
حالت شكننده به خود مى گيرند و لطافت و نرمى خود را 

از دست مى دهند.
بيمار شدن مرتب

ــتم  ــتن سيس به طور قطع، پروتئين باعث فعال نگه داش
ــود پروتئين  ــا كمب ــود. وقتى بدن ب ــدن مى ش ايمنى ب
ــى  ــم غذاي ــى در رژي ــن كاف ــود و پروتئي ــه مى ش مواج
وجود نداشته باشد، پروتئين هايى در بدن كه با مهاجمانى 
چون باكترى ها و ويروس ها مبارزه مى كنند، از بين رفته 

ــتفاده قرار مى گيرند؛ و براى سوخت و ساز بدن مورد اس
ــوارتر  ــات بدن دش ــا و جراح ــم زخم ه ــه ترمي در نتيج
ــام  ــختى انج ــا س ــا ب ــا عفونت ه ــارزه ب ــده،  مب ش
ــرماخوردگى  ــار س ــريع تر دچ ــرد س ــود و ف مى ش

مى شود.
اگر هميشه احساس گرسنگى مى كنيد و نمى توانيد دست 
ــت بدن تان از كمبود  ــيد، ممكن اس از خوردن غذا بكش

پروتئين رنج ببرد. 
مقدار كافى پروتئين در بدن باعث كاهش مصرف كالرى 
ــدود 20 درصد مواد  ــود. گنجاندن ح بيش از حد مى ش
ــى از قبيل يك تكه مرغ، يك  پروتئينى در هر وعده غذاي
ــاس  ــود زودتر احس ــى و تخم مرغ، باعث مى ش تكه ماه
ــيرى كنيد و از پرخورى جلوگيرى مى كند. رژيم هاى  س
ــتفاده  ــراى كاهش وزن مورد اس كم كالرى معمول كه ب
ــند، ولى  ــر باش ــر موث ــايد در ظاه ــد، ش ــرار مى گيرن ق
ــه همين  ــود. ب ــم ماهيچه اى مى ش ــش حج باعث كاه
ــال مى كنند،  ــاى الغرى را دنب ــرادى كه رژيم ه دليل اف
ــتخوانى  ــاده  و بدنى اس ــل و افت معموال ماهيچه هاى ش

دارند.
ــن در رژيم غذايى  ــدار الزم پروتئي ــا حفظ مق در واقع، ب
ــم عضالنى ــن رفتن حج ــع از بي ــوان مان ــه، مى ت روزان

 شد.
چه بايد كرد

ــتى  ــع حيوانى و گوش ــراد، فقط مناب ــور اف برخالف تص

ــتند؛ بلكه برخى مواد غذايى از قبيل  داراى پروتئين نيس
ــى مانند آجيل، غالت  ــويا، انواع لوبيا، دانه هاى خوراك س
ــفناج منابع خوبى  و حتى سبزيجاتى چون بروكلى و اس
ــتفاده از مكمل هاى  از پروتئين ها محسوب مى شوند. اس
ــت كه مى تواند كمبود  پروتئينى از ديگر راهكارهايى اس
ــود، برنج و  ــاهدانه، نخ ــدن را برطرف كند. ش پروتئين ب
پودر پروتئين سويا، همگى جزء سبزيجات حاوى پروتئين 

هستند.
اطمينان از مصرف انواع اسيدآمينه هاى ضرورى براى بدن 

در طول روز مى تواند پروتئين كافى را تامين كند.
به طور كلى مقدار نياز پروتئين روزانه براى هر فرد متغير 
ــخص با توجه به قدرت بدنى و فعاليتى كه  ــت و هر ش اس

دارد، مقدار خاصى پروتئين نياز دارد. 
ــبه  ــود افراد نيز مى توانند اين مقدار را محاس از اين رو، خ
ــول روز  ــاده مغذى در ط ــرف اين م ــد و مراقب مص كنن
ــكار چنانچه وزن خود را به كيلوگرم  ــند. افراد ورزش باش
ــدار پروتئين  ــد، مى توانند مق ــرب كنن ــرم ض در 4/3 گ
ــوان مثال اگر  ــبه كنند؛ به عن الزم در طول روز را محاس
ــاس اين  ــد، براس ــته باش ــردى 80 كيلوگرم وزن داش ف
ــرف كند  ــرم پروتئين مص ــه 272 گ ــول، بايد روزان فرم
ــراد عادى  ــان، اف ــود. در اين مي ــع ش ــاز بدنش رف تا ني
ــه براى  ــرب كنند ك ــدد 2/2 ض ــود را در ع بايد وزن خ
ــه پروتئين  ــاز روزان ــى، مقدار ني ــرد 80 كيلوگرم يك ف

به 176 گرم مى رسد.
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وقتى پروتئين نداريم ؛

عاليم هشداردهنده كمبود پروتئين در بدن
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دريچه

ــرزمينى به خاك سپرده مى شود  ــرم حسين در س پيامبر خدا(ص): پس
ــالم بوده  ــه همواره گنبد اس ــد، زمين ممتازى ك ــه آن كربال گوين كه ب
ــا از توفان  ــرت نوح را در همانج ــت، چنان كه خدا ياران مومن حض اس

نجات داد.
ــن و با بركت قرار داد  ــتى كه خدا كربال را حرم ام امام صادق (ع): به راس

پيش از آنكه مكه را حرم قرار دهد.
امام سجاد(ع): زمين كربال، در روز رستاخيز، چون ستاره اى مى درخشد و 
ندا مى دهد كه من زمين مقدس خدايم، زمين پاك و مباركى كه پيشواى 

شهيدان و ساالر جوانان بهشت را در بر گرفته است.
امام رضا(ع): كسى كه قبر امام حسين(ع) را در كرانه ى فرات زيارت كند، 

مثل كسى است كه خدا را زيارت كرده است.
ــارك حضرت  ــد و نام مب ــه داري ــال را زنده نگ ــى(ره) : كرب امام خمين
ــالم  ــودن او اس ــده ب ــا زن ــه ب ــد، ك ــه داري ــده نگ ــهدا را زن ــيد الش س

زنده نگه داشته مى شود.
ــق به  ــر در جامعه ما عش ــود...، اگ ــورا نب ــه اى: اگر عاش آيت اهللا خامن
امام حسين(ع) و ياد او و ذكر مصايب و حوادث عاشورا معمول و رايج نبود، 
معلوم نبود كه نهضت با اين فاصله زمانى و با اين كيفيتى كه پيروز شد، 

به پيروزى مى رسيد.
شهيد مرتضى مطهرى: حادثه  كربال طورى وقوع پيدا كرده كه انسان فكر 
ــاخته اند كه هميشه فراموش  مى كند در اصل اين صحنه را آن چنان س

نشدنى باشد.
ــرادرش و از خودش  ــه تا ب ــين(ع) گرفت ــريعتى: از كودك حس على ش
ــا آن موذن، تا  ــم اطفال كوفه، ت ــارى قرآن تا آن معل تا غالمش، از آن ق
ــزرگ و با حيثيت  ــرافى و ب ــاوند يا بيگانه و تا آن مرد اش آن مرد خويش
ــاى اجتماعى، همه  ــه فخره ــرد عارى از هم ــود و تا آن م در جامعه خ
ــان، كودكان  ــه همه مردان، زن ــتادند تا ب ــهادت ايس برادرانه در برابر ش
ــد چگونه  ــخ بياموزند، كه باي ــه ى تاري ــران و جوانان هميش ــه پي و هم

زندگى كنند.
ــهيد بزرگ اسالم را  ــين(ع)، آن ش مهاتما گاندى: من زندگى امام حس
به دقت خوانده ام و توجه كافى به صفحات كربال نموده ام و بر من روشن 
شده است كه اگر هندوستان بخواهد يك كشور پيروز گردد، بايستى از 

امام حسين(ع) پيروى كند.
محمد على جناح، قاعد اعظم پاكستان: هيچ نمونه اى از شجاعت، بهتر از 
آنكه امام حسين از لحاظ فداكارى و تهور نشان داد در عالم پيدا نمى شود. 
ــلمنان بايد از سرمشق اين شهيدى كه خود را در  به عقيده من تمام مس

سرزمين عراق قربانى كرد، پيروى نمايند.
چارلز ديكنز، نويسنده معروف انگليسى: اگر منظور امام حسين جنگ در 
راه خواسته هاى دنيايى بود، من نمى فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش 
ــى نمايد كه او فقط به خاطر  به همراه او بودند؟ پس عقل چنين حكم م

اسالم، فداكارى خويش را انجام داد.

سخنان بزرگان دين اسالم و 
شخصيت هاى بنام جهان درباره ى 

كربـال و قيام امام حسين (ع)
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ــابقه اى طوالنى در تاريخ ايران   تعزيه به عنوان هنرى آيينى، س
داشته است. برخى معتقدند 

ــالم  ــل از اس ــان قب ايراني
ــم  ــزارى مراس ــا برگ ب
و  ــرا»  ميت ــب  «مصائ

و  ــياوش»  س ــوگ  «س
«يادگار زريران» در پديدآورى 

هنر تعزيه پيشگام بودند. 
ــت از برگزارى  مدارك تاريخى، حكاي

ــهدا  ــراى سيدالش ــمى ب عزادارى رس
ــدرت آل بويه در  ــا اوج گيرى ق همزمان ب

ــوگوارى در سال  ــوم دارد. با آغاز س قرن س
ــميت يافتن آن از سوى  352 هجرى و رس

ــه مبارزه  ــى، زمينه هاى ادام معزالدوله ديلم
همگانى عليه غاصبان حكومت آماده مى شد. 

ــامى آمده است: معزالدوله  در تاريخ ابن كثير ش
ــه اول محرم امر  ــه در بغداد، ده احمد بن بوي
ــداد را ببندند. مردم  كرد تمامى بازارهاى بغ
ــيدند و به تعزيه سيدالشهدا  لباس عزا پوش

پرداختند.
ــا حمل  ــته هايى ب ــم، دس در اين مراس

نشانه ها و همسرايى، داستان غم انگيز كربال را روايت مى كردند. 
ــدند و  ــوگوارى اضافه ش ــاالن هم به اين آيين س چندى بعد نق
ــورا را براى شركت كنندگان  دو يا چند واقعه خوان، ماجراى عاش

در مراسم نقل مى كردند. 
ــه اى بزرگ» ميان  ــال 363 ق، از «فتن ابن اثير در بيان وقايع س
ــيعه ياد مى كند؛ به اين روايت كه اهل «سوق الطعام»  سنى و ش
در بغداد،كه سنى مذهب بودند، «شبيه» جنگ جمل را ساخته 
ــى(ع) مى جنگيدند و اين به گمان  و به گمان خود با اصحاب عل
ــب بوده و  ــيعى مذه ــل كرخيان كه ش ــوى در معارضه با عم ق

«شبيه واقعه كربال» را پديد آورده بودند، صورت گرفته است. 
ــه، نوعى  ــخ ميان در دوران تاري

تاريخ نويسى 
ــوده  بــ ــــوم  مـرس

ـــى»               ــام «مقتل نويس ــه نـ بـ
ــين (ع)  ــر خاندان حس ــه در آن، مصائبى را كه ب ك
ــى به نام  ــم كتاب ــتند و در قرن شش رفته بود، مى نگاش
مقتل الحسين،كه نويسنده آن خوارزمى است، نوشته شد، 
ــترش تعزيه در ايران مديون كتاب «روضه الشهدا»  اما گس
است. اين كتاب كه قرن نهم هجرى به وسيله مالحسين واعظ 
كاشفى تدوين شد، واقعه غم انگيز كربال و حوادث وابسته به آن 
ــته تحرير درآورد. اين كتاب در مجالس دينى  را به رش

صوتى خوش از سوى كسانى كه 
ــى  و لحنـــ
و  ــوزناك  س
غم انگيز داشتند 
ــتفاده  اس ــورد  م
ــا  ــت؛ ام ــرار گرف ق
ــى كه  ــتين كس نخس
ــز و  ــى غم انگي ــا لحن ب
ــده،  ــوش آن را خوان خ
ــت:  ــوده اس ــف ب ــود مول خ
ــان حكومت  ــين در زم «... مالحس

سلطان حسين بايقرا، به هرات مقر حكومت رفت و به حضور شاه 
باريافت، صداى خوش و مطبوع كاشفى بر شاه خوش آمد و مورد 

احترام قرار گرفت». 
روايت هايى مبنى بر حضور شبيه خوانى و نه هنر نمايشى تعزيه 
در دوران صفويه وجود دارد. اسكندر بيك تركمان در تاريخ خود 

مى نويسد: 
ــه تعزيه  ــران) ب ــپاه اي ــن طرف (س ــورا كه مردم اي ــب عاش ش
ــوريان اردو  ــاى عاش ــتند، غوغ ــهدا قيام داش حضرت سيدالش
ــه يورش تصور  ــورش و غلغل ــازار را محصوران قلعه (ايروان) ش ب
ــدند، از  ــه راضى به مصالحه و قلعه دادن نمى ش نموده، جمعى ك
ــفع  ــت در دامن تش ــده از روى اضطرار دس ــت برآم خواب غفل
ــپاه عثمانى) زدند و روز عاشورا كه مقتل  شريف پاشا (فرمانده س
ــم معهود  ــاه عباس) به رس ــهدا بود، حضرت اعلى (ش سيدالش
ــه لوازم  ــيده و ب ــوگوارى پوش ــبيل معتاد، لباس ماتم و س و س

مشغول بودند.
ــود از عزادارى هاى  ــفرنامه خ دال واله، جهانگرد ايتاليايى، در س
ــى داده  ــبتا مفصل ــزارش نس ــان گ ــرم در اصفه ــه اول مح ده
ــخن  ــم س ــن مراس ــاده در اي ــاى س ــزارى نمايش ه و از برگ

گفته است.
ــم عزادارى اصفهان و در حضور  براساس گزارش تاورنيه در مراس
ــته هاى عزادارى، عمارى هايى  ــاه صفى، جلوى هر يك از دس ش
ــود و در هر تابوت كودكى  حمل مى كردند كه روى آنها تابوتى ب
را خوابانده بودند تا يادآور كودكان شهيد كربال باشد. پيشاپيش 
ــب هايى را با زين و يراق به منزله اسب هاى شهداى  عمارى ها اس

كربال حركت مى دادند.
ــلطنت زنديه  ــر س ــى، اواخ ــك هنر نمايش ــوان ي ــه به عن تعزي
شكل گرفت. عده اى از محققان معتقدند، در دوره كريم خان زند، 
سفيرى اروپايى به نام ويليام فرانكلين كه در ايران زندگى مى كرد، 
ــاى  اقدام به اجراى نمايش تراژدى در دربار كرد كه بعد از تماش
اين تراژدى، كريم خان دستور مى دهد وقايع كربال را نيز در شكل 
ــس با توصيف وقايع  ــه اجرا درآورند؛ كه از آن پ نمايش تراژدى ب
ــبيه خوانى به شكل امروز  كربال به صورت متون و نسخ تعزيه، ش

پديد آمد. 
ــت  ــتند كه درباره تعزيه خوانى در دس قديمى ترين مدرك مس
ــت كه سفرش طى سال هاى  است، سفرنامه ويليام فرانكلين اس
1202ـ1201هـ.ق. به شيراز صورت گرفته است. وى چند مجلس 
ــفير فرنگى دربار يزيد، آب فرات و  تعزيه از جمله ميانجيگرى س

عروسى قاسم را مشاهده كرده است.  
ميرزا حسن حسينى فسايى، در كتاب فارسنامه ناصرى مى نويسد: 
ــتقبال  ــر روز ذى الحجه براى تعقيب و اس كريم خان زند در آخ
ــد، وارد باغ دلگشا... گرديد  ــيراز خارج ش محمدحسن خان از ش
ــوراى 1172هـ.ق. را در آن باغ به تعزيه دارى خامس  و ايام عاش

آل عبا گذرانيد.  
ــاهان و طبقه  ــه دليل حمايت ش ــداى دوره قاجاريه، تعزيه ب ابت
ــد. بعدها در  ــى، دامنه دار تر ش ــازرگان و سياس ــد ب ــه جدي مرف
ــن نمايش ها  ــينيه اي ــخانه هاى موقت به نام تكيه يا حس نمايش

اجرا مى شدند. 
ــت  ــاى ثاب ــن تكيه ه ــى از اي ــاختمان يك ــق س ــخ دقي تاري

ــال هاى  ــان، 1177 ه.ش، مقارن اوايل س ــه نوروزخ ــى تكي يعن
ــل تعزيه،  ــتين مراح ــت. در نخس ــاه اس ــلطنت فتحعلى ش س
ــازى در آن  ــه ب ــى ب ــى و غيرمذهب ــاالن مذهب ــيارى از نق بس

پرداختند. 
ــاه «تكيه دولت»  ــى، به فرمان ناصر الدين ش سال 1248 شمس
ــتان  ــان در ضلع جنوب غربى كاخ گلس ــرف 150 هزار توم با ص

بنا شد. 
ــزار نفر  ــش حدود 20 ه ــه و با گنجاي ــار طبق اين تكيه در چه
ــد كه تاكنون نيز بنايى با اين ظرفيت براى نمايش در  ساخته ش

ايران احداث نشده است. 
در تهران تكاياى ديگرى نيز وجود داشت كه از ميان آنان مى توان 
ــه قورخانه» را ــاالر» و «تكي ــان»، «تكيه سپهس «تكيه ولى خ
ــه از آن جمله  ــد ك ــتان ها نيز تكايايى بنا ش ــرد. در شهرس نام ب
ــاون  ــه مع ــيراز، «تكي ــل» در ش ــه وكي ــه «تكي ــوان ب مى ت
ــل ا ــد» در اردبي ــه مجته ــاه و «تكي ــك» در كرمانش المل

شاره كرد. 
ــاه شاهد  ــتوفى كه در كودكى در عصر ناصرالدين ش عبداهللا مس
ــران بود، در  ــر تكاياى ته ــس در تكيه دولت و ديگ اجراى مجال
زمينه گرايش و عالقه ناصرالدين شاه و مردم به تعزيه مى نويسد: 

رفتار پادشاه براى رجال سرمشق است. 
ــد و آنها هم  ــى مى كردن ــاه تاس ــال هم به ش ــاهزاده ها و رج ش
ــر محل كه  ــد. كم كم تكيه هاى س ــى راه مى انداختن تعزيه خوان
ــود را مى خواندند، از حيث  ــابقا تعزيه هاى عاميانه قديمى خ س
ــه فراخور  ــته و هريك ب ــى جس ــخه و تجمل به بزرگان تاس نس
ــكوه را در اين عزادارى  توانايى اهل محل، كم و بيش تجمل و ش

وارد كردند. 
ــى بيش از  ــل تعزيه خوان ــاه، تجم ــلطنت ناصرالدين ش اواخر س
عزادارى شده و هر جا تعزيه اى برپا مى شد، جمعيت زيادى در آن 
حاضر مى شدند، به طورى كه صاحب مجلس مجبور بود همين 
ــه از ازدحام، مجلس  ــد، در خانه را ببندد ك كه مجلس پر مى ش
ــد، نسخه هاى  بر هم نخورد. همين كه اعيانيت در تعزيه وارد ش
ــوط به  ــه هيچ مرب ــاره اى چيزها ك ــد و پ ــم اصالح ش تعزيه ه
ــر تيمور و  ــدف و تعزيه امي ــود، مانند تعزيه دره الص عزادارى نب
ــز در آن  ــر قريش ني ــى دخت ــف و عروس ــرت يوس ــه حض تعزي

وارد گرديد. 
ــردم در دوران پهلوى  ــن م ــود مقبوليت عام بي ــا با وج تعزيه ام
به دليل حاكميت ديدگاه هاى خاص فرهنگى و سياسى رضا شاه 
ــه دوباره فرصت  ــد. گرچه بعد از تبعيد رضا خان، تعزي ممنوع ش
حضور در مجامع عمومى را پيدا كرد، اما با ظهور رسانه هاى جديد 
مثل سينما و امكانات ديگر تفريحى تا حدودى از مخاطبان اين 
مراسم آيينى كاسته شد .  با اين وصف همزمان با برگزارى جشن 
ــيراز، گروهى اقدام به بازآفرينى برخى اجراهاى تعزيه در  هنر ش

اين مراسم كردند. 
ــه انتظار  ــى نيز همان طور ك ــن هنر متعال با پيروزى انقالب اي
ــت و روز به  ــه ياف ــى در جامع ــل توجه ــگاه قاب ــت، جاي مى رف
ــل  ــد دالي ــد. بى تردي ــوردار ش ــترى برخ ــى بيش روز از بالندگ
ــى  ــش مهم ــى نق ــنت فرهنگ ــن س ــظ اي ــادى در حف اعتق

داشته است.

