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ــرف و حديث هايى كه در  ــود تمام ح با وج
ــرمربى و كاپيتان سپاهان مورد اختالف س

ــال  ح ــن  اي ــا  ب دارد،  ــود  وج  
ــاد  اعتق ــگاه  باش ــن  ي ا ــل  مديرعام
ــواده  درون خان ــوع  موض ــن  اي دارد 
حل خواهد شد.بحث حضور محرم نويدكيا 

ــگاه سپاهان  در اين روزها به بحث روز باش
تبديل شده است. كاپيتان محبوب سپاهان 
ــات اين تيم  ــش در تمرين ــد روز پي از چن
شركت كرد تا همه بر اين گمان باشند كه 
مشكالت اين تيم به زودى حل خواهد شد؛ 

اما اين اتفاق نيفتاد. نويدكيا در پايان ...

ــى از اهالى  ــان ميزبان يك ديروز نصف جه
ــلم خيزاب كه فرماندهى  ــت بود. مس بهش
گردان يا زهرا (س) لشكر 14 امام حسين (ع) 
را بر عهده داشت، به كاروان شهدا پيوست و 
ديروز پيكر مطهرش بر روى دست مردمان 
ديار شهيدپرور و واليت مدار اصفهان تا خانه 

ابدى در گلستان شهدا تشييع شد.ديروز شهر 
ــهيد مدافع  گنبدهاى فيروزه اى، ميزبان ش
ــدى را بر زندگى  ــعادت اب حرمى بود كه س
ــح داد و در نهايت  ــوى ترجي چند روزه دني
نيز در آستانه عاشوراى حسينى، به افتخار 
حسينى شدن دست يافت تا ما جاماندگان ...

جواز شهادتش را از شهـداى غواص گرفتاختالف نويدكيا و فركى دردسرساز مى شود؟
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ــراى جنايى تهران، اعالم كرد كه بر اساس  سرپرست دادس
ــراى مراكز استان ها، خانواده هاى  نيابت اعطا شده به دادس

جان باختگان، مفقودان و مصدومان ...

ــس با بيان  ــه و بودجه مجل ــيون برنام نايب رييس كميس
اينكه نامه چهار وزير به رييس جمهور هشدارى در رابطه با 

وضعيت فعلى اقتصادى كشور بود گفت: ارائه بسته ... 

ــات فرماندهى  ــد و تبادل اطالع ــس فضاى تولي رييس پلي
انتظامى استان همدان، در خصوص شيوه جديد هك تلگرام 

به شهروندان هشدار داد..سرهنگ امينى گفت: در پى  ...

ــت گروه كنترل بيمارى هاى منتقله از آب و غذاى  سرپرس
وزارت بهداشت، جزييات اقدامات اين وزارتخانه در خصوص 
تامين سالمت زائران كربالى حسينى همزمان با ايام تاسوعا 

و عاشورا، با توجه به شيوع وبا در عراق را تشريح كرد ...

ــاى بى اعتمادى  ــخنگوى دولت گفت: هرچند در فض س
ــته اى به  ــدوار بود، توافق هس ــتيم، اما مى توان امي هس
فرجام مطلوب برسد.محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت 

در نشست خبرى با اصحاب رسانه كه در ساختمان ...

محسن صرامى ، با توجه به خشك شدن زاينده رود و عدم 
احياى تاالب گاوخونى برخالف وعده هاى مكرر مسووالن 

اظهار داشت: شواهد نشان مى دهد كه اكثر مسووالن ...

مردم براى طرح شكايت 
در خصوص فاجعه منا به تهران نيايند

نامه چهار وزير، هشدار درباره 
وضعيت اقتصاد كشور بود

مراقب شيوه جديد هك تلگرام 
باشيد

شيـوع وبا در عـراق

از مردم عذرخواهى مى كنيم

مسووالن براى احياى حق آبـه 
زاينـده رود قدرت عمل نـدارند

اصفهـان در وضعيتي بـدتر از اهـواز و اروميـه است؛
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ــتيم،  ــخنگوى دولت گفت: هرچند در فضاى بى اعتمادى هس س
اما مى توان اميدوار بود، توافق هسته اى به فرجام مطلوب برسد.

ــخنگوى دولت در نشست  به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت س
ــت  ــاختمان كوثر نهاد رياس ــانه كه در س ــرى با اصحاب رس خب
ــام و اعالم رفع  ــه اجراى برج ــاره ب ــد، با اش جمهورى برگزار ش
تحريم ها در چارچوب توافقات صورت گرفته اظهار داشت: اقدامى 
كه از سوى رييس جمهور آمريكا و اتحاديه اروپا شده، نشان داده 
ــد احتياط كافى و دقت و  ــد در اين فضاى بى اعتمادى باي هرچن
ــام صورت گيرد،  ــووالن در امر اجراى برج ــوى مس مراقبت از س
اما مى توان اميدوار بود كه اين توافق به نحو كاملى تا به انتها به 
فرجام برسد.وى افزود: در همين چارچوب نيز دولت موظف است 

براى شرايط پساتحريم برنامه ريزى مناسب داشته باشد.
ــخنگوى دولت با بيان اينكه برنامه توسعه ششم كه از ابتداى  س
ــت هاى ابالغى ــد، برگرفته از سياس ــال 95 اجرايى خواهد ش س

مقام معظم رهبرى و در چارچوب سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
ــت، افزود: همچنين اليحه دائمى شدن احكام برنامه توسعه  اس
ــه مجلس كه  ــده و در اولين جلس ــه ش ــت تهي ــم، در دول شش
احتماال يكشنبه آينده است با قيد يك فوريت تقديم قوه مقننه 

خواهد شد.
ــال 95 در مهلت قانونى كه  نوبخت با بيان اينكه اليحه بودجه س
به روش بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد تهيه شده تقديم مجلس 
ــود، افزود: دولت براى ماه هاى باقى مانده تا پايان سال نيز  مى ش
ــبى براى سرعت بخشى به خروج از ركود  ــته سياستى متناس بس
ــار تورم تهيه كرد تا آن را  ــد اقتصادى همراه با مه و افزايش رش