ــابقه اى طوالنى در تاريخ ايران   تعزيه به عنوان هنرى آيينى، س
داشته است. برخى معتقدند 

ــالم  ــل از اس ــان قب ايراني
ــم  ــزارى مراس ــا برگ ب
و  ــرا»  ميت ــب  «مصائ

و  ــياوش»  س ــوگ  «س
«يادگار زريران» در پديدآورى 

هنر تعزيه پيشگام بودند. 
ــت از برگزارى  مدارك تاريخى، حكاي

ــهدا  ــراى سيدالش ــمى ب عزادارى رس
ــدرت آل بويه در  ــا اوج گيرى ق همزمان ب

ــوگوارى در سال  ــوم دارد. با آغاز س قرن س
ــميت يافتن آن از سوى  352 هجرى و رس

ــه مبارزه  ــى، زمينه هاى ادام معزالدوله ديلم
همگانى عليه غاصبان حكومت آماده مى شد. 

ــامى آمده است: معزالدوله  در تاريخ ابن كثير ش
ــه اول محرم امر  ــه در بغداد، ده احمد بن بوي
ــداد را ببندند. مردم  كرد تمامى بازارهاى بغ
ــيدند و به تعزيه سيدالشهدا  لباس عزا پوش

پرداختند.
ــا حمل  ــته هايى ب ــم، دس در اين مراس

نشانه ها و همسرايى، داستان غم انگيز كربال را روايت مى كردند. 
ــدند و  ــوگوارى اضافه ش ــاالن هم به اين آيين س چندى بعد نق
ــورا را براى شركت كنندگان  دو يا چند واقعه خوان، ماجراى عاش

در مراسم نقل مى كردند. 
ــه اى بزرگ» ميان  ــال 363 ق، از «فتن ــال 363ابن اثير در بيان وقايع س 363ابن اثير در بيان وقايع س
ــيعه ياد مى كند؛ به اين روايت كه اهل «سوق الطعام»  سنى و ش
در بغداد،كه سنى مذهب بودند، «شبيه» جنگ جمل را ساخته 
ــى(ع) مى جنگيدند و اين به گمان  و به گمان خود با اصحاب عل
ــب بوده و  ــيعى مذه ــل كرخيان كه ش ــوى در معارضه با عم ق

«شبيه واقعه كربال» را پديد آورده بودند، صورت گرفته است. 
ــه، نوعى  ــخ ميان در دوران تاري

تاريخ نويسى 
ــوده  بــ ــــوم  مـرس

ـــى»               ــام «مقتل نويس ــه نـ بـ
ــين (ع)  ــر خاندان حس ــه در آن، مصائبى را كه ب ك
ــى به نام  ــم كتاب ــتند و در قرن شش رفته بود، مى نگاش
مقتل الحسين،كه نويسنده آن خوارزمى است، نوشته شد، 
ــترش تعزيه در ايران مديون كتاب «روضه الشهدا»  اما گس
است. اين كتاب كه قرن نهم هجرى به وسيله مالحسين واعظ 
كاشفى تدوين شد، واقعه غم انگيز كربال و حوادث وابسته به آن 
ــته تحرير درآورد. اين كتاب در مجالس دينى  را به رش

صوتى خوش از سوى كسانى كه 
ــى  و لحنـــ
و  ــوزناك  س
غم انگيز داشتند 
ــتفاده  اس ــورد  م
ــا  ــت؛ ام ــرار گرف ق
ــى كه  ــتين كس نخس
ــز و  ــى غم انگي ــا لحن ب
ــده،  ــوش آن را خوان خ
ــت:  ــوده اس ــف ب ــود مول خ
ــان حكومت  ــين در زم «... مالحس

گردشگرى

ــيد حسن نطنزى در بين سال هاى  اين خانه توسط بازرگانى به نام حاج س
1292 تا 1310 قمرى و در دوره قاجاريه ساخته شده است.

چون صاحب خانه مال التجاره از بروجرد وارد مى كرده، به خانه بروجردى 
مشهور شد. معمار اين خانه استاد على مريم كاشانى؛ از نوابغ معمارى كاشان 

و از طراحان معروف ساختمان است.
ــت و از نظر  ــكوه اس ــاختمانى زيبا و باش ــا، مجموعه س خانه بروجردى ه
ــى از اهميت  ــات داخل ــارى و تزيين ــر معم ــى و عناص ــات محل خصوصي

فوق العاده اى برخوردار است.
ــامل دو قسمت بيرونى و  ــاحت، ش اين خانه با حدود 1700 متر مربع مس
ــتى، راهرو، حياط، تابستان نشين،  اندرونى، دو ورودى اصلى و فرعى، هش
ــيده در اطراف و زيرزمينى  زمستان نشين، آشپزخانه، حياط هاى سرپوش

وسيع است.
ــويم كه درب ورود به قسمت  ــتى خانه مى ش در بدو ورود به خانه وارد هش
اندرونى خانه هم در اين هشتى قرار گرفته است. پس از آن از راهروى نسبتا 
ــويم، دركنار اين راهرو ايوان  طوالنى و شيبدار گذشته و وارد حياط مى ش

شمالى خانه قرار دارد.
ــت كه محل پذيرايى  ــمالى ايوان يك اتاق 5 درى واقع اس ــمت ش در قس
ــرار دارد كه به علت نور  ــرف آن دو اتاق بهار خواب ق مهمانان بوده و دو ط
ــتفاده قرار مى گرفته  ــب وگرماى زياد، بيشتر در زمستان ها مورد اس مناس
ــده و در ديوارهاى آن  ــاختمان واقع ش ــت. ورودى اصلى در شمال س اس
ــده كه با مقرنس كارى گچى به طاق نماى اصلى سقف  سكه هايى تعبيه ش
ــده كاريها و  ــى بزرگى با كن ــت. ورودى از طريق در چوب ــده اس متصل ش
ــنگى مى چرخد، به هشتى  ــنه س ُگل ميخ هاى متعدد و دو كوبه كه بر پاش
ــن بخش خانه  ــن و اصلى تري ــه مهم تري ــين، ك ــتان نش راه مى يابد. تابس

بروجردى هاست، مقابل ورودى اصلى قرار دارد.
ــمال مجاور راهرو ورودى و مشتمل بر يك اتاق، يك  زمستان نشين، در ش

شاه نشين، 5 در با گچبرى هاى زيبا و ايوانى وسيع و آفتابگير قرار دارد.
در داخل حياط يك حوض بزرگ و باغچه هاى وسيع در اطراف آن قرار دارد. 
نقاشى هاى اين بنا در شيوه هاى متنوع و با رنگ و روغن و آبرنگ و زير نظر 

هنرمند نامدار نقاشى ايران، كمال الملك ترسيم شده است.
سازندگان اين بنا در تزيين سقف ها و ديوارها با استفاده از تركيب خاك رس 
نرم و كاه الك كرده و كاهگل اُخرى، دقت و ظرافت بسيارى به خرج داده اند.
ــاهان قاجار، به شيوه اى متأثر از نقاشى  در ديوار شاه نشين، تصاويرى از ش

اروپايى، ترسيم شده است.

خانه بروجردى هاى 

  در چنين روزى

حمله تجاوزكارانه ناوهاي آمريكايي 
به جزاير نفتي ايران در خليج فارس 

(1366ش)

تبعيد «رضاخان پهلوى»
به جزيره موريس 

(1320 ش)

عقب نشيني سپاه «ناپلئون بناپارت»
 از روسيـــه 

(1812م)
پس از آن كه دولت كويت، جمهوري اسالمي ايران را به حمالت موشكي متهم كرد و 
عراق با اين بهانه در 17 شهريور 66، به تاسيسات ايران حمله برد، ايران نيز يك موشك 
به نفتكش كويتي پرتاب كرد و خساراتي وارد آورد. دولت آمريكا به اين بهانه كه پرچم 
ــت و در 27 مهر 1366،  ــدام تالفي جويانه گرف آمريكا روي نفتكش بود تصميم به اق
چهار ناوشكن آمريكايي به جزيره رستم كه پايانه نفتي رشادت در آن بود، اعزام شدند. 
در اين حمله، تنها بيست دقيقه مهلت داده شد كه آنجا را تخليه كنند. آنگاه با توپ هاي 
سنگين، هزار گلوله به آن شليك كردند و چون هنوز بخشي از تاسيسات نفتي پابرجا 
بود، گروه انفجاري را به جزيره اعزام داشتند كه آن را نيز ويران سازد. سپس يك گروه 
از كماندوهاي آمريكايي به ميدان نفتي رسالت در شمال جزيره رستم كه مدعي بودند 
در آن ميدان نفتي، تاسيسات رادار و مخابرات وجود دارد حمله كرده، تاسيسات مستقر 
در جزيره را نابود كردند. اين در حالي است كه هيچ گونه تاسيسات نظامي و راداري روي 
سكوهاي نفتي مذكور وجود نداشت. تجاوز مسلحانه آمريكا به تماميت ارضي ايران، نقض 
ــور ملل متحد و حقوق بين الملل و نقض مجدد  ادعاهاي ظاهري آنان در رعايت  منش
بي طرفي و نقض كليه بندهاي قطعنامه هاي شوراي امنيت بود. اين حلمه تجاوزكارانه 
ــكوهاي نفتي ايران در خليج فارس، واكنش هاي متعددي در كشورهاي  آمريكا به س

مختلف به دنبال داشت و برخي كشورها اين اقدام تجاوزكارانه را محكوم كردند.

پس از ورود متفقين به ايران و استعفاي اجباري رضاخان از سلطنت، وي در 
ــهريور 1320 ش به ناچار ايران را ترك كرد و به امر انگليس به جزيره  25 ش
ــد تا اينكه در  ــبورگ در آفريقاي جنوبي تبعيد ش موريس و سپس ژوهانس

همان جا درگذشت. 
اگر رضاخان از ابتداي امر، به وسيله اجانب و به ويژه انگلستان روي كار نيامده 
بود و پايه هاي حكومت خود را بر روي افكار عمومي، عدالت و آزادي استوار 
مي ساخت، متفقين هرگز نمي توانستند به اين سهولت او را بركنار و از ايران 

تبعيد كنند. 
ــا و انگليس ها با  ــت كه با تمام مخالفتي كه روس ه رضاخان خوب مي دانس
ــود، به او و خانواده اش صدمه اي  ــان وارد تهران ش وي دارند، اما اگر قواي ش
ــلطنت و تبعيد وي  ــل آنها، بركناري از س ــدت عم نخواهند زد و حداكثر ش

خواهد بود. 
ــام مردمي بود  ــم انتق ــاخته بود، بي ــران س ــش از هرچيز نگ ــه او را بي آنچ
ــرار گرفته  ــتبداد ق ــت زور و اس ــار حكوم ــر فش ــال در زي ــانزده س كه ش
ــرد و از ايران  ــاره بگي ــلطنت كن ــد كه از س ــبب ش بودند، و اين نگراني س

خارج شود.

يك روز پس از آنكه امام به كربال رسيد، عمر سعد با چهار هزار 
سپاه به كربال رسيد. لشكر حربن يزيد نيز به او پيوست و مجموعا 

لشكرى پنج هزار نفرى را تشكيل دادند.
ــاى اطراف  ــال، زمين ه ــس از ورود به كرب ــين(ع) پ امام حس
ــزار درهم  ــوا و غاضر به مبلغ 60 ه ــرش را از اهل نين محل قب
ــيد  ــود آنها بخش ــا را به خ ــپس زمين ه ــرد؛ س خريدارى ك
ــى  ــه روز پذيراي ــش س ــران حرم ــه از زائ ــر اينك ــروط ب مش

كنند.
نامه امام به بنى هاشم از سرزمين كربال

ــين بن  ــت حس ــده اس ــر ، امام باقر (ع) روايت ش ــى جعف از اب
ــت: ــه اين مضمون نوش ــد نامه اى ب ــى از كربال براى محم عل
ــميان كه نزد  ــين بن به على به محمد بن على و هاش «از حس
اويند...؛ اما بعد، گويا هيچ گاه نبوده و گويا آخرت پيوسته بوده 

است. وسالم».
پيوستن حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه به امام(ع)
ــتى  ــه كاروان امام به درس ــلم ب ــتن حبيب و مس تاريخ پيوس
ــت. پس از آنكه عبيداهللا، ياران مسلم را پراكنده  قيد نشده اس
ــود بردند و  ــلم و حبيب آنها را به ميان خ ــاخت، قبيله مس س
ــيدن امام به كربال رسيد، پنهان ساختند.هنگامى كه خبر رس

آنها مخفيانه حركت كردند.
ــين (ع)  ــزارش،  در روز دوم محرم كاروان امام حس بنابراين گ
ــتان و تپه هاى ماهورى  ــان به منطقه رملى با نخلس و ياران ش
ــيدند از حضرت پرسيدند  رسيدند، زمانى كه به اين مكان رس

ــخ داد كربال و در ادامه  ــت، ايشان هم پاس كه اين مكان كجاس
ــرم؛ همين جا  ــدوه به تو پناه مى ب ــروردگارا، از بال و ان گفت: پ

توقف كنيد. 
ــا و قتلگاه و مدفن  ــم كه اينجا محل ريختن خون م به خدا قس
ماست، دراين جا حريم حرمت ما شكسته خواهد شد و اين خبر 

را جدم به من داده بود.
ــدند درحالى كه حر و لشكرش  همين جا اصحاب امام پياده ش
ــت و  دور امام و يارانش را گرفته بودند، حضرت همان جا نشس

ــن روزگار چه صبح ها و  ــه خدايا اي ــد راز و نياز كرد ك با خداون
شام هايى ديده كه تغيير نكرده و موجودات مثل ما خواهند رفت 

راهى را كه من رفته ام.
ــا محمد و  ــد، و ام كلثوم ي ــيون كردن ــرم امام ناله و ش زنان ح
ــر  ــين (ع) را س ــا حس ــن و ي ــا حس ــا فاطمه و ي ــى، ي ــا عل ي
ــا بيچاره  ــداهللا م ــا اباعب ــو ي ــس از ت ــه واى پ ــت ك داد و گف

خواهيم شد.
قافله كربال به منزل رسيد، حر و لشكرش جلوى امام را گرفتند و 

خبر رسيد كه لشكر كوفيان در راه كربال هستند و مشخص شد 
كه امام و يارانش كشته مى شوند؛ در اين زمان امام (ع) خطبه 
ــرد و گفت: مى بينيد كه صحبت از  خواند و حمد و ثناى خدا ك
كشته شدن ما شده است؛ اى اصحاب من، از عمر ما همين اندازه 

باقى مانده است.
ايشان همچنين افزودند كه كار به جايى رسيده كه حق پايمال 
ــود و از  ــود و باطل رواج مى يابد، به معروف عمل نمى ش مى ش
ــن آرزوى مرگ كند، اما  ــود؛ جا دارد كه موم منكر نهى نمى ش
ــراى همه ظلمت ها و  ــعادت مى بينم و پايانى ب من مرگ را س

ذلت ها! 
ــاى زمين زياد شد و تشنگى امان  زمانى كه گرماى طاقت فرس
ــب هايش آب  ــه به ياران و اس ــتور داد ك همه را بريد، امام دس
ــپاهش به آنها آب دادند. در ادامه روز امام  ــانند و حر و س بنوش
ــپاه حر هم خطبه خواند، درحالى كه هنگام نماز ظهر  براى س
بود؛ سپس حجاج بن مسروق جعفر اذان گفت و امام به ستايش 

خداوند پرداخت.
ــه نيامدم  ــوى اين مردم كوف ــپس امام گفتند كه من به س س
ــان مرا به اينجا آوردند؛ بنابراين من از  مگر اينكه با نامه هاى ش
شما عذر مى خواهم؛ بنابراين اگر مردم كوفه بازهم به گفتار خود 
هستند من هم هستم و به همه قول مى دهم به سرزمين شما 
بيايم، آنگاه لشكريان ساكت شدند و امام به لشكر حر گفت كه 
نماز بگذارند و حر هم گفت كه شما بخوانيد و سپس امام با آنها 

نماز خواند.

ــه و وقوع جنگ هاي مختلف، اين كشور به  با روي كار آمدن ناپلئون بناپارت در فرانس
بزرگ ترين قدرت اروپا و جهان مبدل شد و در سال 1810 به وسيع ترين حد خود رسيد. 
قلمرو امپراتوري ناپلئون، بخش اعظم اروپا را از ايتاليا و اسپانيا تا هلند و آلمان و لهستان 
ــال 1812م با يك نيروي عظيم  ــن هم اكتفا نكرد و در س فرا گرفت، ولي ناپلئون به اي
پانصد هزار نفري به سرزمين پهناور روسيه يورش برد. نيروهاي مهاجم در مدتي كمتر 
ــكو، مدافعان شهر، آن را  ــيدند، ولي هنگام ورود ناپلئون به مس از سه ماه تا مسكو رس
آتش زدند تا چيزي به دست فرانسويان نيفتد. اين عمل موثر واقع شد و سربازان ناپلئون 
ــرماي كشنده روسيه و بيماري  در جريان نبرد، با گرسنگي روبرو شدند. هم چنين س
باعث شد كه سپاه ناپلئون در نوزدهم اكتبر 1812م مجبور به عقب نشيني شده و شهر 
ــربازان روسي مرتبا آن ها را مورد حمله  را ترك كنند. ولي در مسير عقب نشيني نيز س
ــيدن آذوقه به آنان مي شدند. در جريان اين حمله و عقب نشيني  قرار داده و مانع از رس
تاريخي، از صدها هزار نيروي فرانسوي تنها در حدود سي هزار سرباز خسته، جان سالم 
به در بردند. در اين هنگام ناپلئون با شتاب به پاريس برگشت تا پول تجهيزات و لشكريان 
مورد نياز خود را براي حمالت بعدي خويش فراهم آورد، اما دول اروپايي با اتحاد عليه 
كشور ضعيف شده فرانسه، به كشور گشايي هاي ناپلئون خاتمه داده و شكست ناپلئون 

را قطعي كرده و پس از دستگيري وي را تبعيد كردند. 

قطعه زمينى كه امام حسين(ع) 
براى زائرانش خـريـد

آشنـايى 
با سابقه اى 

طوالنى تعزيـه 
در تاريخ ايران
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ــروز تحوالت  ــان نويد ب ــهروندان اصفه ــت: به ش ــهردار اصفهان گف ش
ــوزه  ــون ح ــهرى چ ــف ش ــاى مختل ــم در حوزه ه ــد و عظي جدي
ــى و ادارى را  ــت مال ــى و معاون ن ــت عمرا ــازى؛ معاون شهرس

خواهيم داد.
ــى و صميميت همه  ــى، همراه ــرد: همدل ــژاد اظهار ك مهدى جمالى ن
ــريع امور و  ــهيل و تس ــهردارى موجب تس ــهر با ش ــوراى ش اعضاى ش
ــت.  ــده اس ــزرگ در اين زمان اندك ش ــروز موفقيت هاى ب همچنين ب

ــالمى  ــوراى اس ــاى ش ــك اعض ــت تك ت ــه حماي ــان اينك ــا بي وى ب
ــردارى  ــا و بهره ب ــتن موفقيت ه ــر نشس ــه ثم ــان باعث ب ــهر اصفه ش
ــهردارى اصفهان  ــور ش ــت: موت ــت، گف ــده اس ــزرگ  ش ــاى ب پروژه ه
ــد روغن كارى ــات نيازمن ــت و بعضى از اوق ــن بوده اس ــه روش هميش

 است.
ــهروندان اصفهان نويد بروز تحوالت  ــهردار اصفهان اذعان كرد: به ش ش
ــازى؛  ــهرى چون حوزه شهرس ــم در حوزه هاى مختلف ش جديد و عظي

معاونت عمرانى و معاونت مالى و ادارى را خواهيم داد.
ــم در  ــوالت عظي ــاهد تح ــك ش ــده نزدي ــه در آين ــان اينك ــا بي وى ب
ــت: حوزه  ــم بود، گف ــان خواهي ــهردارى اصفه ــاى مختلف ش حوزه ه
ــوالت عظيمى  ــاً تح ــت، انصاف ــن بخش ها اس ــى از اي ــازى يك شهرس
ــت اندازى در اين بخش  ــك پوس ــاهد ي ــم، مردم اصفهان ش را مى بيني

خواهند بود.

ــپارى  ــازى الكترونيك، برون س ــهردارى اصفهان عنوان كرد: شهرس ش
شهرسازى ايجاد پليس ساختمان و حذف تشريفات زائد از جمله امروز و 
اقدامات مهم و دغدغه اعضاى و شوراى اسالمى شهر اصفهان بوده است 

كه در اين بخش صورت گرفته است.
ــر حوزه هايى  ــان را از ديگ ــهردارى اصفه ــى و ادارى ش ــوزه مال وى ح
ــاهد تحوالت بزرگ در آن خواهند  ــهروندان اصفهان ش ــت كه ش دانس
ــران  ــهرهاى اي ــهردارى هاى كالن ش ــروز ش ــرد: ام ــح ك ــود و تصري ب
ــى معاونت  ــده اند ول ــكل جدى ش ــوت و مش ــار رخ ــن حوزه دچ در اي
ــال فعاليت ــى و روان در ح ــان به خوب ــهردارى اصفه ــى ش ادارى و مال

 است.
جمالى نژاد سالم سازى درآمدها را يكى ديگر از اقدامات مدنظر شهردارى 
ــهردارى  ــت: در حوزه معاونت عمرانى ش در اين بخش عنوان كرد و گف
ــبانه روزى فعاليت ها در  ــد داد، تالش ش ــالب رخ خواه اصفهان يك انق

ــهردارى هاى كالن شهرها چون  ــرايطى كه اغلب معاونت عمرانى  ش ش
شيراز و خوزستان و تهران آغاز پروژه عمرانى ممنوع كرده اند، جاى تقدير 

دارد.
ــوان خدمتى  ــه عن ــفالت كارى ب ــت آس ــاز نهض ــه آغ ــاره ب ــا اش وى ب
ــوى  ــه اى، از س ــود بودج ــى و كمب ــود فعل ــرايط رك ــر در ش بى نظي
ــر پروژه هاى  ــزود: تمركز ب ــان، اف ــهردارى اصفه ــى ش ــت عمران معاون
ــه  ــهر، از جمل ــادى ورودى ش ــت مب ــود وضعي ــراى بهب ــى ب عمران
ــهردارى اصفهان ــى ش ــت عمران ــت دار معاون ــزى و اولوي ــاط تمرك نق

 است.
شهردارى اصفهان در پايان از جوان سازى ناوگان حمل ونقل عمومى شهر 
اصفهان تا سال آينده خبر داد و اذعان كرد: افتتاح و به كارگيرى بيش از 
100 دستگاه اتوبوس شهرى در روز پنج شنبه با حضور وزير كشور از ديگر 

اقدامات مؤثر و مهم صورت گرفته است.

نويد شهردار به شهروندان اصفهانى؛ 

منتظر تحوالت عظيم شهرى باشيد

رييس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر اصفهان:
مديريت عبور و مرور عزاداران حسينى

 به مديران ترافيكى سپرده شود

نايب رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان:

واگذارى غرفه هاى بازار روز كوثر به افراد غير، آسيب زا است
عضو شوراى تعزيه اصفهان: 

دشمن از نمايش تعزيه هم نمى گذرد

رييس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر اصفهان گفت: معاونت ها و مديران 
ــهر اصفهان بايد با هماهنگى با پليس راهور عبور و  ترافيك مناطق مختلف ش

مرور عزاداران حسينى را مديريت كنند.
غالمرضا شيران اظهار داشت: به پاس حفظ حرمت ايام محرم و عزادارى ها به 
ويژه در دهه اول و به دليل رفاه حال عزاداران و عموم مردم در آمد و شد هاى 
روزانه و شبانه مخصوصاً حركت اتومبيل هاى خدماتى مثل آتش نشانى،  پليس 
و آمبوالنس از عموم مردم و رانندگان و مشتاقان و از عزاداران مؤمن و خير خواه 

تقاضا مى كنم رعايت حال يكديگر را بكنند.
ــردم بيمار  ــود را جاى م ــينى خ ــت عزادارن حس ــح كرد: بهتر اس وى تصري
ــا در هر  ــارك كردن خودروه ــن افراد از پ ــا درك موقعيت اي ــرار دهند و ب ق
ــته هاى عزادارى در هر مكانى خوددارى و اقدام به  نقطه اى يا راه اندازى دس

پارك ماشين در نقطه اى دورتر اما قانونى تر بدون مزاحمت ترافيكى كنند.
ــوراى  ــت و فناورى اطالعات ش ــيون حمل و نقل، محيط زيس رييس كميس
ــته هاى عزادارى نيز بايد كسب فيوضات  اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: دس
ــتر را در مديريت بهتر و منظم تر مردم در عبور و مرور بدانند و با گماردن  بيش
ــر عمومى به پليس  ــيم معاب ــراى تأمين عبور و مرور و تقس جوانانى خاص ب
ــه مردم آزارى  ــواب عزادارى ها بيفزايند ك ــكوه و نظم و ث كمك كنند تا بر ش
ــت.وى تاكيد كرد: هرگونه عزادارى، تجمع و  ــأن اين ايام نيس نشود كه در ش
ارائه خدمات در نزديكى دور برگردان ها و در ميادين بدون اتخاذ تدابير دقيق 
و صحيح ترافيكى با توجه به اينكه سد معبر عبور و مرور و سبب آزار رساندن 
ــيران اعالم كرد:  ــبب تبليغ منفى ايام محرم مى شود.ش به خلق است، نيز س
ــت حركت هاى مارپيچى و دسته جمعى و غير  استاندارد به  همچنين الزم اس
همراه رفتارى ضد اجتماعى برخى موتورسواران و ايجاد راه بندان هاى ناخواسته 
ــود.رييس  ــتر كنترل ش ــش از حد در عبور و مرور در اين ايام بيش و تأخير بي
كميسيون حمل و نقل، محيط زيست و فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: معاونت ها و مديران ترافيك مناطق مختلف بايد در ايام عزادارى 

با هماهنگى با پليس راهور عبور و مرور شهروندان را بيشتر كنترل كنند.

ــت: واگذارى  ــهر اصفهان گف ــالمى ش ــوراى اس نايب رييس ش
غرفه هاى بازار روز كوثر به افراد غير بر اساس مزايده به هدف اصلى 

ايجاد بازارهاى كوثر آسيب جدى وارد مى كند.
احمد شريعتى با اشاره به اينكه كنترل و نظارت بر بازار هاى كوثر 
كمرنگ شده است، اظهار داشت: اين امر سبب شده كه غرفه هاى 
ــود به اين صورت كه هر شخصى  بازار كوثر به افراد غير واگذار ش
كه در مزايده برنده شده غرفه ها را براساس تصميمى كه مى گيرد 
ــد هزينه هاى اجار ه اى خود را  به افراد غير واگذار مى كند تا بتوان

تأمين كند.
ــت: اين موضوع مى تواند به صورت 100 درصد در  وى بيان داش
ــايش و رفاه مردم و ارائه  اهداف ايجاد اين بازار ها در راستاى آس
ــدرت خريد مردم  ــت و با در نظر گرفتن تورم و ق اجناس با كيفي

فاصله بگيرد.
نايب رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: بازار هاى روز 
ــانى و خدمت گذارى به شهروندان دور  كوثر از هدف خدمت رس
شده و اميدواريم به هدف اصلى خود در اين زمينه برسد.شريعتى 
تاكيد كرد: اين موضوع نياز به توجه خاص در مديريت جديد دارد.

پيشنهاد تشكيل سازمان مستقل غذا در اصفهان
ــالمى شهر  ــالمت شوراى اس ــت و س ــيون بهداش رييس كميس
اصفهان نيز در اين جلسه گفت:  پيشنهاد مى شود مانند بسيارى 
از كشور هاى جهان سازمان غذا به صورت مستقل تشكيل شود تا 
ــازمان به صورت واحد سياست گذارى و نظارت بر سالمت  اين س

غذا را داشته باشد.
غالمحسين صادقيان افزود: هر ساله با توجه به مسائل و معضالت 
ــعار روز جهانى غذا  ــه عنوان ش ــعار خاصى ب مبتال به جهانى، ش
ــد  ــت گذارى مديران ارش ــزى و سياس ــدار، برنامه ري براى هش
غذايى كشور هاى مختلف جهان انتخاب مى شود.وى با اشاره به 
ــاورزى و حمايت اجتماعى است» اينكه شعار سال 2015 «كش

 اضافه كرد: تغييرات قابل توجهى كه در شرايط آب و هوايى جهان 
اتفاق افتاده سبب كاهش نزوالت آسمانى به ويژه در مناطق نيمه 
ــده كه اين امر كاهش قابل توجهى توليد محصوالت  ــك ش خش
كشاورزى را رقم زده و روز به روز از يكسو كمبود غذاى كافى براى 
مردم جهان را شاهديم و از سوى ديگر بيكارى و فقير شدن بخش 
ــاكن اين مناطق به عنوان يك معضل گريبان  زيادى از مردم س

مسووالن اين مناطق را مى گيرد.
ــالمت و خدمات شهرى شوراى  ــيون بهداشت، س رييس كميس
ــهر اصفهان تصريح كرد: اين موضوع سبب خالى از  ــالمى ش اس
سكنه شدن روستا ها و كاهش نزوالت آسمانى سبب مهاجرت و 
افزايش حاشيه نشينى در شهر هاى بزرگ مى شود.وى با تاكيد بر 
اينكه در كنار نگرانى در زمينه امنيت غذايى، افزايش روز افزون 
آالينده هاى غذايى ايمنى و سالمت غذايى را نيز به خطر انداخته 
است، ادامه داد: با كاهش نزوالت آسمانى و نيز كاهش سفره هاى 
زير زمينى، آبيارى محصوالت كشاورزى و باغى با پساب ها افزايش 
ــش آلودگى ميكروبى  ــوع عالوه بر خطر افزاي يافته كه اين موض

سبب افزايش فلزات سنگين در محصوالت غذايى مى شود.

 عضو شوراى عالى تعزيه استان اصفهان ، گفت: دشمن امروز در تالش است تا 
به هر نحوى با نفوذ، اعتقادات ما را از بين ببرد و براى دست يابى به اين هدف 

حتى از نمايش تعذيه هم نمى گذرد.
بهمن نامدارى در همايش آسيب شناسى تعزيه اظهار كرد: دشمن به صورت 
ــت و براى دست يابى به اين هدف شوم  بنيادين اسالم را هدف قرار داده اس
ــينى در روستاها و منبرها هم  خود به هر ابزارى حتى مجالس عزادارى حس

متوسل مى شود.
ــت با هوشيارى كامل  ــتان اصفهان خواس وى از گروه هاى تعزيه خوان اس

مراقب ورود تحريفات غلط و خرافه ها به اين هنر آيينى باشند.
ــتار نظارت دقيق  ــوراى عالى تعزيه استان اصفهان همچنين خواس عضو ش
كارشناسان مذهبى ارشاد اسالمى بر نسخه هاى تعزيه خوانى و دقت باال در 

تنظيم اين نسخه ها شد.
ــات و خرافه ها به تعزيه باعث زنده  نامدارى افزود: جلوگيرى از ورود تحريف
ــورا به  ــورا و انتقال اين پيام و اهداف بلند عاش ــتن پيام واقعى عاش نگهداش

آيندگان مى شود.
ــاد استان را از ملزومات  وى دريافت مجوز فعاليت از اداره كل فرهنگ و ارش
فعاليت گروه هاى تعزيه خوان دانست و خواستار ارتباط بيشتر و نزديك تر 
ــتان هاى اصفهان با اداره كل فرهنگ و ارشاد  گروه هاى تعزيه خوان شهرس

اسالمى استان شد.
ــاد اسالمى شهرستان فريدونشهر نيز با  رحيمى مسوول اداره فرهنگ و ارش
اشاره به اينكه 150تعزيه خوان در قالب هفت گروه در اين شهرستان فعاليت 
ــهر و بقيه در روستاهاى  ــه گروه در ش دارند، افزود: از اين تعداد فعاليت س

شهرستان فريدونشهر است.
وى برگزارى جلسات مشترك گروه هاى تعزيه خوان شهرستان فريدونشهر 
را باعث ايجاد تعامل بيشتر، يكپارچگى، تبادل و بررسى اطالعات و هوشيارى 
بيشتر اين گروه ها دانست و افزود: امروز واليت فقيه محور وحدت، هدايت و 
اتصال است و همه ما موظفيم با پيروى از واليت فقيه در محور هدايت، پيام 

عاشورا را گسترش دهيم.

خبر 

مديركل ميراث  فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
ــته از نظر ورود گردشگر با رشد  در 5 ماهه نخست سال نسبت به سال گذش
ــاره به ورود گردشگران  30 درصدى روبه رو بوده ايم.فريدون اللهيارى ، با اش
خارجى به اصفهان اظهار داشت: بيشترين گردشگران از كشورهاى اروپائى 
مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا بوده اند.مديركل ميراث  فرهنگى، صنايع 
ــتان اصفهان گفت: قطارهاى گردشگرى مرتب وارد  دستى و گردشگرى اس
اصفهان مى شوند كه با خود مسافران و گردشگران خارجى را به اصفهان اعزام 
مى كنند.وى بيان كرد: با افزايش ورود گردشگر به اصفهان اميدوار هستيم تا 
با اين چرخه به صنعت صنايع دستى و هم چنين صنعت گردشگرى اصفهان 
كه داراى پتانسيل بااليى در اين زمينه است، كمك شايانى شود.  قطارهاى 
ــامل اتريش، مجارستان، آلمان و  گردشگرى بيشتر از كشورهاى اروپايى ش
ــتراليا، نيوزلند و از آمريكاى  همچنين از كشورهاى قاره اقيانوسيه نظير اس
ــز مديركل  ــت؛ كه پيش از اين ني ــامل كانادا و پرو اس ــمالى و جنوبى ش ش
ــان از ورود 20 قطار  ــگرى اصفه ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس مي
گردشگرى حامل گردشگران اروپايى و آمريكايى در سال 2015 به اصفهان

 خبر داد.