اجرا كند.
ــت و برنامه ريزى در  ــازمان مديري ــاره به وظايف س نوبخت با اش
ــته اقتصادى جديد دولت تاكيد كرد: طبق برنامه  اجراى اين بس
ــاى رييس جمهور 7 هزار و 500 ميليارد تومان كه از آغاز اين  آق
ــل طرح هاى عمرانى پرداخت  ــى و تكمي هفته براى سرعت بخش
مى شود كه اين كار آغاز شده و همچنين براساس آخرين آمارها 
تا اين لحظه 14 هزار و 780 ميليارد تومان به طرح هاى عمرانى 

پرداخت كرده ايم.
ــان ديگر نيز در حال  ــه داد: 5 هزار و 500 ميليارد توم وى ادام
ــت. همچنين 7 هزار و 780 ميليارد تومان ديگر در  پرداخت اس
حال تخصيص اعتبار براساس اولويت بندى به طرح هاى عمرانى 
ــور با بيان  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش ــتند. رييس س هس
ــده، حدود 20 هزار ميليارد تومان به  اينكه ظرف چند هفته آين
ــت تا  طرح هاى عمرانى پرداخت مى كنيم گفت: دولت مصمم اس
ــال بيش از 30 هزار ميليارد تومان به طرح هاى عمرانى  پايان س
ــاس گزارش هاى  ــان كرد: براس ــت كند. نوبخت خاطرنش پرداخ
ــارد تومان به  ــزار ميلي ــت هر 10 ه ــه ازاى پرداخ ــادى ب اقتص
طرح هاى عمرانى، شاهد رشد يك درصدى خواهيم بودكه با اين 
ــير پيش بينى مان اين است كه با پرداخت بيش از 30 هزار  تفس
ميليارد تومان به طرح هاى عمرانى شاهد رشد اقتصادى بيش از

سه درصد باشيم.
ــات از بخش مالى در  ــان اينكه اين اقدام ــخنگوى دولت با بي س
ــته در نظر  ــت افزود: در بخش پولى كه در اين بس حال انجام اس
ــده نيز، رييس كل بانك مركزى و وزير اقتصاد مشغول  گرفته ش

ــتند و اميدواريم برآيند مولفه هاى ابزارهاى پولى و مالى  كار هس
ــوند، دولت وارث شرايط اقتصادى با  ــد اقتصادى ش منجر به رش
ــادى منفى 6/8 درصد بود و  ــد اقتص تورم باالى 40 درصد و رش
ــرايط همچنان به گونه اى نيست كه رفاه شايسته مردم را اگر ش

ايجاد كنيم از مردم عذرخواهى مى كنيم.
وى تاكيد كرد: تالش مى كنيم با افزايش منابع و رشد اقتصادى، 
مردم نتايج تالش هاى دولت را در سر سفره خود احساس كنند.

ــتفاده از نظرات اقتصاددانان در پيشبرد اهداف  وى با تاكيد بر اس
ــت هاى اقتصادى  ــته سياس ــاى دولت گفت: بس و برنامه ريزى ه
ــرده داراى اهداف  ــريح ك ــدت كه اخيرا دولت آن را تش كوتاه م

كوتاه مدت است.
ــهيالتى كه به خودرو و كاال در چارچوب  ــاره به تس نوبخت با اش
ــد، گفت: صنعت در رشد  ــته اقتصادى جديد داده خواهد ش بس
ــهم قابل توجهى دارد و بخش خودرو نيز در صنعت  اقتصادى س
محرك و اثرآفرين است؛ بنابراين اگر بخش خودرو بخواهد فعال 

شود صنعت نيز فعال مى شود.
ــور با اشاره به بازديد  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش رييس س
اخيرخود از كارخانه ايران خودرو تاكيد كرد: در جريان اين بازديد 
نيز مطالبات مصرف كنندگان را از جمله افزايش كيفيت و كاهش 
ــازان را هم  ــخن خودروس قيمت  خودرو بيان كردم. همچنين س

شنيديم.
وى با بيان اينكه از خودروسازان انتظار افزايش كيفيت خودروها 
را داريم، گفت: اين را هم بايد در نظر گرفت كه شايد اين صنعت 
ــاه ركود را تحمل كند تا منجر به بيكارى كامل  بتواند تا چند م
ــت واحدهاى كوچك توليد و قطعات در  ــود؛ ولى ممكن اس نش
ــوندكه در  ــرايط ركود در فاصله كوتاه مدتى دچار تعطيلى ش ش
همين چارچوب ما در نشست با هيات هاى اقتصادى خارجى كه 
به ايران سفر مى  كنند تاكيد داريم كه بايد در ايران سرمايه گذارى 

مستقيم در راستاى ايجاد اشتغال داشته باشند.
وى ادامه داد: ما نيروى انسانى تحصيلكرده فراوانى دركشور داريم 
و مى توان از پتانسيل آنها براى افزايش تخصص شان بهره برد و 
آن زمان مى توانيم با همكارى شركت هاى خارجى توليد محصول 

مشترك و حتى صادرات داشته باشيم.
ــور و  ــا واردات روغن پالم به كش ــت در رابطه ب ــخنگوى دول س
ــبت به اين موضوع گفت: شوراى اقتصاد  تصميم گيرى دولت نس
ــدكه بايد واردات اين روغن محدود  پيرامون اين موضوع بحث ش
باشد. ما اين روغن را الزم داريم و بايد مصرف كنيم و اين روغن 
ــا مضر نيست؛ اما سقفى براى واردات آن تعيين شده است  اساس
ــدت تقليل يافته به خصوص در  ــار واردات روغن پالم به ش و آم
ــدار قابل توجهى  ــز واردات مان مق ــج ماهه اخير ني ــزارش پن گ
ــت اعالم كرده  ــاز كه وزارت بهداش ــه و در حد مج ــش يافت كاه

واردات داشتيم.
ــخ به اين  ــور در پاس ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش رييس س
ــتان صفى آباد دزفول  ــلحانه در شهرس ــوال كه آيا حمله مس س
ــب اعالم  ــت يا خير؟ تاكيد كرد: اين حادثه حس امنيتى بوده اس
ــت و دقت نيروهاى  ــى بوده كه با فراص ــووالن قضايى امنيت مس

اطالعاتى و امنيتى عامالن اين حادثه دستگير شدند.
ــتى چيز  ــان اينكه تهديد گروه هاى تكفيرى و تروريس وى با بي