رشد 30 درصدى گردشگران خارجى
 در نصف جهان

اعضاى شوراى شهر اصفهان در جلسه شورا بهره بردارى 
ــرات خود ــان را محور اصلى نظ ــهرى اصفه از قطار ش

 قرار دادند.
ــنيم ، صد و هفتمين جلسه علنى شوراى  به گزارش تس
شهر اصفهان با حضور مهدى جمالى نژاد شهردار اصفهان 
ــهر در حالى برگزار شد كه تعدادى از  و اعضاء شوراى ش
اعضاى شوراى شهر اصفهان به زعم خود نسبت به اينكه 
ــه متروى اصفهان  ــم افتتاحي برخى از مديران در مراس
ــروژه ملى متروى  ــهم خواهى و به نام زدن پ به دنبال س

اصفهان به نام خود بودند، واكنش نشان دادند.
راه طوالنى اسـت؛ هم افزايى در دسـتور كار 

قرار گيرد
ــت خط  ــان بهره بردارى از فاز نخس ظاهراً حاال كه روب
ــهرى نصف جهان با فعاليت سه ساعت در  يك قطار ش
ــاعت يك بار قطار در ايستگاه ها  روز و حضور هر نيم س
وعده ها را به شكل علنى ترى محقق كرده است، نگرانى 
ــردارى از اين ابرطرح  ــهم مديران در بهره ب از ميزان س
ــتاندار اصفهان ميراثى به اصلى ترين مبحث  به قول اس
تبديل شده است و به نظر مى رسد با توجه به مسير باقى 
ــاز اول و اجراى خط دوم لزوم  مانده براى افتتاح ادامه ف
عبور از اين خط كشى ها امرى ضرورى باشد. در جلسه 
ــاره ميزان  ــهر در كنار ابراز ترديد درب ــوراى ش علنى ش
سهم مديران ادوار مختلف شهرى از روبان چيده شده، 
موضوع ديگرى كه به آن توجه شد كم توجهى دولتى ها 
ــن دواى درد  ــرمايه گذارى در اي ــهم س به اختصاص س
ترافيك اصفهان بود.دو موضوع مطرح شده در جلسه در 
ــريع در اجراى  رابطه با مترو كه دومى مى تواند براى تس
ــود در نهايت بايد به  ادامه اين طرح تر اهميت تر تلقى ش
هم افزايى همه ظرفيت ها براى رسيدن به نقطه اى منجر 
شود كه طى آن حداقل خط يك به بهره بردارى رسيده 
ــش مديريت ها هم ــت كه مى توان در باب نق و آنگاه اس

 بحث كرد.
خواهان تقسيم سهم در اين پروژه نيستيم

رضا امينى رييس شوراى شهر اصفهان با اشاره به افتتاح 
فاز نخست خط يك متروى اصفهان در پنجشنبه هفته 
ــيارى از  ــروژه با همكارى بس ــت: اين پ قبل اظهار داش
مديران و مسووالن قبلى در نهادها و ارگان هاى مختلف 
به نتيجه رسيد، ما هم خواهان تقسيم سهم در اين پروژه 
نيستيم؛ چراكه مردم از حاكميت انتظار دارند كه متروى 

اصفهان به صورت كامل به بهره بردارى برسد.
وى افزود: در افتتاح فاز نخست خط يك متروى اصفهان 
ــركت و همكارى  ــتان ش ــووالن و مديران اس همه مس

داشتند؛ بنابراين من از همه مديران و مسووالنى كه در 
اين زمينه تالش كردند تقدير مى كنم.    

رييس شوراى شهر اصفهان به ادامه يافتن نصب سامانه 
هوشمند تاكسى اشاره كرد و گفت: حدود هزار تاكسى 
ــامانه مراجعه  ــراى نصب اين س ــهريورماه ب تا پايان ش
نكرده اند كه الزم است رانندگان تاكسى براى نصب اين 
سامانه هر چه زودتر مراجعه كنند، در غير اين صورت با 
مشكل جدى در تمديد كارت شهرى و استفاده از ساير 

تسهيالت مواجه مى شوند.
اصفهان نيازمند 5 خط مترو

ــه پروژه متروى اصفهان به  ابوالفضل قربانى با بيان اينك
ــت متخصصان داخلى به بهره بردارى رسيده است،  دس
اظهار داشت: شهر اصفهان به 5 خط مترو نيازمند است 
تا با ايجاد يك شبكه از قطار شهرى بتوان مشكل ترافيك 
و آلودگى هوا را حل كرد. وى افزود: مسائل و مشكالتى 
كه بر سر راه احداث مترو وجود داشته بايد بررسى و براى 

پيشرفت اين پروژه در فازهاى بعدى برطرف شود. 
ــان اينكه  ــهر اصفهان با بي ــالمى ش ــوراى اس عضو ش
سياست هاى دولت در بخش حمل و نقل ريلى مشخص و 

شفاف نيست، بيان كرد: حمل و نقل ريلى مى تواند سهم 
مؤثرى در حل مشكالت كشور داشته باشد اما دولت ها 
ــون انجام  ــن زمينه را تا كن ــرمايه گذارى الزم در اي س
نداده اند. وى خاطرنشان كرد: دولت ها با وجود مزيت هاى 
حمل و نقل ريلى، به صورت حداقلى عمل كرده اند، حتى 
ــته  در زمان تحريم كه تأثير زيادى روى اين حوزه نداش
ــد.قربانى با  اقدام قابل توجهى در اين خصوص انجام نش
اشاره به هزينه بسيار باالى احداث مترو تصريح كرد: اين 
هزينه ها را نبايد به شهردارى ها تحميل كرد، همان طور 
ــه راه اندازى خط يك متروى  كه دولت با پرداخت هزين
ــهردارى تهران حمايت كرد ،الزم است تا از  تهران از ش

ساير شهردارى ها در اين زمينه حمايت شود.
وى با بيان اينكه هر كيلومتر از مترو، 150 ميليارد تومان 
هزينه در بر دارد گفت: شهردارى ها توان راه اندازى مترو 
به صورت سريع را ندارند، در حال حاضر نيز بيش از 60 
ــهم  درصد هزينه مترو از جيب مردم پرداخت كرده و س
دولت در اين زمينه 40 درصد است، همچنين راه اندازى 
قطار شهرى اصفهان با 3 رام قطارى است كه شهردارى 
خريدارى كرده و 2 رام قطارى كه دولت تهيه كرده هنوز 

آماده نيست.
مترو را به نام خود نزنيد

غالمحسين صادقيان عضو شوراى شهر اصفهان با بيان 
اينكه بعضى از همكاران درصدد بودند پروژه قطار شهرى 
ــادره كنند، گفت: اى  را به نفع بعضى از مديريت ها مص
ــود در تأخير  ــهم مديريت خ كاش به جاى اين اقدام س

بهره بردارى از اين پروژه را مطرح مى كردند.
ــهر  ــوراى ش ــولى ها عضو ش  همچنين عباس حاج رس
ــهر و مجلس شوراى  ــوراى ش اصفهان با بيان اينكه ش
اسالمى از جمله ارگان تصميم گيرى هستند، بيان كرد: 
شهردارى اصفهان بايد مطالبات شوراى شهر از دولت و 

مجلس را پيگيرى كند.
بازارهاى كوثر از هدف خود خارج شده  اند

ــهر اصفهان با  ــوراى ش ــريعتى نايب رئيس ش احمد ش
ــده اند،  بيان اينكه بازارهاى كوثر از هدف خود خارج ش
ــن بازارها نيازمندهاى مردم را با  تصريح كرد: قرار بود اي
كيفيت مناسب و قيمت كم در اختيار مردم قرار دهد اما 
ــانى كه در مزايده برنده شده اند غرفه ها را  با اكنون كس

براى تأمين اجاره خود واگذار مى كنند.

انتقاد اعضاى شوراى شهر اصفهان از؛

 سهـم خواهى برخى مسـووالن براى افـتتاح متـرو

هيات هاى مذهبى در راستاى بصيرت افزايى 
و استكبارستيزى حركت كنند

مسوول تشكل هاى مذهبى سازمان تبليغات اسالمى استان اصفهان با بيان 
اينكه در سطح استان 6 هزار هيات و در ايام محرم فعاليت دارند، گفت: هيات 
امناى هيات  هاى مذهبى بايد روى بحث استكبارستيزى، بصيرت افزايى و 
وحدت جهان اسالمى تمركز بيشترى داشته باشند.حجت االسالم والمسلمين 
حسن بابايى ، با اشاره به اقدامات اين تشكل در ماه محرم اظهار داشت: جلسات 
ــا، مبلغان و مداحان  ــى توضيحى براى مديران هيات ه و كارگاه هاى آموزش
برگزار شد كه نكاتى را درباره وحدت جهان اسالم، استكبارستيزى و بصيرت 
افزايى كه مديران بايد در هيات هاى مذهبى رعايت كنند را توضيح داديم.وى 
افزود:  براى هيات هاى مذهبى سه جلد كتاب به نام كتاب هيات منتشرشده 
ــوان 100 نكته  مفيد  ــه جلد تحت عن ــران ارائه كرده ايم كه اين س و به مدي
مديريتى براى هيات مذهبى است، منتشر شده جلد دوم با عنوان حوادث و 
ايمنى منتشر شده كه نكاتى در مورد برق، گاز، آتش نشانى و خيمه هايى كه 
مى زنند در اين كتاب متذكر شده است و جلد سوم با عنوان بهداشت و سالمت  
منتشر شده كه نكاتى كه بايد در آشپزخانه ها رعايت بشود را متذكر شده است. 
مسوول تشكل هاى مذهبى سازمان تبليغات اسالمى استان اصفهان تصريح 
كرد: منشورى براى مديران هيات هاى مذهبى منتشر شده كه بايد اين نكات 
را رعايت كنند بندهايى از اين منشور دعوت از سخنران و روحانى است كه بايد 
رعايت شود و هيات ها بايد روحانى محور باشد، بحث شروع مجالس مذهبى را 
با قرائت قرآن مطرح كرديم و هر هياتى بايد مربى قرآن داشته باشد و جلسات 
هيات را با تالوت قرآن شروع كنند.وى اگفت: جلسه اختصاصى نيز با مديران 

هيات برگزار شد كه بحث وحدت و استكبارستيزى را رعايت كنند.



ــابقات  ــور در مس ــود را براى حض ــى خ ــران در حال ــال اي ــى هندب ــم مل تي
ــد  جدي ــكلى  مش روز  ــر  ه ــه  ك ــد  مى كن ــاده  آم ــك  المپي ــى  انتخاب
گريبانگيرش مى شود.درگيرى بازيكنان با اسماعيالگيچ در اسلوونى، بركنارى 
ــى  ــى، خداحافظ ــم مل ــت تي ــى سرپرس ــى، جداي ــم مل ــى تي ــر فن مدي
ــه  ب ــى  جمال ــال  ايم ــتن  پيوس ــال  احتم ــارى،  بيج ــه  مقدم ــدون  ب
در  ــا  لژيونره ــت  غيب ــال  احتم ــتان،  مجارس ــى  مل ــم  تي
در  ــيون  فدراس ــر  دبي ــدن  ش ــترى  بس ــك،  المپي ــى  انتخاب ــابقات  مس
ــن روز ها  ــه اي ــت ك ــارى اس ــاى اخب ــن تيتره ــم تري ــتان و .... مه بيمارس
ــه گويا ــيه هايى ك ــود؛ حاش ــنيده مى ش ــران ش ــال اي ــى هندب ــم مل از تي
ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تاثي ــران را تح ــال اي ــن هندب ــا مت ــن روزه  اي
ــش تن ــر  پ ــت  رقاب ــك  ي در  ــدوى  مه ــن  ابوالحس ــال 1393،  س ــر  اواخ
ــارى  ــه پرب ــه زد. او كارنام ــال تكي ــيون هندب ــت فدراس ــند رياس ــر مس  ب
ــادى  اقتص ــاى  ه ــگاه  بن ــن  همچني و  ــى  ورزش ــت  مديري ــوزه  ح در 
ــران  اي ــال  هندب ــورش،  حض از  ــد  بع ــه  بالفاصل و  ــت  داش ــى  صنعت و 
ــا  ت ــه  ــا گرفت ه ــك  بان از  ــرد.  ك ــدا  پي ــى  نام ــب  ــى صاح مال ــان  حامي
ــش  ــه پي ــى ك ــطه تعامل ــه واس ــى ب ــازى، همگ ــاى خودروس ــركت ه ش
ــى و  ــم مل ــان تي ــوان حامي ــه عن ــتند ب ــدوى داش ــخص مه ــا ش ــن ب از اي
ــن  همي ــدند.به  ش ــى  معرف ــال  هندب ــى  داخل ــابقات  مس
ــذب  ج ــال  دنب ــه  ب ــال  هندب ــى  مل ــاى  ه ــم  تي ــازمان  س ــطه  واس
ــى براى  ــت مال ــچ محدودي ــه هي ــد ك ــت. گفته ش ــرح رف ــى مط ــك مرب ي
ــماعيالگيچ  ــان اس ــرانجام عرف ــدارد. س ــود ن ــد وج ــى جدي ــتخدام مرب اس
او  ــد.  ش ــى  معرف ــران  اي ــى  مل ــم  تي ــد  جدي ــرمربى  س ــوان  عن ــه  ب
ــن  همچني و  ــرب  ص ــتياران  دس ــار  كن در  و  ــت  داش ــى  خوب ــه  رزوم
ــوان  عن ــه  ب ــوان  اخ ــدى  مه و  ــى  مرب ــوان  عن ــه  ب ــرى  طاه ــن  محس
ــالف از داخل ــش اخت ــى زود آت ــرد؛ اما خيل ــاز ك ــى كارش را آغ ــر فن مدي

 اردوهاى تيم ملى زبانه كشيد.
ــى ــر فن ــوان مدي ــه عن ــوان ب ــا اخ ــكارى ب ــه هم ــر ب ــماعيالگيچ حاض اس
ــن عنوان ــى تحت اي ــكارى با كس ــال حاضر به هم ــود. او اص ــى نب ــم مل  تي
ــابقات  ــر برگزارى مس ــهمى كه درگي ــر اصغر س ــوى ديگ ــد. از س ــى ش  نم
ــود را  ــش خ ــت نق ــى توانس ــود و نم ــورى ب ــت جمه ــام رياس ــال ج هندب
ــم ملى  ــال از اردوهاى تي ــد، عم ــا كن ــى ايف ــت تيم مل ــوان سرپرس ــه عن ب
كنار رفت. ابتدا اخوان، جانشين سهمى به عنوان سرپرست تيم ملى هندبال در 
ــلوونى شد؛ اما گويا اختالف نظر بين اسماعيالگيچ و اخوان صرفا به  اردوى اس
حوزه فنى بر نمى گشت. پس از بازگشت از اردوى تيم ملى رسما مهدى اخوان از تيم ملى 
ــتى تيم ملى به ــهمى، وظيفه سرپرس ــد.در غياب اصغر س ــته ش كنار گذاش
ــوان  عن ــه  ب ــه  ك ــادى  آب ــى  م ــد.  ش ــول  مح ــادى  آب ــى  م ــرز  فرام  
دارد،  ــى  اجراي ــور  ام در  ــادى  زي ــووليت  مس ــيون  فدراس ــد  جدي ــر  دبي
ــاى  اردوه در  او  ــد  ش ــرار  ق ــت.  پذيرف ــز  ني را  ــى  مل ــم  تي ــتى  سرپرس

برون مرزى كرواسى و تونس همراه تيم ملى باشد. 
ــد و او را  ــى آبادى ش ــه قلبى م ــاد موجب حمل ــار كار زي ــن حال فش ــا اي ب
ــتى  ــاع بالتكليف سرپرس ــر در اوض ــوى ديگ ــرد.از س ــتان ك ــى بيمارس راه
ــابقات  ــل لژيونرها براى حضور در مس ــى درباره عدم تماي ــم ملى خبرهاي تي
ــد از كناره گيرى ــرا از آن قرار بود كه بع ــد. ماج ــى المپيك مطرح ش انتخاب
ــان در ليگ  ــتمزد بازيكن ــال قيمت دس ــگ هندب ــن الحجج از لي ــم ثام  تي
ــى ايران  ــم مل ــن هاى تي ــى از بهتري ــرد. برخ ــدا ك ــش پي ــدت كاه ــه ش ب
ــى  ــد. برخ ــدان برون ــه مي ــى ب ــاى اروپاي ــگ ه ــه در لي ــد ك ــح دادن ترجي
ــه بعد از  ــى پنج هفت ــتند حت ــدن را نداش ــانس لژيونر ش ــم كه ش ــر ه ديگ

شروع ليگ بدون تيم ماندند. 
حاال بازيكنانى نظير اهللا كرم استكى كه در تيم مون پوليه فرانسه توپ مى زند 
نگران است كه شايد به دليل تداخل برنامه هاى تيم باشگاهى اش با تيم ملى به 
ــايد بيش از همه موضوع ايمان جمالى داراى  اردوى تيم ملى در قطر نرسد.ش
ــال هاى مختلف به داليل مختلف از جمله  ــد، بازيكنى كه در س اهميت باش
ــرباز زد. حاال او  ــمى تيم ملى ايران س مصدوميت از حضور در بازى هاى رس
ــدرت هاى برتر هندبال جهان  ــتان يعنى يكى از ق به اردوى تيم ملى مجارس
ــت.اوضاع مديريتى تيم ملى ايران؛ اما همچنان در گير و دار ــده اس دعوت ش
ــت ها مشخص نيست. گويا مهدوى شخصا پيگير حضور  رفت و آمد سرپرس
 ايمان جمالى در تيم ملى هندبال ايران خواهد شد. از سوى ديگر در غياب اهللا كرم 
استكى در فرانسه و رجبى مصدوم اختالف نظرهايى براى كاپيتانى تيم ملى وجود 
دارد. مهدى بيجارى بدون خداحافظى اردوى تيم ملى را ترك كرد. داود توكلى،
در  ــا  ام ــى؛  الملل ــن  بي ــور  ام در  ــيون  فدراس ــس  ريي ــب  ناي
ــاب  ــان انتخ ــال جه ــال 2004 در هندب ــه از س ــت ك ــب گف ــى جال موضع
ــامان  ــه س ــا ب ــاع ن ــب اوض ــر ترتي ــه ه ــت. ب ــده اس ــوخ ش ــان منس كاپيت
ــانه ها  ــووالن در رس ــه مس ــالف آن چ ــر خ ــران ب ــال اي ــى هندب ــم مل تي
ــدا  ــه ص ــر را ب ــگ خط ــد، زن ــى كنن ــوان م ــود عن ــاى خ ــه ه و مصاحب
ــم ملى از اختالف با  ــر روز صدايى از اردوى تي ــت.بويژه اينكه ه در آورده اس
ــرمربى صرب تيم ملى هندبال معموال از  ــنيده مى شود. س ــماعيالگيچ ش اس
پاسخ گويى به رسانه ها امتناع مى كند و كسى هم نيست كه اين موضوع را 

به او تكليف كند.
ــابقات انتخابى  ــر در مس ــاه ديگ ــك م ــران بايد تا ي ــال اي ــى هندب ــم مل تي
ــان ايران  ــى پوش ــرايط مل ــن ش ــد با اي ــد دي ــد. باي ــركت كن ــك ش المپي
ــد و  ــر كنن ــران را تعيي ــال اي ــدن هندب ــى ش ــاى المپيك ــد روي ــى توانن م
ــكالت  ــى از مش ــت كوه ــم در پش ــاز ه ــال ب ــى هندب ــم مل ــه تي ــا اينك ي

متوقف مى شود.

كالس مربيگرى درجه يك واليبال،
ويژه بانوان اصفهانى!

ــتين مرتبه يك دوره كالس مربيگرى واليبال ويژه  اصغرقلندرى: براى نخس
بانوان ملى پوش اصفهانى، به ميزبانى هيات واليبال استان دراصفهان برگزارشد.
ــك دوره كالس مربيگرى  ــتان اصفهان ، ي ــت واالى هيات واليبال اس به هم
ــركت 28نفردر  ــم ملى باش ــژه بازيكنان تي ــوان، وي ــال بان ــه يك واليب درج
ــى ملت ، هفده شهريور، ــالن هاى مرحوم حسن رهنماى، مجموعه ورزش س

ورزشگاه جهان پهلوان تختى و شهيد الوى اصفهان برگزارشد.
مدرسين اين كالس خانم ها،ميتراشعبانيان ازتهران و فريباصادقى ازاصفهان، 
دومدرس رسمى فدراسيون واليبال جمهورى اسالمى ايران بودند كه طى روزهاى 
16الى 23 مهرماه سال جارى شركت كنندگان را با آخرين دستاوردهاى 
ــنا كردند ودرپايان اعالم گرديد به نفراتى  نوين مربيگرى واليبال آش
كه توانسته اند با موفقيت ازعهده ى آزمون نهايى اين كالس برآيند 
ــيون،گواهينامه  قبولى وكارت مربيگرى درجه يك  ــوى فدراس از س

داده خواهد شد.
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سيرى در دنياى ورزش

روزهاى سخت،
 هم چنان پيش روى هندبال ايران

ــان در تركيب اصلى  ــال اصفه ــهميه فوتب هرچند س
ــا غفورى به  ــه خاطر مصدوميت وري ــم ملى تنها ب تي
ــيد؛ اما در شرايط موجود بعيد نيست كه اين  صفر رس

وضعيت دست كم تا آينده نزديك تداوم داشته باشد.
ــته به  ــبت به گذش ــال هاى اخير نس ــا اينكه در س ب
ــى از تعداد ملى پوشان سپاهان  ــكل كامال محسوس ش
ــگى هميش ــور  حض ــا  ب ــا  ام ــود،  ب ــده  ش ــم  ك

ــورى در تركيب اصلى،  ــان حاج صفى و وريا غف  احس
ــاكان حضور ــن اواخر كم ــا همي ــان ت ــال اصفه فوتب

ــتن  ــت. با پيوس ــم ملى داش ــى در تي ــبتا پررنگ  نس
ــه اف اس فاو فرانكفورت آلمان؛ اما نام او  حاج صفى ب
ــال اصفهان خط خورده و به  از جمع نمايندگان فوتب

فهرست لژيونرهاى تيم ملى اضافه شد.
پس از اين فعل و انفعاالت در حال حاضر وريا غفورى 
ــال اصفهان در  ــه فوتب ــپاهان و البت ــك نماينده س ت
ــيدن اين بازيكن  ــت. نرس ــب اصلى تيم ملى اس تركي
ــددش در جريان  ــد و مصدوميت مج ــه ديدار با هن ب
ــابقه اى را رقم زد و آن  ــا ژاپن؛ اما اتفاق كم س ديدار ب
ــهميه فوتبال اصفهان در تيم ملى به عدد  رسيدن س
ــاد نداريم در  ــت كه به ي ــن اتفاقى اس ــر بود و اي صف
ــد.البته  ــده باش ــته چندان تكرار ش ــال هاى گذش س
ــرى و كاوه رضايى  ــيد مظاه ــر رش ــراى اردوى اخي ب
ــن دو بازيكن ذوب آهن  ــده بودند؛ اما اي هم دعوت ش

ــهم  ــت بازى پيدا نكردند. هرچند س ــچ كدام فرص هي
ــته و  ــان از تيم ملى به خاطر يك اتفاق ناخواس اصفه
مصدوميت وريا صفر شد؛ اما با شرايط فعلى هيچ بعيد 
ــت كم در كوتاه مدت و تا  ــت كه اين وضعيت دس نيس

ــرا از  ــد؛ زي ــته باش ــده نيز تداوم داش ــاى آين ــاه ه م
ــيدن به  ــراى رس ــرى و رضايى ب ــرف مظاه ــك ط ي
ــش دارند و از طرف  ــختى در پي تركيب اصلى كار س
ــورى در تيم ملى اين  ــده غف ــر جايگاه تثبيت ش ديگ

اواخر كمى متزلزل شده و از جانب يك رقيب بالقوه به 
شكلى جدى تهديد مى شود.

ــن رضاييان به عنوان  ــم برخى از رامي ــش از اين ه پي
ــت و جايگزين  ــى در دفاع راس ــه جديد تيم مل گزين
ــت نام مى بردند.  ــى وريا غفورى در تركيب ثاب احتمال
ــاد و آن اينكه  ــا اتفاق جالبى افت ــازى با ژاپن؛ ام در ب
ــر دو بازيكن  ــح داد تا از ه ــى روش ترجي ــوس ك كارل
ــم ملى ــى تي ــب اصل ــان در تركي ــورت توام ــه ص ب
ــورى را در  ــه غف ــن ترتيب ك ــه اي ــد ب ــتفاده كن  اس
ــت به  ــت و رضاييان را به عنوان هافبك راس دفاع راس
كار گمارد. مصدوميت ناخواسته وريا در اين بازى؛ اما 
باعث شد تا رضاييان براى پركردن جالى خالى رقيب 
ــت  ــوه اش يك خط عقب تر آمده و جايش در پس بالق
ــپارد كه خود با  ــت را به مهدى ترابى بس هافبك راس
ــد. اين بازيكن تازه وارد هم  غفورى مصدوم تعويض ش
دقايقى پس از ورود به زمين هم پنالتى گرفت و هم آن 
ــتاره بازى  را در ريباند تبديل به گل كرد تا به نوعى س
ــد كه هم تعداد نمايندگان  ــد. اينچنين ش با ژاپن باش
فوتبال اصفهان در تركيب اصلى تيم ملى به عدد صفر 
ــغال پست دفاع راست توسط  رسيد و هم احتمال اش
رضاييان بيش از پيش قوت گرفت. حاال وريا به عنوان 
تنها بازمانده سپاهان و نماينده اول فوتبال اصفهان در 

تيم ملى كار سختى براى حفظ جايگاهش دارد.

ــده،  ــى كه همگان تصور مى كردند 80 هزار دالر قرارداد ريوالدو به مدير برنامه هايش داده ش درحال
ــه و به اين ترتيب كالف  ــرد اين پول را خود اين بازيكن گرفت ــارزاده اعالم ك افش
پيچيده تر شد.اگر حرف افشارزاده مدير عامل باشگاه استقالل درست باشد و آنها 
ــند بايد گفت كالف  ــيدش را گرفته باش 80 هزار دالر را به خود ريوالدو داده و رس
اين ماجرا سر درگم تر از قبل خواهد شد.درحالى كه همه مى گويند استقالل نبايد 
هشتاد هزار دالر را به مدير برنامه ها و يا كس ديگرى به جاى ريوالدو مى داد و اتفاقا يكى از 
ــا همين نكته بوده و وى  ــاى پورحيدرى از اتفاقات اخير دقيق ــم ترين انتقاده مه
ــود، بايد تاكيد كرد  ــيده بود چرا بايد پول به مدير برنامه هاى ريوالدو داده ش پرس
ــت آن بعيد و غير ممكن به  ــد، بازگش ــده باش كه اگر پول به خود ريوالدو داده ش
ــد.ريوالدو دو هفته قبل با استقالل تسويه كرده و از ايران رفته است و  نظر مى رس
عمال نه دست استقالل و نه دست ارگان هاى نظارتى به او نمى رسد.حال پرسش
ــزار دالر در اختيار اين بازيكن بود و براى  ــت كه چرا با وجود آنكه 80 ه ــن اس  اي

فسخ قرارداد بايد آن را عودت مى داد، اجازه فسخ بدون تسويه صادر شد.

ــكو به هر قيمتى ارزش ندارد و تيم ما  ــيمى تبريز گفت: رسيدن به مدال و س ركابزن تيم پتروش
نتيجه بدى در تورسينگ كاراك نگرفت.

ــز به پيراهن طاليى  ــيمى تبري ــيدن ركابزنان تيم پتروش قادر ميزبانى درباره نرس
تورسينگ كاراك بيان كرد: هر مدال و سكويى ارزش اين را ندارد كه دوچرخه سوار 
ــت؛ اما  ــه عقايد و افكار متفاوت اس ــر پايش بگذارد. البت ــه چيز را زي ــد هم بخواه
قادر ميزبانى دوست ندارد مدال طالى المپيك و يا پيراهن  طاليى توردو فرانس كه 
غايت رويا و موفقيت يك دوچرخه سوار است را به هر قيمتى به دست آورد. ديگران 
ــم بنابراين  ــر حرفى مى خواهند بزنند؛ اما من مى خواهم پيش وجدانم پاك باش ه
ــواران  ــب مدال به هر قيمتى ارزش ندارد.ميزبانى در مورد وضعيت دوچرخه س كس
ــده اى تاريك را  ــتوانه اى ندارد و آين ــوار جوانى كه پش در ايران، گفت: دوچرخه س
ــمانش را ببندد و هر طورى كه باشد مى خواهد  ــر دارد ممكن است چش ــت س پش
پول در بياورد؛ اما من واقعا براى بعضى دوچرخه سواران كه صاحب نام هستند و از 
هر لحاظ هيچ گونه نگرانى هم ندارند، افسوس مى خورم و كارهايى كه مى كنند از نظر من رد است.

ابهام بزرگ در پرونده 80 هزار دالرى بازيكن استقالل رسيدن به سكو به هر قيمتى ارزش ندارد

ــته ماندن دروازه رشيد مظاهرى به ــايپا ، ركورد بس پس از بازى با س
 500 دقيقه نزديك شد.

ــايپا تيم اصفهانى براى چهارمين  ــا برد يك بر صفر ذوب آهن برابر س ب
ــن گلى كه  ــت. آخري ــته نگه داش ــود را بس ــى دروازه خ ــه پياپ هفت
ــه هفته چهارم  ــر دريافت كردند ب ــى در ليگ برت ــان اصفهان سبزپوش
ــردد جايى كه ــگاه آزادى برمى گ ــپوليس در ورزش ــا پرس ــدار ب و دي

 اميد عاليشاه در شصت و چهارمين دقيقه آن مسابقه دروازه ذوب آهن 
را باز كرد.

ــيت هم در جام  ــيد مظاهرى در اين فاصله يك كلين ش  از آنجا كه رش
ــترش فوالد به نام خود ثبت كرده جمع دقايقى كه او  حذفى برابر گس
ــتن دروازه خود شده است پس از بازى ديروز  ــته نگه داش موفق به بس

به 476 دقيقه رسيد.
ــه آينده خود ــا دقيقه 24 ديدار هفت ــاف، اگر ذوب آهن ت ــا اين اوص ب

ــرى از 500 دقيقه فراتر خواهد رفت. از قضا  ــورد ركورد مظاه  گل نخ
ــترش فوالد و البته اين بار در خانه  ــابقه هفته نهم باز هم برابر گس مس
خواهد بود.مظاهرى كه اخيرا به تيم ملى هم دعوت شده اتفاقا در حضور 
ــتگردى آمده بود  ــگاه دس ــى دروازه بان هاى تيم ملى كه به ورزش مرب

دروازه خود را بسته نگه داشت. 
ــپار و كى روش؛ اما سنگربان ذوب آهن در اردوى اخير و در  با نظر گاس

غياب محمدرضا اخبارى تنها دروازه بان چهارم تيم ملى بود.

ــغل دومش كه در نوع  ــپاهان اصفهان از ش محرم نويدكيا، كاپيتان س
ــت، درآمد خوبى دارد؛ به طورى كه شنيده مى شود  خودش جالب اس

ساليانه از حدود 300 ميليون تومان درآمد كسب مى كند.
ــه ماه قهر و غيبت در تمرين سپاهان،  ــپاهان كه پس از س كاپيتان س
ــته به اين تيم برگشته، در اين مدت كنار انجام تمريناتش،  هفته گذش

حسابى با شغل دومش خودش را مشغول كرده بود.
ــاختمانى چند طبقه براى سكونت خود  محرم نويدكيا كه به تازگى س
ــرى آن را به  ــك واحد 150 مت ــداث كرده، گويا ي ــواده اش اح و خان
ــت. وى از طريق  ــدارى پرندگان مختلف اختصاص داده اس محل نگه
ــبى خوبى  ــى، كار و كاس ــدگان فانتزى و زينت ــر پرن ــرورش و تكثي پ

راه انداخته است.
ــر پرندگانى  ــپاهان با پرورش و تكثي ــنيده ها كاپيتان س ــاس ش بر اس
ــد  ــاليانه درآم ــج و .... س ــق و فن ــرغ عش ــارى، م ــى، قن ــون طوط چ
چند صد ميليونى كسب مى كند؛ به طورى كه درآمد امسال او چيزى حدود 
ــمى اين عدد را  ــت. البته هيچ منبع رس ــون تومان بوده اس 300 ميلي

تاييد يا رد نكرد.
ــد اين كار جالب و عجيب نويدكيا يكى از داليلى است  به نظر مى رس
ــان نمى دهد و  كه عالقه اى به مربيگرى در پايان دوران بازيگرى نش

بارها اعالم كرده مربيگرى نخواهد كرد.

سرمربى سابق تيم  ملى فوتسال ايران گفت: همه اهالى فوتسال به غير 
از فدراسيون فو تبا ل از تيم  ملى و سرمربى فعلى آن حمايت مى كنند.
ــال  ــاره فوتس ــرا درب ــه اخي ــى ك ــاره همايش ــمس درب ــين ش حس
ــد كه همه  ــع اعالم ش ــرد: در اين مجم ــود، اظها ر ك ــده ب ــزار ش برگ
ــيا، ــابقات قهرمانى آس ــركت در مس ــالى ها از تيم  ملى براى ش فوتس
ــيار ــه بس ــى ك ــى موضوع ــد، ول ــدى مى كنن ــت 100 درص  حماي
 به چشم مى آمد اين بود كه آن كس كه بايد از تيم  ملى حمايت كند 
و به آنها امكانات از جمله لباس دهد، كارش را درست انجام نمى دهد.
وى با بيان اين كه اميدى به حمايت فوتسال توسط فدراسيون فو تبا ل 
ــل گرمكن و لباس در  ــفانه امكانات اوليه مث ــدارد، ا ضافه  كرد : متاس ن
ــف دارد كه ارگانى  اختيار بازيكنان تيم  ملى قرار نمى گيرد و جاى تاس
كه متولى فوتسال است توانايى حمايت از آن را ندارد و به همين علت 
ــيون فو تبا ل هستيم و اميدواريم  ــتار جدايى فوتسال از فدراس ما خواس

كه بتوانيم يك فدراسيون مستقل را براى فوتسال تشكيل دهيم.
ــناس فوتسال در پاسخ به اين سوال كه چقدر طول مى كشد  اين كارش
ــتقلى براى فوتسال تشكيل شود و اين كه آيا  ــيون مس در عمل فدراس
ــدنى است و  ــت؟ گفت: بله. محقق ش واقعا اين موضوع قابل تحقق اس
ــپانيا هم وجود دارد، ولى ممكن است سال ها  نمونه اش در برزيل و اس
ــتا حركت خواهيم كرد و به دنبال  به طول بينجامد. اما ما در  اين  راس

اين خواهيم بود كه اين جداسازى انجام شود.