ــت: مرزهاى ما با نظارت و به دقت  ــت، اظهار داش جديدى نيس
كنترل مى شوند و سيستم هاى اطالعاتى و امنيتى كشور وظايف 

خود را براى امنيت بخشيدن به مردم به خوبى انجام مى دهند.
ــيه براى مقابله با تروريست هاى  وى در رابطه با فعاليت هاى روس
ــات نيز كمك هاى  ــران در اين اقدام ــوريه گفت: اي داعش در س
ــى براى مقابله با  ــته و در آينده اخبار اميدبخش مستشارى داش

تروريزم در منطقه و نقش موثر ايران خواهيد شنيد.
سخنگوى دولت با بيان اينكه ما وارث اين شرايط بوديم و دولتى 
ــان كرد: اقتصاددانان اگر  با تورم باال را تحويل گرفتيم، خاطرنش
ــت دارند به خود ما بگويند و  ــته اقتصادى دول مطلبى درباره بس

رسانه ها منصفانه بسته را نقد كنند.
ــت تصريح كرد: در اين چند ماه كه در فضاى اجراى برجام  نوبخ
ــتيم تحريم ها همچنان برقرار است، ما اهداف بلندى را براى  هس
بسته جديد اقتصادى دولت تعريف نكرديم، بلكه هدف شتاب به 

رشد اقتصادى با حفظ مهار تورم بوده است.
نوبخت در ادامه اين نشست خبرى در رابطه با تصميم دولت در 
ــيمى ها گفت: قيمت خوراك  رابطه با افزايش نرخ خوراك پتروش
پتروشيمى ها اكنون كمتر از 13 سنت و حدود 11 تا 11/5 سنت 

است و اميدواريم ثبات الزم در اين خصوص شكل بگيرد.
وى در رابطه با پيگيرى هاى دولت نسبت به حقوق حادثه ديدگان 
ــراى انتقال آخرين  ــت: پيگيرى هاى خودمان را ب فاجعه منا گف
ــاك جانباختگان مان  ــاد خ ــودى ادامه خواهيم داد تا اجس مفق
ــا نيز قوه قضاييه امكانى را  ــوند. در كنار اين پيگيرى ه منتقل ش
براى پيگيرى شكايت افراد مرتبط با اين حادثه فراهم كرده است.

ــخنگوى دولت در رابطه با اقدامات دولت نسبت به مهار تورم  س
ــته اقتصادى جديد تصريح كرد: مراقبت هاى الزم  با توجه به بس
صورت مى گيردكه با افزايش تقاضا و توليد نيز تورم افزايش نيابد، 
نفس افزايش نقدينگى در كشور مشكل آفرين نيست؛زيرا اگر به 
ــته  ــب افزايش نقدينگى منجر به افزايش تقاضا وجود داش تناس
ــد عرضه خواهيم بود كه همه اين اقدامات  ــاهد رش باشد، ما ش

منجر به رشد اقتصادى و رونق مى شود.
ــه افزايش تورم  ــر از عوامل منجر ب ــا بيان اينكه يكى ديگ وى ب
ــرد: دولت دقت كامل و  ــت، تاكيد ك نيز افزايش هزينه توليد اس
ــى داردكه بى جهت افزايش هاى مختلف در فرايندهاى توليد  كاف

نداشته باشيم.
نوبخت ادامه داد: رييس جمهور شخصى حقوقدان است، اما درباره 
ــدت حساسيت دارد و  ــائل اقتصادى به خصوص تورم به ش مس
يكى از عوامل مقاومت در افزايش قيمت نيز آقاى رييس جمهور 
هستند و قانع كردن رييس جمهور براى افزايش قيمت به شدت 

مشكل است.
ــراى طرح هدفمندى يارانه ها تصريح كرد:  نوبخت با انتقاد از اج
ــت  ــت مى كنيم، از خزانه برداش ــه اى كه پرداخ ــى از ياران بخش
مى شود و براى يارانه ماه جارى نيز همانطوركه قانون اجازه داده 
ــت كرديم، اگر قانون  ــدود 500 ميليارد تومان از خزانه برداش ح
هدفمندى يارانه ها اجرا نمى شد ما حداقل 50 هزار ميليارد تومان 
ــم، ما براى پرداخت يارانه عزا  ــت نمى كردي از خزانه دولت برداش
ــتيم اين پول ها را صرف كارهايى كنيم  نمى گيريم؛ اما مى توانس

كه براى مردم سود بيشترى داشته باشد.

ــكايت جديدى از ــه آيا ش ــه با اينك ــت در رابط ــخنگوى دول س
ــى كه دولت دهم  ــكايت قبل ــانه صورت گرفته و ش  اصحاب رس
ــا خير؟ اظهار  ــود ي ــود آيا همچنان پيگيرى مى ش ــام داده ب انج
ــت انصراف از  ــت جمهورى جه ــت حقوقى رياس ــت: معاون داش
پيگيرى شكايت هاى گذشته اقدام كرده بود؛ اما اخيرا نيز برخى 
ــبت به آقاى جهانگيرى مطالبى را منتشر كردند  از سايت ها نس
ــت و همانطور كه اعالم شده دفتر معاون اول  كه قابل تعقيب اس

رييس جمهور از اين دو رسانه شكايت كرده است.
ــا ايراد بگيرند  ــدان نيز مى توانند به م ــت تاكيد كرد: منتق نوبخ
ــكايت آقاى  ــى تهمت و افترا حق ندارند بزنند. در خصوص ش ول
جهانگيرى هم برخى تهمت ها زده شد كه قابل تعقيب بودكه قوه 
ــيدگى خواهد كرد و براى شان فرق  قضائيه با دقت و عدالت رس

نمى كند چه كسانى مقابل شان باشند.
ــام دارايى  ــووالن گفت: تم ــاى مس ــالم دارايى ه ــاره اع وى درب
ــخص به دستگاه قضايى اعالم شود و  ــووالن بايد به طور مش مس
همه بايد تحت مراقبت باشيم؛ اما اينكه فهرست اموال مسووالن 

در رسانه ها منتشر شود مقتضى نيست.
ــووالن ديگر هر چه مربوط  نوبخت افزود: بنده نيز مانند تمام مس
به شخص خود،  همسر، فرزندان و خانواده ام بود را اعالم كردم و 
انتظار اين است كه در زمان خارج شدن از خدمت دارايى هاى ما 

نيز بررسى شود تا به غير حق زياد نشده باشد.
ــخ به اين سوال كه آيا تسريع در اجراى برجام باعث  وى در پاس
ــيب به زيرساخت ها نمى شود؟  گفت: مطمئنا به گونه اى عمل  آس

مى كنيم كه تاسيسات هسته اى ما آسيب نبينند.
ــته اقتصادى دولت نسبت به افزايش  وى در رابطه با تاثيرات بس
قدرت خريد مردم تاكيد كرد: اين بسته براى افزايش قدرت خريد 
ــده است. همچنين در جلسه امروز شوراى پول  مردم طراحى ش
ــود بحث خواهيم كرد. به طورى كه هم  و اعتبار پيرامون نرخ س
ــبت به  ــازمان مديريت نس بانك مركزى، وزارت اقتصاد و هم س
كاهش نرخ سود اشتراك نظر دارند؛ البته نبايد كاهش نرخ سود 
دستورى باشد بلكه بايد سازوكارها به گونه اى فراهم شود كه اين 
ــخنگوى دولت در رابطه با برگزارى  نرخ به تدريج كاهش يابد.س
انتخابات الكترونيكى بيان كرد: بر اساس تصميم دولت در مراكز 
برخى استان ها انتخابات به صورت الكترونيكى برگزار خواهد شد.
ــى  ــا دولت درباره بررس ــوال كه آي ــخ به اين س ــت در پاس نوبخ
ــوراى نگهبان دارد،  ــخصى با ش ــت كانديداها برنامه مش صالحي
ــت  ــوراى نگهبان اس گفت: تاييد صالحيت نامزدها از وظايف ش
ــات اجرايى وظايفى به عهده دارند كه  البته در اين ميان نيز هي
ــود،  دولت  ــن چارچوب اجازه نمى دهيم حق مردم ضايع ش در اي
ــت و درباره تائيد صالحيت ها  خواهان استيفاى حقوق مردم اس
ــود نهايت دقت را  ــاى اجرايى انجام مى ش ــه از طريق هيات ه ك
ــت از پرداخت 850 ميليارد تومان  ــخنگوى دول خواهيم كرد. س
از مطالبات سازمان هاى بيمه اى خبر داد وگفت: اينكه بخشى از 
پول هاى بلوكه شده ريالش به خزانه آمد، درست است. قطعا وقتى 
ــود براى بار دوم قابل ــده باشد و ريالش استفاده ش ارزى آزاد ش

استفاده نيست.
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وزير ورزش و جوانان ضمن گاليه از سازمان صدا و سيما گفت: 
ــوق اصلى در زمينه هويت بخشى  ــازمان به عنوان مش اين س
ــات  ــتغال آنان بايد در جلس ــى به جوانان و اش و روحيه بخش
ــا اينگونه  ــركت كند؛ ام ــان ش ــاماندهى امور جوان ــتاد س س
ــه  عمل نمى كند. محمود گودرزى در پنجاه  وهفتمين جلس
ستاد ساماندهى امور جوانان كه امروز در وزارت ورزش و جوانان 
برگزار شد، افزود: حضور نيافتن صدا وسيما در جلسات ستاد 
ملى ساماندهى به استحضار رييس جمهور و دستگاه هاى ديگر 
مى رسد و ما اميدواريم جلسات ستاد ساماندهى امور جوانان 

غنى تر و پربارتر ادامه يابد.

اعتراف تكان دهنده قاليباف
ــنبه در همايش شوراهاى نماز و  محمدباقر قاليباف روز دوش
امر به معروف شهردارى تهران كه در سالن همايش هاى برج 
ــد بدانيم و يقين  ــد افزود: درهمين ارتباط باي ميالد برگزار ش
داشته باشيم كه اگر اخالص در كار وجود داشته باشد در مسير 
ــهردار تهران  ــته و حركت خواهيم كرد. ش درست گام برداش
گفت: خدمت به مردم براى ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان
 بزرگ ترين معروف و مبارزه با فساد و حرام خوارى، بزرگ ترين 

منكر در شهردارى تهران است.

گاليه وزير ورزش از صداوسيما

شنيده ها 
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ــى زبان وزارت خارجه آمريكا در  «آلن اير» سخنگوى فارس
ــر در اين پيام  ــام را تبريك گفت. اي پيامى روز پذيرش برج
توئيترى نوشت: روز پذيرش تان مبارك!  امروز «روز پذيرش» 
در چارچوب توافق برجام است،  يعنى روزى كه همه طرف ها 

اقدام هاى الزم را براى رسيدن به روز اجرا شروع مى كنند.

پيشنهاد دولت به مجلس
 درباره عفاف و حجاب

به گزارش پايگاه اطالع رسانى سازمان بسيج دانشجويى؛ 
فرشته روح افزا ، معاون خواهران سازمان بسيج دانشجويى 
ــوراى  ــت ش ــه و تدوين سياس ــرح و برنام ــاون ط و مع
فرهنگى -  اجتماعى زنان در جمع دانشجويان خواهران 
بسيج دانشجويى تهران بزرگ از پيشنهاد جديد دولت به 

كميسيون فرهنگى مجلس رونمايى كرد.
ــت: در جلسه كميسيون فرهنگى مجلس  وى اظهار داش
براى تدوين قوانين حجاب و عفاف كه حدود دو ماه قبل 
ــد و بنده نيز حضور داشتم آقاى حجت االسالم  برگزار ش
مجيد انصارى (معاون امور مجلس رييس جمهور) گفت: 
ــور تركيه و لبنان را پياده سازى  شما (مجلس) مدل كش
كنيد مقوله حجاب را رها كنيد هركه دوست دارد حجاب 

داشته باشد.