درآمد ميليونى كاپيتان سپاهانمظاهرى به 500 دقيقه نزديك شد
 از پرورش و فروش پرنده

بايد فدراسيون مستقل فوتسال تشكيل شود

اتفاقى كه در ديدارهاى اخير تيم ملى افتاد؛

كمرنگ شدن تدريجى نقش اصفهـان
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دونده 100 متر تيم  ملى د و و ميد ا نى 
ــاى  تيم ه و  ــر  اسپانس ــت:  گف
ــگ د و و ميد ا نى  ــى در لي خوب
ــد و اصال براى ــور ندارن حض

ــت  نيس ــم  مه ــا  ه ــم  تي  
ــان  ــم ش ــى در تي ــه كس چ
ــه با اين  ــابقه مى دهد ك مس
ــردن در  ــركت ك ــرايط ش ش

ليگ يك اشتباه است.
ــاره  درب ــمى،  قـــاس ــا  رضــ
ــره بازى هاى  ــدال نق ــب م كس
ــان در  ــاى جـــــه ارتـــش ه
ــمين  ــى گفت: شش ــره جنوب ك
ــاى  ارتش ه ــاى  بازى ه دوره 

ــى خوبى  ــطح كيف ــان از س جه
ــى  تمام در  و  ــود  ب ــوردار  برخ
ــى  ورزش ــته هاى  رش و  ــا  ماده ه

ــاهد حضور بهترين هاى جهان در  ش
ــابقات بوديم. همين مساله باعث  مس
ــده بود  ــاال رفتن كيفيت ر قا بت ها ش ب
ــكاران  ــراى تمام ورزش ــن كار ب بنا بر اي
ــر  مت  100 دوى  در  ــوص  خص ــه  ب

ــاده اى  ــود. در م ــكل ب مش
ــك  ديس پرتاب  ــون  همچ
حـــضور  ــاهـــد  ش مـــا 
ــان  قهرم ــكى،  ماالچوفس
ــاده  م ــن  اي ــان  جه
بــوديـم. ــز  نيــ

ــر  مت  100 ــده  دون
د و و ميد ا نى  ــى  ــم  مل تي
ــود در ــان خ ــاره حريف درب

ــت:  گف ــا،  بازى ه ــن  اي
ــى كــــــه  ركـوردهايــــ
ــر جاى  ــا ب ــن ر قا بت ه در اي
در  ـــــد  ش ــــــته  گــــذاش
ــطح خوبى بود و رقيبان خوب  س

ــدگان مراكش،  ــد. دون ــر بودن ــره حاض ــيايى در ك آس
ــتند و زمان  ــى داش ــطح خوب ــا نيز س ــل و ايتالي برزي
ــت  ــتند. البته اين بدان معنا نيس خوبى بر جاى گذاش
ــبى  كه ركوردها جهانى بود؛ اما واقعا ركوردهاى مناس
ــن بازى ها  ــزود: در اي ــه اف ــد.او در ادام ــاى مان ــر ج ب
ــان 10/18 را  ــدم و زم ــب مدال نقره ش موفق به كس
ــت  ــتم. با توجه به اين كه آخر فصل اس بر جاى گذاش
ــت دارم. قطعا حضور در  ــورد بر جاى مانده رضاي از رك
ــيار مناسب است، چرا  اين بازى ها براى آينده بس
ــابقات شركت كنيم براى  كه هر چقدر در مس

المپيك آماده تر مى شويم.
ــود  خ ــده  آين ــاى  برنامه ه ــاره  درب ــمى  قاس
ــت كه فدراسيون  ــخص نيس تصريح كرد: هنوز مش
روز ــد  چن ــت  اس ــرار  ق ــر.  خي ــا  ي ــذارد  مى گ اردو 

ــتراحت داشته باشم و بعد از آن تمرينات زمستانى   اس
ــابقات  را آغاز كنيم. در واقع يك ماه مانده به آغاز مس
ــيا تمرين را شروع مى كنيم.  ــالن قهرمانى آس داخل س
ــابقات جهانى  ــيا تا مس فاصله زمانى آغاز قهرمانى آس
ــابقه  ــت و بايد براى هر دو مس ــيار كم اس ــكا بس آمري
ــيا  ــالن آس ــابقات داخل س ــويم.او درباره مس آماده ش

ــن ر قا بت ها  ــته اي ــه دوره گذش نيز، اظها ر كرد: در س
ــدم و اميدوارم بتوانم در  ــب مدال ش من موفق به كس
ــن را قبول كرد كه  ــم. بايد اي ــر هم به نتيجه  برس قط
ــت، چرا كه رقيبان بسيار  ــخت اس ــيار س اين دوره بس
ــى دانيد قطر  ــتند. همان طور كه م ــى حاضر هس خوب
ــوع به همراه  ــيار خوبى دارد و اين موض ــدگان بس دون
ــراى دوندگان ديگر  ــور كار را ب ــان بودن اين كش ميزب
سخت مى كند بنا بر اين بايد تالش زيادى صورت بگيرد 
ــى از دوندگان قطر در  ــيم. يك تا بتوانيم به مدال برس
دوره قبل از مسابقات جهانى داخل سالن به مدال نقره 

رسيده بود.
دونده تيم  ملى با بيان اين كه هدفش حضور در فينال 
مسابقات جهانى داخل سالن آمريكا است، گفت: قطعا 
ــالن آمريكا مدال بگيرم؛ اما  من نمى توانم در داخل س
بايد در آسيا نتيجه  بگيرم و با آمادگى كامل راهى آمريكا 
ــتم مى توانم در آمريكا ركورد  ــوم. من مطمئن هس ش
ــت شوم.قاسمى با تاكيد بر  خوبى بزنم و حتى فيناليس
ــد برنامه ها به  ــاز المپيك 2016 ريو باي ــن كه تا آغ اي
خوبى اجرا شود، تصريح كرد: برنامه اى كه براى المپيك
ــود. من مربى  ــال 95 عملى مى ش  در نظر دارم در س
ــزارى اردوهايم را  ــا برگ ــم و تنه ــى نمى خواه خارج
ــرايط ليگ  ــا انتقاد از ش ــتارم. او ب ــووالن خواس از مس
د و و ميد ا نى ايران، خاطر  نشان كرد: نه از نظر مالى و نه 
ــرايط ليگ قابل قبول نبود. ركوردهاى  از نظر كيفى ش
ــت قراردادها  ــا وضعي ــود؛ ام ــده خوب ب ــر جاى مان ب
مناسب نبود و فكر مى كنم شركت كردن در ليگ يك 
اشتباه است. براى مسووالن باشگاه ها اصال مهم نيست 
ــن كه من در ــم حضور دارد و اي ــى در تي كه چه كس

 ليگ باشم يا نه اهميتى ندارد.
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ــن بازى ها  ــزود: در اي ــه اف ــد.او در ادام ــاى مان ــر ج ب

ــان  ــدم و زم ــب مدال نقره ش موفق به كس
ــت  ــتم. با توجه به اين كه آخر فصل اس بر جاى گذاش
ــت دارم. قطعا حضور در  ــورد بر جاى مانده رضاي از رك

ــت كه فدراسيون  ــخص نيس تصريح كرد: هنوز مش
روز ــد  چن ــت  اس ــرار  ق ــر.  خي ــا  ي ــذارد  مى گ اردو 

ــتراحت داشته باشم و بعد از آن تمرينات زمستانى   اس
ــابقات  را آغاز كنيم. در واقع يك ماه مانده به آغاز مس
ــيا تمرين را شروع مى كنيم.  ــالن قهرمانى آس داخل س
ــابقات جهانى  ــيا تا مس فاصله زمانى آغاز قهرمانى آس
ــابقه  ــت و بايد براى هر دو مس ــيار كم اس ــكا بس آمري
ــيا  ــالن آس ــابقات داخل س ــويم.او درباره مس آماده ش

حضور در ليگ دووميدانى 
اشتباه است
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به من بگو چرا!سبك زندگى

وقتى مى خواهيد رابطه اى موثر داشته باشيد، يكى از مهم ترين قوانينى كه 
بايد رعايت كنيد اين است كه مستقيم به چشم هاى طرف مقابل نگاه كنيد.

ارتباط با ديگران
افراد شاغل تعداد ساعاتى را كه با همكارانشان مى گذرانند، معموال بيش از 
ساعاتى است كه با خانواده خود سپرى مى كنند وبه همين دليل ايجاد ارتباط 
دوستانه و مناسب با همكاران اهميت به سزايى دارد. از جمله اينكه دوستان 
در محيط كار بر عملكرد شما تاثير زيادى دارند، به شما انگيزه ميدهند، با 
تجربه و كمك هايشان باعث پيشرفت شما مى شوند و بر عكس، نبود ارتباط 
دوستانه در محيط كارى باعث دلسردى و نااميدى شما مى شود و ادامه كار 

را براى تان سخت و طاقت فرسا مى كند.
در اينجا به راهكارهايى براى ايجاد ارتباط موفق اشاره مى كنيم :

 اعتماد به نفس داشته باشيد
ــود. وقتى كسى  ــروع مى ش مهارت هاى مردمى خوب با اعتماد به نفس ش
اعتماد به نفس داشته باشد خيلى خوب معلوم مى شود. اعتماد به نفس مثل 
آهن ربايى بقيه را به سمت شما مى كشاند و رفتارهايتان نشان مى دهد كه 
ارزش صرف وقت و تالش را داريد. وقتى حس قوى نسبت به خودتان داشته 
ــريع از گپ كوتاهى كه با كسى داريد گذشته و فرصتى در  باشيد، خيلى س
اختيارتان قرار مى دهد كه بتوانيد بدون اتالف وقت به قلب رابطه دست يابيد.

وقتى مى خواهيد رابطه اى موثر داشته باشيد، يكى از مهم ترين قوانينى كه 
بايد رعايت كنيد اين است كه مستقيم به چشم هاى طرف مقابل نگاه كنيد. 
كسانى كه اعتماد به نفس كافى ندارند از ارتباط چشمى خوددارى مى كنند. 
خوددارى از ارتباط چشمى نشان دهنده عدم عالقه يا بدتر از آن عدم صداقت 
است. وقتى دو نفر با هم ارتباط چشمى برقرار مى كنند، ارتباطى موثر شكل 

مى گيرد. ارتباط چشمى با حرف هايى كه مى زنيد هم اعتبار مى بخشد.
 جاده دو طرفه ارتباط!

چهره شما آينه درون شماست. توجه كنيد صورتتان اولين چيزى است كه 
ــتانه، تكان هاى سر  از جمله  اطرافيان به آن نگاه مى اندازند. لبخندى دوس

موارد مهمى است كه در ايجاد رابطه دوستانه موثر است.
 به ديگران اعتماد ببخشيد

ــوند كه زياد در مورد خودشان حرف  ــتباه مى ش خيلى ها مرتكب اين اش
ــك ارتباط را خراب  ــر از الف زدن در مورد خود، ي مى زنند. هيچ چيز بدت

نمى كند. 
ــردم ارتباط  ــاد بگيريد چطور با م ــا براى اينكه ي يكى از بهترين راهكاره
برقرار كنيد اين است كه به جاى اينكه آنها را مجبور كنيد به حرفهاى تان 
ــان حرف بزنند. اين باعث مى  گوش دهند، از آنها بخواهيد در مورد خودش
شود طرف مقابل احساس راحتى بيشترى كرده و اعتماد به نفسش باال رود. 
همچنين موقعيتى ايجاد مى كند كه فرد مقابل هم همين كار را براى شما 

بكند و به حرفهاى تان گوش دهد.
 خوب گوش كنيد

ــد. در حين  ــان دهي ــاى ديگران نش ــه صحبت ه ــدى خود را ب عالقه من
ــانه تاييد،  ــر به نش گوش كردن  به صحبت هاى فرد مقابل با تكان دادن س
ــان دهيد كه به حرف هاى او  لبخند زدن  و گفتن كلماتى مانند بله و... نش

عالقه مند هستيد و حرف هايش را درك مى كنيد. 

ــي، اين مطلب را پيش كشيد كه سن  ــال 1715 ادموند هالي، منجم انگليس س
زمين را مي توان از روي مقدار شوري آب اقيانوس ها محاسبه كرد. به اين ترتيب 
ــبه و سپس اين عمل ده سال بعد  كه مقدار شوري آب درياها با دقت تمام محاس
تكرار شود، با محاسبه مقدار افزايش شوري آب در هر ده سال مي توان زمان الزم 
ــوري آب فعلي را از آب هاي شيرين اوليه به دست آورد. در اواخر  براي تحصيل ش
قرن نوزدهم بعضي محققان با تجديد نظر در روش فوق و با تجزيه شيميايي آب 
رودخانه ها، مقدار سديم اضافه شده به درياها در هر سال توسط رودخانه هاي دنيا 
را محاسبه كردند. با دانستن حجم تقريبي آب اقيانوس هاي امروزي و فرض اينكه 
آب اقيانوس هاي اوليه شيرين بوده است و ميزان ازدياد سديم توسط رودخانه هاي 
امروزي ميانگيني براي تمام زمان زمين شناسي است، آنها زمان الزم براي فراهم 
ــرانجام نتيجه گيري  ــوري امروزي را محاسبه كردند. س شدن غلظت سديم و ش
كردند كه از روز اولي كه آب براي نخستين بار روي سطح زمين متراكم شد، 90 
ميليون سال مي گذرد. امروزه مي دانيم كه تخمين هالي از سن اقيانوس هاي زمين 
ــت. روش ديگر، تخمين عمر زمين بر اساس  به مراتب كمتر از سن واقعي آنهاس
ميزان رسوب گذاري است. براي ضخامت معيني از طبقات رسوبي ميانگيني براي 
ــرايط محيط رسوبي  ــوب گذاري وجود دارد. اگر تغييرات مهمي در ش ميزان رس
ــوب گذاري وقفه ايجاد نكند، ضخامت طبقات  رخ ندهد و فرسايش نيز در امر رس
ــده خواهد بود. تخمين عمر زمين بر اساس  كم وبيش متناسب با زمان سپري ش
ــتفاده از مواد راديواكتيو و محاسبه نيمه عمر آنها و نيز  سرد شدن كره زمين، اس
بررسي سنگ هاي آسماني از ديگر روش هايي هستند كه دانشمندان براي تخمين 
عمر زمين استفاده كرده اند. از آنجا كه مطابق تمام نظريات موجود، تشكيل زمين 
ــت، با تعيين سن سنگ هاي  ــي همزمان بوده اس و ساير سيارات منظومه شمس
ــت آورد. حداكثر سني كه تا به حال  ــن واقعي زمين را به دس آسماني مي توان س
براي سنگ هاي آسماني به دست آمده چهار تا شش ميليارد سال بوده است. به اين 

ترتيب مي توان عدد چهار تا شش ميليارد سال را براي سن زمين در نظر گرفت.

ــوي با عملكرد باالست. اين  بوگاتي(Bugatti) يك شركت خودروسازي فرانس
ــط نابغه اي ايتاليايي به نام اتوره بوگاتي و براي توليد  شركت در سال 1909 توس
ــد.اما براي مدت طوالني كارش در  ــيس ش ــي و خاص تاس خودروهاي سفارش
اتومبيل سازي متوقف شد و به ساخت موتور هواپيما پرداخت،تا اينكه خودروي 
ــگاه اتومبيل توكيو به  ــال 1999 در نمايش معروف ويرون را براي اولين بار در س

نمايش گذاشت. 
اين مدل نمايشي اوليه، به مدل توليدي امروز شباهت زيادي داشت. اين خودرو 
در سرعت هاي باال پايداري كمي داشت كه همين امر باعث تصادف و نابودي يكي 
ــپتامبر 2005 به توليد انبوه  ــي آن شد. باالخره ويرون در س از مدل هاي آزمايش
رسيد. اين اتومبيل قوي ترين اتومبيل توليد انبوه جهان است. حد بيشتر سرعت 
ــاعت آن 2/5 ثانيه  ــتاب صفر تا 100 كيلومتر به س 408 كيلومتر بر ساعت و ش
ــل كرده. ــان تبدي ــاي جه ــريع ترين خودروه ــي از س ــه يك ــه آن را ب ــت ك اس
قيمت بوگاتي ِويرون هم ركورددار است و گران قيمت ترين اتومبيل دنيا محسوب 

مي شود.

مهارت هاى برقرارى ارتباط با ديگران

داستان كوتاه

 (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 پنجم )

feet   « پا » 

Drag one's feet                
(از روى بى ميلى) اين دست و آن دست كردن،  

طولش دادن

سپيده 
بارانى

خدا 
 تا شدى نزديك دورت مى كند

 كج گشودى دست، سنگت مى كند
 كج نهادى پاى لنگت مى كند
 تا خطا كردى عذابت مى دهد
 در ميان آتش آبت مى كند

 با همين قصه دلم مشغول بود
 خواب هايم خواب ديو و غول بود
 خواب مى ديدم كه غرق آتشم
 در دهان شعله هاى سركشم
 در دهان اژدهايى خشمگين

 بر سرم باران گرز آتشين
 محو مى شد نعره هايم بى صدا
 در طنين خنده ى خشم خدا

 نيت من در نماز و در دعا
 ترس بود و وحشت از خشم خدا
 هر چه مى كردم همه از ترس بود
 مثل از بر كردن يك درس بود
 مثل تمرين حساب و هندسه

 مثل تنبيه مدير مدرسه
 تلخ مثل خنده اى بى حوصله
 سخت مثل حل صد ها مسئله
 مثل تكليف رياضى سخت بود

 مثل صرف فعل ماضى سخت بود
 تا كه يك شب دست در دست پدر

 راه افتاديم به قصد يك سفر
 در ميان راه در يك روستا

 خانه اى ديديم خوب و آشنا
زود پرسيدم پدر! اين جا كجاست

 گفت اين جا خانه ى خوب خداست
 گفت اين جا مى شود يك لحظه ماند
 گوشه اى خلوت نمازى ساده خواند

                              با وضويى دست و رويى تازه كرد        ادامه دارد ...

ــر حادثه يك  ــت. در كودكى براث ــم نداش مادرم يك چش
چشمش را ازدست داده بود. من كالس سوم دبستان بودم 
و برادرم كالس اول. براى من آنقدر قيافه مامان عادى شده 
بود كه در نقاشى هايم هم متوجه نقص عضو او نمى شدم و 
هميشه او را با دو چشم نقاشى مى كردم. فقط در اتوبوس 
يا خيابان وقتى بچه ها و مادر و پدرشان با تعجب به مامان 
نگاه مى كردند و پدر و مادرها كه سعى مى كردند سوال بچه 
خود را به نحوى كه مامان متوجه يا ناراحت نشود، جواب 
بدهند، متوجه اين موضوع مى شدم و گهگاه يادم مى افتاد 

كه مامان يك چشم ندارد...
يك روز برادرم از مدرسه آمد و با ديدن مامان يك دفعه گريه 
كرد. مامان او را نوازش كرد و علت گريه اش را پرسيد. برادرم 
دفتر نقاشى را نشانش داد. مامان با ديدن دفتر بغضى كرد 
و سعى كرد جلوى گريه اش را بگيرد. مامان دفتر را گذاشت 
زمين و برادرم را درآغوش گرفت و بوسيد. به او گفت: فردا 
ــى صحبت مى كند. برادرم  مى رود مدرسه و با معلم نقاش
اشك هايش را پاك كرد و دويد سمت كوچه تا با دوستانش 
بازى كند. مامان رفت داخل آشپزخانه. خم شدم و دفتر را 
برداشتم. نقاشى داداش را نگاه كردم و فرق بين دختر و پسر 

بودن را آن زمان فهميدم.
موضوع نقاشى كشيدن چهره اعضاى خانواده بود. برادرم 
مامان را درحالى كه دست من و برادرم را دردست داشت، 
ــيده بود و آن را به  كشيده بود. او يك چشم مامان را نكش
صورت يك گودال سياه نقاشى كرده بود. معلم نقاشى دور 
چشم مامان با خودكار قرمز يك دايره بزرگ كشيده بود و 
زير آن نمره 10 داده بود و نوشته بود كه پسرم دقت كن هر 

آدمى دو چشم دارد. با ديدن نقاشى اشك هايم سرازير شد. 
از برادرم بدم آمد. رفتم آشپزخانه و مامان را كه داشت پياز 
سرخ مى كرد، از پشت بغل كردم. او مرا نوازش كرد. گفتم: 
ــى هايم شما را كامل  مامان پس چرا من هميشه در نقاش
نقاشى مى كنم. گفتم: از داداش بدم مى آيد و گريه كردم...

ــك هايم را  ــن زانو زد و به من نگاه كرد اش مامان روى زمي
ــتى از برادرت  پاك كرد و گفت عزيزم گريه نكن تو نبايس
ــرها واقع بين تر از  ــت. پس ــوى او يك پسر اس ناراحت بش
دخترها هستند؛ آنها همه چيز را آن طور كه هست مى بينند 
ولى دخترها آن طوركه دوست دارند باشد، مى بينند. بعد 
ــت تو هم ياد بگيرى كه ديگر  ــيد و گفت: بهتر اس مرا بوس

نقاشى هايت را درست بكشى...
ــه برادرم. زنگ  فرداى آن روز مامان و من رفتيم به مدرس
ــر پس از  ــر. خانم مدي ــان رفت اتاق مدي ــود. مام تفريح ب
احوال پرسى با مامان علت آمدنش را جويا شد. مامان گفت: 
ــى كالس اول الف را ببينم. خانم مدير  آمدم تا معلم نقاش
پرسيد: مشكلى پيش آمده؟ مامان گفت: نه همينطورى. 
همه معلم هاى پسرم را مى شناسم جز معلم نقاشى؛ آمدم 
ــر مامان را بردند  ــان را هم مالقات كنم. خانم مدي كه ايش
ــاره  ــته بودند. خانم مدير اش داخل اتاقى كه معلم ها نشس
ــان معلم نقاشى  كرد به خانم جوان و زيبايى و گفت: ايش
پسرتان هستند. به معلم نقاشى هم گفت: ايشان مادر دانش 
آموز ج-ا كالس اول الف هستند.مامان دستش را به سوى 
ــى كه هنگام واردشدن  خانم نقاشى دراز كرد. معلم نقاش
ــيدن چاى بود، بلند شد و سرفه اى كرد و با  ما درحال نوش
مامان دست داد. لحظاتى مامان و خانم نقاشى به يكديگر 

نگاه كردند. مامان گفت: از مالقات شما بسيار خوشبختم. 
ــى گفت: من هم همينطور خانم. مامان با بقيه  معلم نقاش
معلم هايى كه مى شناخت هم احوال پرسى كرد و از اينكه 
مزاحم وقت استراحت آنها شده بود، عذرخواهى و از همه 
خداحافظى كرد و خارج شديم. معلم نقاشى دنبال مامان از 
اتاق خارج شد و درحالى كه صدايش مى لرزيد گفت: خانم 

من نميدانستم...
مامان حرفش را قطع كرد و گفت: خواهش مى كنم خانم 
ــود. معلم نقاشى يك قدم  ــرد مى ش بفرماييد چايتان س
ــه مامان گفت:  ــزى بگويد ك ــت چي نزديكتر آمد و خواس
ــى يك كودك خيلى  فكر مى كنم نمره 10 براى واقع بين
ــى گفت: بله حق با  ــت. اينطور نيست؟ معلم نقاش كم اس
شماست. خانم نقاشى بازهم دستش را دراز كرد و اين بار با 
دودست دست هاى مامان را فشار داد. مامان از خانم مدير 

هم خداحافظى كرد.
آن روز عصر برادرم خندان درحالى كه داخل راهروى خانه 
لى  لى مى كرد، آمد و تا مامان را ديد دفتر نقاشى را بازكرد 
ــان داد. معلم نقاشى روى نمره قبلى خط  و نمره اش را نش
ــته بود. داداش خيلى  ــيده بود و نمره 20 جايش نوش كش
ــحال بود و گفت: خانم گفت دفترت را بده فكر كنم  خوش
ديروز اشتباه كردم بعد هم 20 داد. مامان هم لبخندى زد و 

او را بوسيد و گفت: بله نقاشى پسر من عاليه!
و طورى كه داداش متوجه نشود به من چشمك زد و گفت: 
مگه نه؟ من هم گفتم: آره خيلى خوب كشيده، اما صدايم 
لرزيد و نتوانستم جلوى گريه ام را بگيرم. داداش گفت: چرا 

گريه مى كنى؟ گفتم آخه من يه دخترم!

كاريكاتور(بدون شرح)

Cut the ground from under sb's feet
نقشه هاى كسى را نقش برآب كردن،

زير پاى كسى را روفتن

Get under one's feet
توو دست و پاى كسى بودن / مزاحم كسى بودن

زمين، چند سال است به وجود آمده؟

بوگاتي مال كدام كشور است؟

جواب سودوكو  شماره 1707سودوكو  شماره 1708

جواب معما 1707معما 1708
زمانى شخصى رازى را با وجود همه ى تاكيداتى 
ــر ــده از س ــتن آن ش كه براى پنهان نگاه داش
ــى گويند: ــاش كند،اصطالحا م ــى ف  بى دقت

« فالنى بند را آب داد » 
ــنگ بر  ــا چوب و س ــاورزان ب ــته كش درگذش
ــك آب بند  ــا و رودخانه هاى كوچ روى نهره
مى ساختند تا آب آنها به درون كانال هايى كه 
ــود و زمين هاى خود  ــاخته بودند هدايت ش س

راآبيارى نمايند.
ــاختند،در  ــى س ــاوم م ــا را مق ــد ه آب بن

ــت ــد مقاومت الزم را نداش صورتى كه  آب بن
ــوى  ــرد و جهت آب به س ــى ب ــد را آب م  و بن
كانال هايى كه براى آبيارى ساخته شده بودند

ــيب  ــر اثر بى آبى آس ــت و مزارع ب  برنمى گش
مى ديد. 

ــاورزان براى نشان دادن  در چنين حالتى كش
ــى احتياطى كه  ــود از بى دقتى و ب ناراحتى خ
ــاختن بند به كار برده شده بود اصطالحا  در س
ــى بند را به  ــد را آب دادند ، يعن مى گفتند: بن

دست آب دادند.

ــيرين كرد بود و چون  زيرا چائيش را قبًال ش
قهوه چى معموالً چائى را قند پهلو مى آورد، 
ــاى، فهميد  ــيدن جرعه اى از چ مرد با چش
ــرده، بلكه  ــى را عوض نك ــوه چى چائ كه قه
ــرون آوردن مگس،  همان چائى را پس از بي

برگردانده است.

ــخص كنيد در  ــوش زير مش ــت ه با دقت در تس
ــددى بايد جايگزين  آخرين خانه به جاى ؟ چه ع

شود.

معما ايستگاه ضرب المثل
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خبر

رييس مركز اطالع رسانى پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ ضمن 
تشريح بايدها و نبايدهاى هيات ها و دسته جات در ايام عزادارى از آماده 

باش 100 درصدى ماموران راهور در اين ايام خبر داد.
ــور در دهه اول ماه  ــدات پليس راه ــرهنگ مراد مرادى درباره تمهي س
محرم اظهار كرد: در اين ايام با توجه به برگزارى مراسم عزادارى سرور و 
ساالر شهيدان هماهنگى هاى ناجا با دستگاه هاى مربوطه انجام شده و 
مأموران پليس راهور نيز از آغاز محرم تا پايان مراسم شام غريبان در روز 
ــنبه در آماده باش كامل بوده و در معابر حضور چشمگيرى خواهند  ش

داشت.
ــرارى نظم عبور و مرور و حفظ  وى با بيان اينكه اين اقدام به منظور برق
ايمنى عابران انجام شده است، افزود: پيش از آغاز محرم، پليس راهور با 
هيات ها و تكايا تعامالت خود را آغاز كرده و جلسات مشتركى نيز با آنان 

برگزار شده است. 
ــده تا مسير  ــته ش ــات از هيات ها و تكايا خواس همچنين در اين جلس
دسته جات خود را به پليس اعالم كنند تا تمهيدات الزم در اين خصوص 

انجام شود.
ــى تهران بزرگ با  ــانى پليس راهنمايى و رانندگ رييس مركز اطالع رس
ــهردارى، اورژانس، آتش نشانى  اشاره به برگزارى جلسات مشترك با ش
و ديگر دستگاه هاى مرتبط خاطرنشان كرد: هماهنگى هاى الزم نيز در 
ــته ايم چند نفر را به  اين زمينه انجام شده و همچنين از هيات ها خواس
عنوان «پليس ياران محرم» معرفى كرده تا پس از ارائه آموزش هاى الزم 
ــى با پليس همكارى  ــات انتظامى و راهنمايى و رانندگ به آنان در اقدام

كنند.
ــل يك پليس يار  ــته جات حداق مرادى با بيان اينكه هنگام حركت دس
ــت هنگام  ــد، اظهار كرد: ممكن اس ــد در آن محل حضور ياب محرم باي
ــوعا و عاشوراى حسينى  ــته جات به خصوص در روزهاى تاس تردد دس
محدوديت هاى مقطعى در برخى از معابر يا اطراف برخى از اماكن مذهبى 
ــت كه پليس از قبل برنامه اى براى انسداد  اعمال شود اما اين طور نيس

معابر در اين ايام داشته باشد.
ــت، ايجاد  ــخنانش به نصب داربس وى همچنين در بخش ديگرى از س
ــاره كرد و افزود: از مسووالن هيات ها  ــتگاه صلواتى و... در معابر اش ايس
ــت در معابر عمومى به طورى كه موجب  خواسته ايم كه از نصب داربس
انسداد مسير و يا كندى عبور و مرور شود خوددارى كنند. ايستگاه هاى 
صلواتى نيز نبايد حاشيه بزرگراه ها و يا معابر اصلى ايجاد ترافيك كرده و 

بايد تمهيدات الزم در اين خصوص انجام شود.
رييس مركز اطالع رسانى پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ ادامه 
داد: توقف دوبل يا مورب برخى خودروها در حاشيه معابر، اطراف هيات ها 
و ايستگا ه هاى صلواتى نيز تخلف بوده و ماموران ما با دادن تذكر سعى در 
رفع اين مشكل دارند، اما چنانچه شهروندان نسبت به اين تذكر بى توجه 

باشند مطابق قانون اعمال قانون خواهند شد.
مرادى از شهروندان و عزاداران حسينى خواست همكارى هاى الزم را با 
پليس داشته باشند و نحوه رانندگى و اقدامات آنان طورى نباشد كه باعث 

ايجاد مزاحمت براى ديگران و اخالل در ترافيك شود.

پليس ياران محرم، در هيات ها و تكايا

ــاى تهديدآميز  ــال نامه ه ــه با ارس مزاحم مرموز ك
ــاذى از آنها را  ــراد پولدار در اصفهان قصد اخ براى اف
ــه پر از سكه  ــت، هنگامى كه براى گرفتن كيس داش
طال به گورستان رفته بود، در محاصره پليس گرفتار 

شد.
ــروج از خانه،  ــال زن جوان هنگام خ  اوايل مهر امس
ــه افتاده بود.  ــد كه در حياط خان متوجه برگه اى ش
ــرده بود  ــناس او را تهديد ك ــردى ناش روى برگه ف
ــد، او را خواهد  ــكه طال را برايش تهيه نكن اگر 50 س

كشت.
ــكه ها را داخل كيسه   او از زن جوان خواسته بود، س
ــتان ببرد. زن به تصور اين كه  اى گذاشته و به گورس
ــت، تهديد را جدى نگرفت اما پس از  يك شوخى اس
دريافت دومين نامه با حضور در پليس آگاهى استان 

اصفهان از مزاحم مرموز شكايت كرد.
در اين مرحله از تحقيقات، ماموران متوجه شدند او و 
خانواده اش از وضع مالى خوبى برخوردارند و با كسى 

اختالفى ندارند. 
جستجو براى يافتن مزاحم مرموز ادامه داشت تا اين 
ــك زن با حضور در پليس  كه چند روز بعد يك پزش
آگاهى و ارائه شكايتى از ارسال نامه هاى تهديدآميز 

به خانه اش خبر داد.
ــك هفته پيش  ــش گفت: ي ــك دراظهارات اين پزش
ــد. در متن آن نوشته  ــال ش اولين نامه به مطبم ارس
ــتان  ــه وى در گورس ــكه طال ب ــده بود اگر 40 س ش
ــهر تحويل ندهم، به زودى مرا خواهد كشت و در ش

ــد روز تحويل  ــتم مى رس  نامه هاى بعدى كه به دس

ــالع مى دهد.  ــتان را به من اط ــكه ها و نام گورس س
ابتدا گمان كردم كسى به قصد شوخى چنين كارى 
ــت اما ماجرا به همين جا ختم نشد و  انجام داده اس
چند روز بعد نامه تهديدآميز دوم به دستم رسيد اما 
اين بار نامه در حياط خانه ام افتاده بود. موضوع را با

ــتم و تصميم گرفتم از اين   خانواده ام در ميان گذاش
مزاحم شكايت كنم.

ــاكى  ــارات اين دو ش ــى اظه ــان در بررس كارآگاه
ــابه تهديد ــيوه اى مش ــه ش ــدند هردو ب متوجه ش

 شده اند.
 در اين مرحله كارآگاهان نامه هاى تهديدآميز به جا 
مانده از متهم فرارى را بررسى كردند كه مشخص شد 
متن نامه ها همه دستنويس بوده و از چپ به راست 
ــت. به نظر مى رسيد فردى  و وارونه نوشته شده اس
ــتخط وى به  ــن كار را انجام داده تا دس حرفه اى اي

درستى شناخته نشود .
ــتگيرى اين فرد كه مشخص  ــتجو ها براى دس جس
نبود دستخط وى زنانه است يا مردانه، ادامه داشت تا 
ــاكيان پرونده دوباره با حضور  اين كه دو روز پيش ش
ــد نامه هاى جديدى به  در پليس آگاهى اعالم كردن

دستشان رسيده است. 
ــته  ــاكى خواس ــنده نامه ها اين بار از هر دو ش نويس
ــرى در يكى  ــكه طال را روى قب ــه پر از س بود كيس
ــا را ترك  ــد و آنج ــهر بگذارن ــتان هاى ش از گورس

كنند. 
ــده و اين بار از يكى از شاكيان  ماموران وارد عمل ش
خواستند در محل مورد نظر حاضر شود و كيسه خالى 

را روى سنگ قبر مورد نظر بگذارد و آنجا را ترك كرد. 
ــدن زن جوان از گورستان،  ماموران به محض دور ش

آنجا را محاصره كردند. 
ــه  ــتن كيس حدود ده دقيقه بعد مردى براى برداش
سكه ها، به محل آمد كه توسط ماموران دستگير شد 

و به پليس آگاهى انتقال يافت.
ــد براى  ــم در بازجويى هاى مقدماتى مدعى ش مته
ــتان رفته و با كيسه اى روى  خواندن فاتحه به گورس
ــه تحقيقات،  ــده بود. در ادام ــنگ قبر رو به رو ش س

ماموران متوجه چپ دست بودن متهم شدند.
ــت،  ــال كه راهى جز بيان حقيقت نداش مرد ميانس
ــت: در كار خريد و فروش  به ناچار اعتراف كرد و گف
خودرو بودم اما ورشكسته شده و دارايى ام را از دست 
ــان را مى خواستند و اگر طلب  دادم. طلبكاران پولش
آنها را نمى دادم، مرا روانه زندان مى كردند. يك روز 
تصميم به اخاذى از افراد پولدار گرفتم؛ به همين دليل 
ــهر، پزشكان و حتى اقوام  نام و نشانى افرادپولدار ش

پولدار خود را به دست آوردم. 
ــال نامه هاى مرموز و تهديدآميز  مى خواستم با ارس
ــكه هاى طال را  ــوند س ــانم تا مجبور ش آنها را بترس
برايم به گورستان بياورند تا با فروش آن، بدهى هايم 
ــدن به صورت  ــايى نش را بپردازم. حتى براى شناس

برعكس نامه را مى نوشتم.
سرهنگ ستار خسروى، رييس پليس آگاهى استان 
ــراف متهم، براى او  اصفهان در اين باره گفت: با اعت
قرار قانونى صادر شد. تحقيقات تكميلى از وى ادامه

 دارد.

اخبار

ــف انواع كاالي قاچاق  ــتان «هرمزگان» از كش فرمانده انتظامي اس
به ارزش تقريبي 70 ميليارد ريال در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

سردارعزيزا... ملكي گفت: مأموران انتظامي شهرستان بندرلنگه در 
راستاي مقابله جدي با پديده قاچاق كاال و ارز،با انجام كار اطالعاتي 
ــي، محل دپو چند دستگاه خودرو  و بهره گيري از شيوه هاي پليس
حامل كاالي قاچاق را شناسايي و پيگيري موضوع را به صورت ويژه 

در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود: مأموران طي سه عمليات جداگانه ،هفت دستگاه خودرو 
سبك و سنگين حامل و فعال در زمينه قاچاق كاال را متوقف ، هفت 
ــامل البسه و  ــتگير و مقادير زيادي انواع كاالي قاچاق ش متهم دس
ــي و  ــات خودرو،ميوه،برنج ، لوازم آرايش ــاك،لوازم برقي،قطع پوش

بهداشتي و ... به ارزش تقريبي 70 ميليارد ريال كشف كردند.
فرمانده انتظامي استان هرمزگان با اشاره به جديت و قاطعيت پليس 
در مقابله با پديده قاچاق ،اظهار داشت:در شش ماهه اول سال جاري 
ارزش ريالي كاالهاي كشف شده در استان 259 ميليارد تومان بوده 
ــال قبل 137 درصد افزايش داشته كه در مقايسه با مدت مشابه س

 است.

ــان رضوي با انهدام باند حرفه اي قاچاق بيش از  پليس آگاهي خراس
131 هزار عينك كشف كرد.