پيام توئيترى آلن اير به ايرانى ها

ــاس مى كنيم كه دولت  ــر امور خارجه تاكيد كرد: احس وزي
عربستان و مسئولين حج در دولت سعودى مسئوالنه و جدى 
برخورد نكرده اند و اقدامات مناسب براى نجات جان حجاج 

انجام نداده اند.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در حاشيه مراسم تشييع 
ــريفات نمايندگى  ــر مرحوم احمد فهيما معاون اداره تش پيك
ــه منا جان  ــور خارجه كه در فاجع ــى وزارت ام هاى خارج
ــليت  ــه بود در جمع خبرنگاران اظهاركرد: ما ضمن تس باخت
به همه خانواده هاى داغدار جان باختگان منا، اميدواريم كه 
وضعيت مفقودين هرچه زودتر مشخص شود. همكار ما آقاى 
غضنفر ركن آبادى از جمله مفقودين هستند كه اميدواريم به 

سالمت به خانواده خود بازگردند.
وى افزود: احساس مى كنيم كه دولت عربستان و مسئولين 
حج در دولت سعودى مسئوالنه و جدى برخورد نكرده اند و 
اقدامات مناسب براى نجات جان حجاج و همچنين رسيدگى 

به وضعيت جان باختگان انجام ندادند.
ــلمانان از  ــفانه تعداد زيادى از مس ــف تاكيد كرد: متاس ظري
كشورهاى مختلف اسالمى در اين زمينه جان خود را از دست 
ــت كه با جديت  دادند. وزارت خارجه از ابتدا تالش كرده اس
هم براى بازگرداندن به سالمت حجاج و همچنين بازگرداندن 

پيكر جان باختگان اقداماتى را به طور جدى انجام دهد. 
ــورمان تصريح كرد: بعد از اين نيز تمام  وزير امور خارجه كش
ــى واقعيات، از تكرار اين  ــت كه ضمن بررس تالش ما اين اس
ــود. ما در وزارت خارجه اين  قضيه فاجعه آميز جلوگيرى ش
كار را شروع كرديم و با كشورهاى ديگر اسالمى نيز در حال 

مشورت هستيم.

ــوراى  ــردار محمد كوثرى رييس كميته دفاعى مجلس ش س
ــالمى در گفت وگو با خبرنگار دفاعى خبرگزارى تسنيم،  اس
ــران را  ــعودى  كه اي ــارات وزير خارجه س ــه اظه ــاره ب با اش
ــت، گفت: ما ابايى  ــوريه متهم كرده اس به دخالت در امور س
نداريم كه بگوييم در مقابله با تروريست هايى كه عامل رژيم 
سعودى هستند و به جنگ با پيامبر اسالم(ص) آمده اند، كنار 
مردم، دولت و ارتش سوريه خواهيم ماند؛ تا امروز به ارتش و 
نيروهاى مردمى سوريه كمك مستشارى كرده ايم و با افتخار 
ــم كه اين كمك را ادامه خواهيم داد. وى گفت: وزير  مى گوي
خارجه عربستان از شكستى كه از مردم يمن خورده، عصبانى 
شده است، اما اين عصبانيت دليل نمى شود كه ما اجازه دهيم 
ــا ابراز اينكه رژيم  ــا را از گليمش درازتر كند.كوثرى ب وى پ

سعودى عرضه مديريت يك منطقه كوچك را نداشت، گفت: 
ــت منا را ندارد، چگونه مى خواهد با  رژيمى كه عرضه مديري
ايران مقابله كند؟ اين رژيم در جريان مقابله با ايران چند روز 
هم دوام نمى آورد. وى در واكنش به درخواست وزير خارجه 
ــعودى  از ايران براى آنچه او خارج كردن نيروهاى نظامى  س
ــوريه مستشار نظامى  ــوريه خوانده، تاكيد كرد: ما در س از س
داريم و بارها اين موضوع را گفته ايم و مستشاران ما ماموريت 
ــى ها  ــعودى كه همان داعش دارند كه بعد از دفن مزدوران س
ــوريه را ترك كنند و تا زمانى كه تروريست هاى  ــتند، س هس
وابسته به داعش در سوريه جنايت كنند، مستشاران ما مردم 
سوريه را تنها نخواهند گذاشت. وى گفت: البته براى ما مهم 
ــعودى ها چه درخواستى از ايران دارند، چرا كه  نيست كه س
ــى براى آنها  ما آنها را هم رديف داعش مى دانيم و هيچ ارزش
ــتيم، براى ما مهم نيست سعودى ها چه مى گويند  قائل نيس
ــوريه در دفن كردن  ــت كه به مردم و ارتش س ــم اين اس مه

تروريست ها كمك كنيم.

ــت  ــتين نشس ــاون وزير امور خارجه پس از پايان نخس مع
ــان اينكه همه  ــن با بي ــيون برجام در وي ــترك كميس مش
ــت ها تاكيد  ــتمرار اين نشس طرف ها بر تعهد، جديت و اس
ــه خواهند داد،  ــود را در اين زمينه ادام ــد و تالش خ كردن
ــور اراك در حال ــاره راكت ــندى درب ــت: پيش نويس س گف
ــت كه پس از امضاى وزيران ايران و گروه  ــدن اس نهايى ش

1+5، كار درباره اراك آغاز مى شود.
 سيد عباس عراقچى درباره ارزيابى خود از نخستين جلسه 
ــترك برجام اظهار داشت: نخستين جلسه  ــيون مش كميس
ــترك را برگزار كرديم. هدف از كميسيون  ــيون مش كميس
ــترك (برجام) و به ويژه  ــترك در برنامه جامع اقدام مش مش
ــماره چهار ذكر شده و وظايف مختلفى براى اين  ضميمه ش

كميسيون مشترك در برجام پيش بينى شده است.
ــه  ــراى برجام درباره روال جلس ــتاد پيگيرى اج ــس س ريي
ــه روال كار مشخص شد. محل جلسات  گفت: در اين جلس
كميسيون و نيز گروه هاى كارى كه حضور خواهند داشت، 
ــت هر سه  ــد و قرار اس از اين پس در وين برگزار خواهد ش
ــيم مگر اينكه دليلى ــته باش ــه را داش ماه يك بار اين جلس
ــم گرفتيم  ــود كه تصمي ــه زودتر برگزار ش ــا كند ك  اقتض
ــدن، احتماال زمانى در  ــه بعدى قبل از روز اجرايى ش جلس
ــت: در  ــد.وى اظهار داش ــه دوم نوامبر برگزار خواهد ش نيم
ــته تا «روز  ــه مرورى بر تحوالت چند هفته گذش اين جلس
ــه در هفته هاى  ــروز بود و نيز اقداماتى ك ــب» كه دي تصوي
ــود و هماهنگى هايى كه در حوزه هاى  آينده بايد انجام ش
مختلف بايد صورت گيرد، داشتيم. معاون وزير امور خارجه
 تصريح كرد: در مجموع جلسه در فضايى سازنده برگزار شد و همه 

ــود در پيگيرى برجام تاكيد  ــرف ها بر تعهد و جديت خ ط
ــتمرار برجام  ــتند و تكرار كردند كه خواهان تداوم و اس داش
هستند و تالش خود را در اين زمينه خواهند كرد. رييس ستاد 
پيگيرى اجراى برجام گفت: در مجموع، هماهنگى هايى براى
 هفته هاى آينده صورت گرفت تا ما بتوانيم هرچه سريعتر 
به روز اجرا برسيم .عراقچى درباره موضوع راكتور تحقيقاتى 
اراك نيز توضيح داد: در خصوص مدرنيزه كردن راكتور اراك، 
ــده است و مذاكراتى  ــرفت هاى خوبى تا االن انجام ش پيش
ــته در جريان بود تا قبل از شروع روز  كه طى سه ماه گذش

تصويب، ما مذاكرات را در خصوص اراك آغاز كنيم.
وى ادامه داد: اعالميه اى بين سه كشور ايران، چين و آمريكا 
ــته تدوين و منتشر شد كه سه كشور اراده خود را  روز گذش

براى مدرنيزه كردن اراك در زمان مقرر اعالم كردند.

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به اظهارات عادل الجبير 
ــوريه گفت: به كارگرفتن چنين  درباره آينده سياسى س
ــارج از عرف ديپلماتيك  ــخيف و خ ادبيات متفرعنانه، س
ــانه درجا زدن  ــا، نش ــت ديگر ملت ه ــع به سرنوش راج

سياسى است.
ــورمان در  ــخنگوى وزارت خارجه كش ــه افخم، س مرضي
ــخنان عادل الجبير وزيرخارجه عربستان در  پاسخ  به س
كنفرانس خبرى مشترك با وزير خارجه آلمان گفت: در 
ــازنده   ــه كه جامعه  بين المللى  با درك نقش  س حاليك
ــاز جمهورى اسالمى ايران خواهان مشاركت و  و ثبات س
ــفانه تنها كشورى  ــتر ايران است، متاس ايفاى نقش بيش
ــت به تحوالت منطقه  ــه همچنان با رويكرد برد - باخ ك
ــتان  ــايرين اصرار دارد عربس نگاه مى كند و بر حذف  س
ــعودى است و اين رويكرد غير سازنده  و مخرب راه به  س

جايى ندارد.
ــد ــرد: امي ــح ك ــى تصري ــتگاه ديپلماس ــخنگوى دس س

ــته اى و اقبال  ــى موفقيت مذاكرات هس ــى رفت در پ م
ــراى  ــر ب ــازنده و فراگي ــوى س ــه روش گفتگ ــى ب جهان
ــه، برخى  ــكالت منطق ــالمت آميز مش ــل و فصل مس ح
ــب  ــى از جان ــر منطق ــه و غي ــاى انحصارطلبان رويكرده
ــود؛ اما متاسفانه ــايه جنوبى ما نيزكنار گذاشته ش همس

ــرايط و روندهاى  ــى در درك ش ــد برخ ــه نظر مى رس ب
ــكل هستند و خيال محال  ــازنده منطقه اى دچار مش س
تغيير همه جهان و جهانيان را براى رضايت خود دارند.

ــر درباره آينده  ــارات عادل الجبي ــاره به اظه افخم با اش
ــن ادبيات  ــه كار گرفتن چني ــوريه گفت: ب ــى س سياس

ــك  ــرف ديپلماتي از ع ــارج  ــخيف و خ ــه، س متفرعنان
ــانه درجا زدن  ــا نش ــت ديگر ملت ه ــه سرنوش ــع ب راج
ــده  ــبب ش ــفانه همين نگاه س ــت و متاس ــى اس سياس
ــوريه و  ــه از جمله س ــور و ملت منطق ــد كش ــت چن اس
ــازمان يافته ــى س ــراط گراي ــگ و اف ــار جن ــن گرفت يم

 شوند.
ــرد: وزير خارجه  ــخنگوى وزارت امور خارجه تاكيد ك س
ــورش در بحران هاى جارى  ــعودى كه كش عربستان س
ــراط گرايانه را  ــى و اف ــى، امنيت ــرد نظام ــه رويك منطق
ــور  ــت كه يمن كش ــش گرفته و بيش از هفت ماه اس پي
مسلمان و همسايه اش را هدف بمبارانهاى بى وقفه قرار
ــورد نقش ــن در م ــخن گفت ــت س ــت صالحي  داده اس

منطقه اى ايران را ندارد.

عراقچى:

مدرنيزه كردن راكتور اراك با همكارى آمريكا و چين
افخم:

رويكرد مخرب سعودى راه به جايى نمى برد

اميدواريم ركن آبادى به سالمت 
بر گردد

كنار مردم، دولت و ارتش 
سوريه خواهيم ماند

اگر شرايط رفاه اقتصادى شايسته ايجاد نشده؛

از مردم عذرخواهى مى كنيم
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خبر 

نائب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه نامه چهار 
وزير به رييس جمهور هشدارى در رابطه با وضعيت فعلى اقتصادى 
ــنهادى جديد براى خروج از ركود  كشور بود گفت: ارائه بسته پيش

خود بيانگر آن است كه بحران ركود در كشور وجود دارد.
هادى قوامى نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراى اسالمى  با 
ــته جديد دولت براى خروج از ركود گفت: اينكه  اشاره به ارائه بس
دولت بسته جديدى را براى خروج از ركود ارائه مى كند خود بيانگر 
ــرايط ركودى قرار دارد و ابالغ  ــور در ش ــت كه كش اين مطلب اس
سياست هاى ضد ركودى توسط دولت نشان دهنده از وجود نگرانى 