ــان رضوي گفت: با كسب خبري مبني بر  رييس پليس آگاهي خراس
ــترده فريم عينك هاي قاچاق توسط چند فرد سودجو در  توزيع گس

سطح شهر مشهد تيمي از ماموران پليس آگاهي وارد عمل شدند.
ــكي افزود: كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق  سرهنگ حسين بيدمش
كاال و ارز پليس آگاهي با همكاري تيمي از ماموران اداره عمليات ويژه 

پليس آگاهي تحقيقات گسترده اي را در اين خصوص شروع كردند.
پس از چند روز تحقيقات گسترده پليسي سرانجام محل دپو كاالهاي 

قاچاق در خيابان سناباد مشهد شناسايي شد.
ــي پس از  ــوران پليس آگاه ــكي تصريح كرد: مام ــرهنگ بيدمش س
ــدند و در  ــي در اقدامي ضربتي وارد عمل ش ــا مقام قضائ هماهنگي ب
بازرسي از اين انبار زير زميني تعداد 131 هزار و 46 عدد فريم عينك 

قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرگي الزم كشف كردند.
ــه ارزش ريالي  ــا اعالم اينك ــان رضوي ب رييس پليس آگاهي خراس
كاالهاي كشف شده بيش از سه ميليارد ريال برآورد شده خاطر نشان 
كرد: در اين رابطه سه نفر متخلف با تشكيل پرونده براي سير مراحل 

قانوني به مقام قضائي معرفي شدند.

كشف كاالهاي قاچاق 70 ميلياردي 
در«هرمزگان»

انهدام باند قاچاق 
و كشف بيش از 131 هزار عينك

مفادآرا
7/86 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1- رأى شــماره 8571 هيأت : آقاى مرتضى نعيمى بيدگلى فرزندعليجان  شــماره 
شناسنامه111 ، ششــدانگ  يكباب كارگاه به مســاحت2929,24 مترمربع شماره 
پالك398 فرعى از پالك 1 اصلى واقع در سرداريه  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى 
2- رأى شــماره1119 هيــأت : خانم منيره عســگرى محب  فرزندعبداله  شــماره 
شناسنامه 276 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت153,15 مترمربع شماره پالك 2812 
فرعى مجزا از شــماره456 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
3- رأى شــماره 3539 هيأت : آقاى سيد حسين ســاجدين آرانى فرزندسيد جواد  
شماره شناسنامه 23 و خانم فاطمه سادات شمسى بيدگلى  فرزند سيد حسين  شماره 
شناسنامه 1339(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت150,25 مترمربع 
شماره پالك2845 فرعى از پالك 3اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.ابتياعى از حسين مجيدى  وعيسى اربابى
4- رأى شماره8509 هيأت : آقاى على محمد مجيد پوربيدگلى فرزندحسين شماره 
شناســنامه162 و خانم فاطمه قاضيان بيدگلى فرزندعلى شــماره شناســنامه21  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 87 مترمربع شماره پالك 2846فرعى 

از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالك مشاعى
5- رأى شــماره 8547 هيأت : آقاى حســين على آبادى فرزند غالمرضا شــماره 
شناسنامه2 و خانم جميله منعميان بيدگلى  فرزند ماشــااله شماره شناسنامه137  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 234مترمربع شماره پالك 2847فرعى 
از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
6- رأى شماره8567 هيأت : خانم زهره عبداله پور بيدگلى  فرزند ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 1090 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت68,7 مترمربع شماره پالك2848 
فرعى مجزا از شــماره 716فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد  بخش 3حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
7- رأى شــماره 8900 هيــأت : آقــاى محمود صابــرى فرزند آقا محمد  شــماره 
شناسنامه178 و خانم محبوبه حسن زاده بيدگلى  فرزندجواد  شماره شناسنامه134  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت93,8 مترمربع شماره پالك 13 فرعى 
مجزا از شماره 5و6و11وقسمتى از مشاعات از پالك 71اصلى واقع در اماكن  بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى****
8- رأى شــماره8938 هيأت : آقاى رحمت اله تابان  فرزند عباس شــماره 6922 ، 
ششدانگ  يكباب حصار وطويله به مساحت 49,16مترمربع شماره پالك 16 فرعى 
از پالك108اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل ابتياعى از محمد 

ايمانيان بيدگلى
9- رأى شــماره8937 هيأت : آقــاى مهدى خدمتــى بيدگلى  فرزندرضا شــماره 
شناسنامه 231 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت202,72 مترمربع شماره پالك10 
فرعى مجزا از شماره8 فرعى از پالك115 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. ابتياعى از حسن يونسى
10- رأى شــماره8897 هيأت : آقاى ابوالفضل مســكينى فرزندهاشــم  شــماره 
شناســنامه141 و خانم زهرا اســالمى زاد فرزندتقى شــماره شناســنامه 8070 
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت81,8 مترمربع شماره پالك 18 فرعى 
مجزا از شماره 3فرعى از پالك 272 اصلى واقع در اماكن بخش3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از سيدولى سيارى******
11- رأى شــماره 8559 هيأت : آقاى غالمعلى على حاجى آرانــى فرزند ميرزا آقا  
شماره شناسنامه 7742 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت143,3 مترمربع شماره 
پالك 17فرعى مجزا از شــماره4 فرعى از پالك 1270اصلى واقع در اماكن  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از غالمعلى على حاجى آرانى

12- رأى شماره8852 هيأت : آقاى اسماعيل مهلكى آرانى  فرزندآقا حسن  شماره 
شناســنامه184 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت144,5مترمربع شماره پالك 
1فرعى از پالك 2261 اصلى واقع در اماكن بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى*****
13- رأى شماره8934 هيأت : آقاى اسماعيل مهلكى آرانى  فرزندآقا حسن  شماره 
شناسنامه184 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت159مترمربع شماره پالك 2 فرعى 
از پالك 2261 اصلى واقــع در اماكن بخش3 حــوزه ثبتى آران و بيــدگل. مالكيت 

مشاعى*****
14- رأى شماره2366 هيأت : آقاى على  زه تاب  فرزند محمد  شماره شناسنامه9718، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت86,75مترمربع شماره پالك12فرعى مجزا از شماره 
1و2وقسمتى از مشاعات از پالك2311 اصلى واقع دراماكن  بخش3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى 
15- رأى شماره2366 هيأت : آقاى آقا محمد زه تاب آرانى  فرزند على جان شماره 
شناســنامه321 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت117,5مترمربع شماره پالك13 
فرعى مجزا از شماره 3و4وقسمتى از مشاعات از پالك2311 اصلى واقع دراماكن  

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى ****
16- رأى شــماره 8572هيأت : آقاى غالمرضا صادقى مفرد  فرزند حسين شماره 
شناســنامه123 ، ششــدانگ  يكباب حصار وطويله به مســاحت 136,77مترمربع 
شماره پالك821 فرعى مجزا از شــماره106  فرعى از پالك 6اصلى واقع در حسين 
آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ورثه باشى مبينى  وصديقه نوريان 

****
17- رأى شماره 8573 هيأت : آقاى حسن مندعلى زاده بيدگلى فرزندعلى اكبر  شماره 
شناسنامه183 و خانم رقيه قندى فرزند رجبعلى شماره شناسنامه8170  (بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت92,25 مترمربع شماره پالك 822 فرعى مجزا از 
شماره106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حســين آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى ازمالك مشاعى ****
18- رأى شماره 1184 هيأت : خانم افســانه صادقى مفرد فرزندغالمرضا شماره 
شناسنامه 7390، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 117,45مترمربع شماره پالك 807 
فرعى مجزا از شماره 106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع درحسين آباد  بخش3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالك عادى***
19- رأى شــماره 1120 هيأت : آقاى عليرضا باللى بيدگلى  فرزندحســين شماره 
شناســنامه25 و خانم فاطمه ســادات  مهدى بيدگلى  فرزند آقا سيدحسام شماره 
شناسنامه2306  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 100,25 مترمربع 
شماره پالك 808فرعى مجزا از شماره 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسين 

آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالك عادى***
20- رأى شــماره1140 هيأت : آقاى عليرضا درويش زاده بيدگلى  فرزندعلى اكبر 
شماره شناسنامه1250061091 و خانم محبوبه خراطى بيدگلى  فرزند غالمحسين 
شماره شناســنامه6190051340  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
88مترمربع شماره پالك809 فرعى مجزا از شماره 106فرعى از پالك6 اصلى واقع 

در حسين  آباد  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالك عادى****
21- رأى شــماره 1138هيأت : آقــاى عباس محمد بيكيان  فرزندقاســم  شــماره 
شناســنامه320و خانم مليحه حســين زاده بيدگلى فرزندمحمد شماره شناسنامه 
1250067928  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 131,85مترمربع 
شماره پالك810 فرعى مجزا از شــماره106فرعى از پالك6 اصلى واقع درحسين 

آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالك عادى****
22- رأى شــماره2047هيأت : آقاى حجت الــه فعله گرى  فرزندعزيزاله شــماره 
شناســنامه 880 و خانم زهرا كبوترى  فرزند غالمرضا شــماره شناسنامه 6628 
(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 135,2 مترمربع شماره پالك817 
فرعى مجزا از شماره106فرعى از پالك6 اصلى واقع درحسين آباد بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالك عادى***
23- رأى شماره 2961هيأت : آقاى مهدى دروبش زاده بيدگلى فرزندعلى اكبر شماره 
شناسنامه 81 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 164,98مترمربع شماره پالك819 
فرعى مجزا از شماره 102فرعى از پالك6 اصلى واقع در حسين آباد  بخش3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالك عادى***  
24- رأى شــماره 8523هيأت : آقايوحيدرضا عباســى بيدگلى فرزند غالمحسين 
شــماره شناســنامه1250111471 و خانم فاطمه عمرانى بيدگلى  فرزند غالمرضا  
شماره شناســنامه 6190078664  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
116,5مترمربع شــماره پالك823 فرعى مجزا از شماره106فرعى از پالك6 اصلى 

واقع درحسين آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالك عادى***
25-رأى شماره1163 هيأت : آقاى حشمت اله قديريان آرانى  فرزندصفرعلى  شماره 
شناسنامه 1250194415 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 158 مترمربع شماره 
پالك 1584 فرعى مجزا از شماره114 فرعى از پالك 2640اصلى واقع درآران دشت 

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.   ابتياعى از صفرعلى قديريان  ****
26- رأى شماره 1132 هيأت : آقاى احمد على بلندى آرانى  فرزند مانده على شماره 
شناسنامه 270و خانم فاطمه سالمى ستوده آرانى  فرزندعلى شماره شناسنامه36  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 230 مترمربع شماره پالك 1589 فرعى 
مجزا از شماره156 فرعى از پالك 2640اصلى واقع درآران دشت بخش3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى ***
27- رأى شماره 3322هيأت : آقاى حسين ســعادت منش  فرزند .غالمعلى شماره 
شناسنامه 691 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت115 مترمربع شماره پالك 1633 
فرعى مجزا از شــماره433 فرعى از پالك 2640اصلى واقع درآران دشــت بخش3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از اقدس بيك آرانى***
28- رأى شماره3295 هيأت : آقاى امير حسين شــبان پور  آرانى فرزندعلى محمد  
شماره شناســنامه1250154383 و خانم آســيه سادات  شــريفيان آرانى  فرزند 
سيد خليل شماره شناســنامه 1250147565 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت121,5 مترمربع شــماره پالك1632 فرعى مجزا از شــماره114 فرعى از 
پالك 2640اصلى واقع درآران دشــت بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

صفرعلى قديريان**
29-رأى شــماره 8932هيأت : خانمفاطمه رزاقيان آرانى فرزند رجبعلى شــماره 
شناسنامه 191 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت131,85 مترمربع شماره پالك1651 
فرعى مجزا از شــماره 235فرعى از پالك2640 اصلى واقع درآران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل ابتياعى از مالك عادى
30- رأى شماره 1963 هيأت : آقاى حســين آسمانى آرانى فرزندصفرعلى  شماره 
شناسنامه650 و خانم فاطمه محمودى آرانى  فرزندحسين شماره شناسنامه 545  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 141,5مترمربع شماره پالك 1056 
فرعى مجزا از شــماره343 فرعى از پالك 2645اصلى واقع دروشاد بخش3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد عباس  حسين زاده آرانى ****
31- رأى شــماره 1924 هيأت : آقاى عباس نمديان  آرانى فرزند حســين  شــماره 
شناسنامه 3275 و خانم زكيه داروغه آرانى  فرزند صادق شماره شناسنامه2898  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 118,75مترمربع شماره پالك7968 
فرعى مجزا از شماره1791 فرعى از پالك 2637اصلى واقع در مسعود آباد  بخش3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى ****
32- رأى شــماره1153 هيــأت : آقاى حبيب الــه خســروان زاده  فرزندرحمت اله  
شماره شناســنامه248 و خانم زهرا اكرمى آرانى  فرزند مهدى شماره شناسنامه 
246(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت136 مترمربع شماره پالك7943 
فرعى مجزا از شــماره340و341 فرعى از پالك 2637اصلى واقع در مســعود آباد  

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى***
33- رأى شماره 3300هيأت : آقاى اســماعيل حاجى باقرى آرانى فرزند حسينعلى 
شــماره شناســنامه227 و خانم زهريا دالوريان آرانى فرزندماشــااله  شــماره 
شناسنامه11928  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 192,25مترمربع 
شــماره پالك 8002فرعى مجزا از شــماره 889 فرعى از پــالك 2637 اصلى واقع 

درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى****
34- رأى شماره 3309هيأت : آقاى عليرضا نيك روش   بيدگلى فرزند حسين شماره 
شناســنامه 9806 و خانم مريم السادات  ســجادى بيدگلى  فرزندآقا مظفر  شماره 
شناسنامه780  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 215,5مترمربع شماره 
پالك 8003 فرعى مجزا از شــماره 136فرعى از پالك 2637 اصلى واقع درمسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى ****
35- رأى شماره3278 هيأت : آقاى محمد عبدالمجيدى بيدگلى فرزند غظنفر شماره 
شناسنامه 10512، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت93 مترمربع شماره پالك8004 
فرعى مجزا از شــماره 98فرعى از پالك 2637 اصلى واقع درمسعود آباد  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى ***
36- رأى شماره 1956 هيأت : آقاى ماشا اله ساالرى آرانى  فرزندسيف اله  شماره 
شناسنامه476 - ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت 55مترمربع شماره پالك2581 
فرعى مجزا از شماره 36 فرعى از پالك 2638اصلى واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيف اله  ساالرى 
37- رأى شماره 8935 هيأت : خانم زهريا ارباب  فرزندتقى شماره شناسنامه 146 

، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت237,27 مترمربع شماره پالك 2633فرعى مجزا 
از شماره 14 فرعى از پالك 2638اصلى واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل .مالكيت مشاعى
38- رأى شــماره516 هيأت : خانم زهرا اســالمى  بيدگلى  فرزند عباس شــماره 
شناسنامه 293 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 112,5مترمربع شماره پالك5183 
فرعى مجزا از شــماره972فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگســتان ديمكار  

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ابوالفضل طامه بيدگلى
39- رأى شماره 8569 هيأت : آقاى مسعود اصيليان  بيدگلى فرزند على اكبر شماره 
شناسنامه654 و خانم نسرين كريمشــاهى بيدگلى  فرزنداحمد  شماره شناسنامه 
1250108764(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120,7 مترمربع شماره 
پالك5299 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگستان 

ديمكار بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از اسماعيل حق پرست 
40- رأى شماره 8561 هيأت : آقاى مهدى سكوت آرانيفرزند كمال شماره شناسنامه 
1250007917 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 211,75مترمربع شماره پالك 
5285فرعى مجزا از شماره 423 فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار  

بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از جواد دادخواه
41- رأى شــماره 8568هيأت : خانم زهره حسين جعفرى بيدگلى  فرزندعلى عباس 
شماره شناسنامه 1250069521 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 92,75مترمربع 
شماره پالك5293   فرعى مجزا از شماره 1078فرعى از پالك2840 اصلى واقع در 
ريگستان ديمكار  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازرضوان حسينى بيدگلى 
42- رأى شماره8531 هيأت : آقاى محمدرضا مندعلى زاده  آرانى  فرزندعلى اكبر  
شماره شناسنامه7727 ، ششدانگ  قسمتى از يكبابخانه به مساحت 24,42 مترمربع 
شماره پالك 5294 فرعى مجزا از شــماره421 فرعى از پالك2840 اصلى واقع در 

ريگستان ديمكار بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از  امراله ناظمى 
43- رأى شماره8933 هيأت : آقاى ســيد روح اله فدائى  بيدگليفرزندسيد ابوالقاسم 
شماره شناسنامه9805 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 822,1 مترمربع شماره 
پالك 5318فرعى مجزا از شماره 163فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگستان 

ديمكار بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
44- رأى شــماره 8851هيأت : آقاى جواد روحى نوش آبادى فرزندعلى شــماره 
شناسنامه 748 نسبت به 3,44سهم مشاع و آقاى مصطفى روحى نوش آبادى  فرزند 
على شماره شناسنامه 585 نسبت به 2,56سهم مشاع ازششدانگ  يكباب كارگاه به 
مســاحت 2421,75مترمربع شــماره پالك 5321 فرعى مجزا از شماره 153و154 
فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش 3حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالك عادى
45- رأى شماره 8901 هيأت : آقاى احمد بيدگلى  فرزندماشااله  شماره شناسنامه 87 
و خانم مولود منصورى راوندى فرزندآقاعظيم شماره شناسنامه70  (بالمناصفه) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت192,45مترمربع شماره پالك5322 فرعى مجزا از 
شماره 575 فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
46- رأى شــماره 8936 هيأت : آقاى جواد زوار على اكبر فرزند آقا عباس شــماره 
شناسنامه 721 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت120 مترمربع شماره پالك5319 
فرعى مجزا از شماره163 فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازعليجان بهمنى
47- رأى شماره 8966 هيأت : آقاى سيف اله شكارى آرانى فرزند آقا جعفر شماره 
شناسنامه 121، ششدانگ  يكباب خانه به مســاحت112,25مترمربع شماره پالك   
5334 فرعى مجزا از شماره163 فرعى از پالك2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على ناظمى
48- رأى شماره 8517 هيأت : آقاى عباس برزگر نوش آبادى  فرزندحسين شماره 
شناســنامه 48و خانم فاطمه تقوى  فرزند ســيد مهدى  شــماره شناسنامه4529  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت198,5 مترمربع شماره پالك 3752 
فرعى مجزا از شماره 1915فرعى و1916فرعى و قسمتى از مشاعات  شماره 2536 
فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

ازعباس برزگر نوش آبادى
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
  تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/7/12       

  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/7/27
عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

نقشه شوم مرد 
چپ  دست 

براى اخاذى



امام على عليه  السالم :
با آمرزش خواهــى، خود را معّطــر كنيد تا

 بوى گناهان شما را رسوا نكند.
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