در بحث ركود است.
ــت بايد تالش كند  ــت كه دول وى افزود: نكته حائز اهميت اين اس
ــود كه  ــه گونه اى اجرا ش ــده ب ــت هاى اقتصادى ارائه ش تا سياس
ــور را فعال كند و سياست هاى  ظرفيت هاى موجود اقتصادى كش
ــرايط فعلى رضايت خاطرى از  اجرايى اقتصاد مقاومتى را كه در ش
اجراى آن وجود ندارد عملياتى شود.نائب رييس كميسيون برنامه 
ــرايطى مناسبى را در  و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت بايد ش
ــت شرايط  محيط اجتماعى براى كارآفرينان ايجاد كند و الزم اس
را براى صادرات كاالها ايجاد و عرصه را براى جهانى شدن مصرف 

كاالهاى ايرانى فراهم آورد.
قوامى خاطرنشان كرد: هدفمندى يارانه ها بايد به گونه اى ساماندهى 
شود تا افزايش توليد در داخل كشور محقق و افزايش صادرات غير 
نفتى در كشور حاصل شود.وى افزود: اقدامات ما در جهت تحريك 
تقاضا براى خروج از ركود بايد به گونه اى هدفمند باشد تا از توليد 
داخلى حمايت كند تا به سمت اقتصاد مقاومتى و تحرك بخشيدن 
به توليد بيشتر و افزايش صادرات به پيش رويم.نائب رييس كمسيون 
برنامه و بودجه مجلس در پايان با اشاره به نام چهار وزير كابينه به 
رييس جمهور در مورد وضعيت اقتصادى كشور گفت: اين هشدار 
بايد داده مى شد كه كشور در شرايط سخت اقتصادى قرار دارد و بهتر 
اين است كه صادقانه مطالب بيان شود تا اينكه در مقابل واقعيات، 

مقاومت كنيم.

نامه چهار وزير، هشدار درباره 
وضعيت اقتصاد كشور بود

خبر 

ــعه تجارت با بيان اينكه الحاق ايران به سازمان  ــازمان توس رييس س
ــرار دارد، گفت: از طرف  ــتور كار جدى دولت ق تجارت جهانى در دس
ــران به  ــتن اي ــبز الزم براى پيوس ــى چراغ س ــازمان تجارت جهان س
ــت و وزارت امور خارجه موضوع را دنبال  ــده اس ــازمان داده ش اين س
ــار كرد: الحاق ايران  ــى اهللا افخمى راد با اعالم اين خبر اظه مى كند. ول
ــرار گرفته  ــتور كار جدى دولت ق ــازمان تجارت جهانى در دس به س
ــبز الزم به ايران داده شده ــازمان نيز چراغ س ــت و از طرف اين س اس

 است.
وى افزود: از طريق ديپلماسى و وزارت امور خارجه فرايند هاى الحاق 
ايران به سازمان تجارت جهانى در حال طى شدن است و آثار آن مورد 

بررسى قرار مى گيرد. 
ــتن به  ــا گروه هاى كارى براى پيوس ــد: مذاكره ب افخمى راد يادآور ش
سازمان تجارت جهانى به زودى در اين زمينه آغاز مى شود اما ما براى 
ــترده در قوانين داخلى هستيم.  تحقق اين امر نيازمند اصالحات گس
ــعه تجارت افزود: در بخش تجارى كشور نيازمند  رييس سازمان توس
ايجاد شفافيت هاى الزم و ايجاد ثبات نسبى در اقتصاد كشور هستيم.

وى افزود: در فضاى قانونى كشور نيز نيازمند حمايت ها از صنايع نوپا 
ــاد حمايت هاى الزم از صادر كنندگان  براى جلوگيرى از قاچاق و ايج

براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى هستم.
ــازمان  ــتن به س ــر صنعت ادامه داد: چين در فرآيند پيوس معاون وزي
ــى و اصالح قرار  ــن خود را مورد بازبين تجارت جهانى 2300 از قواني
ــتن به اين سازمان 1166 قانون خود  داد همچنين روسيه براى پيوس
را بازبينى كرد به همين منظور ما نيز براى پيوستن به سازمان تجارت 
جهانى بايد تغييراتى را در قانون و مقررات خود ايجاد كنيم. افخمى راد 
ــط، ايجاد و  ــاى بنگاه هاى كوچك و متوس گفت: دولت به دنبال ارتق
ــكيل بنگاه هاى بزرگ براى توسعه اقتصاد و  ارتقاى برند، كمك به تش

تجارت كشور در دستور كار قرار دارد. 
ــت كه عضو ناظر  ــال اس ــوول با بيان اينكه ايران 10 س اين مقام مس
ــت گفت: اما اقدمات اوليه را نيز هنوز انجام  سازمان تجارت جهانى اس
نداده ايم. در حالى كه افغانستان و عراق مراحل اوليه را در اين ارتباط 

طى كرده اند.
رييس سازمان توسعه تجارت يادآور شد: سازمان تجارت جهانى 161 
عضو دارد كه امسال به 163 كشور افزايش مى يابد و 98 درصد تجارت 

جهانى را تحت ضوابط خود در اختيار دارد. 
ــترين  ــاى باال بيش ــارت فناورى ه ــان اينكه تج ــا بي ــان ب وى در پاي
ــت: 2400 ميليارد  ــد گف ــى دارن ــاى بين الملل ــهم را در تجارت ه س
ــا نيز بايد  ــان مى دهد م ــيده كه اين امر نش ــال 2012 رس دالر در س
ــتر داشته ــترى براى صادرات كاالها با ارزش افزوده بيش تمركز بيش

 باشيم.

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

سازمان تجارت جهانى به ايران چراغ  
سبز نشان داد

ــيون انرژى مجلس گفت: اكنون كه در آستانه  عضو كميس
ــا وام هاى كم بهره خودرو و  انتخابات قرار گرفته ايم دولت ب

خريد كاال نمى تواند اقتصاد كشور را ساماندهى كند.
ابراهيم كارخانه اى نماينده مردم همدان و عضو كميسيون 
ــت: مهم ترين و  ــوراى اسالمى اظهار داش انرژى مجلس ش
ــام معظم رهبرى  ــروج از ركود را مق بزرگ ترين برنامه خ
ــت هاى اقتصاد  ــال 92 تحت عنوان سياس در اسفندماه س

مقاومتى، ابالغ كردند.
وى افزود: از آن زمان تاكنون دو سال و نيم مى گذرد و دولت 
به تازگى به فكر اين است كه با كمك سه نفر از وزراى خود 
ــته ركود را تحويل دهد.عضو كميسيون انرژى مجلس  بس
ــالمى همچنين تصريح كرد: اگر دولتمردان در  شوراى اس
ــته روى سياست هاى ابالغى كار  طول دو سال و نيم گذش
مى كردند االن ما توانسته بوديم بخش قابل توجهى از مساله 
ــد توليد ملى در كشور  ركود را پشت سر گذاشته و وارد رش
شويم.همچنين موانع توليد را از سر راه برداريم و پايه هاى 
اقتصاد مقاومتى را براساس مزيت ها و توانمندى هاى داخلى 

كشور، مستحكم كنيم.
نگاه مردم چشم انتظار رفع تحريم ها بود

كارخانه اى بيان داشت: ولى متأسفانه در طول اين مدت ما 
ــاهد بوديم كه همه نگاه ها متوجه خارج از كشور بود. در  ش
ــته مردم منتظر بودند كه  مساله  طول دو و نيم سال گذش
تحريم ها و مشكل اقتصادى در درون كشور حل شود اما كم 
ــت. بر فرض اينكه تمام  كم متوجه شدند كه اين گونه نيس
ــود تنها 20 درصد از  تحريم هاى هسته اى هم برداشته ش
مساله اقتصادى كشور را حل مى كند. 80 درصد آن بايد در 
داخل كشور حل شود حتى براى آن 20 درصد نيز در داخل 
كشور بايد برنامه ريزى صورت بگيرد.نماينده مردم همدان 
در مجلس شوراى اسالمى در بخش ديگرى از سخنان خود 

ــتباهاتى بود كه دولت مرتكب  ــان كرد: اينها اش خاطرنش
ــت در طول اين مدت از پتانسيل  شده است؛ دولت نتوانس
ــور وجود دارد به صورت  و توانمندى هايى كه در درون كش

مؤلفه هدفمند جهت حل مشكالت كشور استفاده كند.
وى همچنين اضافه كرد: دولت سال گذشته بسته اى تحت 
عنوان خروج از ركود به مجلس ارائه داد كه مجلس بالفاصله 
ــد. چرا دولت بسته اى را كه  تصويب كرد و به دولت ابالغ ش
خود به مجلس پيشنهاد داده و پايه هاى آن بر اساس قانون 
مستحكم شده بود را اجرا نكرد و اكنون آن را كنار گذاشته 
است.كارخانه اى ادامه داد: به تازگى سه وزير با هم بسته اى 
ــنهاد دادند كه بعضى امور  تحت عنوان خارج از ركود پيش
ــتا انجام دهند. مشكالت اقتصادى كشور اين  را در اين راس
ــاله اقتصاد به گونه اى نيست كه با  گونه حل نمى شود مس
يك بخشنامه  كه ظرف مدت يك هفته ابالغ شده و يكسرى 
ــود را تغيير مى دهد بتواند اقتصاد كشور را رونق  ارقام و س
ــر راه بردارد بلكه بايد ساختار را درست  داده و موانع را از س
كرد.عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
سخنان خود متذكر شد:  مساله اقتصاد كشور ابعاد مختلفى 
دارد بايد زيرساخت هاى الزم در گمرك اصالح و در عرصه 
ماليات برنامه ريزى هاى نوين متناسب با شرايط كشور اجرا 
شود.وى در همين رابطه ادامه داد: موضوع بهره ورى يكى از 
مؤلفه هاى اصلى كشور است كه 2/5 درصد رشد اقتصادى 
كشور به آن بستگى دارد ولى متأسفانه سال هاست كه مورد 
غفلت واقع شده است. در اين شرايط بايد ساختار نظام بانكى 
را  با شرايط نوين و متناسب با اقتصاد مقاومتى و سياست هاى 
ابالغى مقام معظم رهبرى بايد بازنگرى كرده و از تجربياتى 

كه در طول دوران گذشته وجود دارد استفاده شود.
برنامه هاى موسـمى سياسـت گونه، مشكالت 

اقتصادى مردم را حل نمى كند

كارخانه اى همچنين عنوان كرد: اينكه ذخيره هاى بانكى را 
از 13 به 10 درصد و مقدارى از تسهيالت بانكى را با سود كم 
براى خريد كاال و خودرو در جامعه پخش كردند نقدينگى 
ــود. اين گونه  ــورم در جامعه مى ش ــرد و باعث ت را باال مى ب
برنامه هاى موسمى كه شايد جنبه هاى سياسى بر آنها مرتبط 
باشد نمى تواند مشكل اقتصادى كشور را حل كرده و اقتصاد 
ــده در ادامه تأكيد كرد: تعجب آور و  را رونق بدهد.اين نماين
در مواردى كم نظير است كه دولت و دستگاه هاى اجرايى در 
ــته هنوز موافقت نامه براى بودجه را  طول شش ماهه گذش
امضا نكرده اند و هنوز وضعيت اعتبار دستگاه ها ابالغ نشده 
است.«دولت از يك طرف هرسال با برنامه ريزى خيلى زياد 
و تقدير و تشكر در 16 آذر به موقع اليحه بودجه را به مجلس 
تقديم مى كند اما از آن طرف مى بينيم كه هشت ماه از سال 
ــتگاه ها به  ــته ولى هنوز موافقت نامه بودجه بين دس گذش
معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزى مبادرت نشده است 

دولت بيايد اينها را حل كند.»
ــاره كرد  ــص اعتبارات در حوزه عمران نيز اش وى به تخصي
ــزار و 500 ميليارد  ــوان كرده كه هفت ه و افزود: دولت عن
ــن مقدار آيا يك  ــود. اي تومان اعتبارات عمرانى داده مى ش
ــت يا نه. اين به مرور در  ــيده اس مرتبه به دست دولت رس
خزانه جمع آورى شده و االن رقم آن را اعالم مى كنند؟ چرا 
ــتان هايى كه سردسير  ــتگاه ها اعالم نكردند چرا اس به دس
هستند تخصيص اعتبارات به آنها داده نشد و با مشكل مواجه 
ــور را با ركود  هستند اينها مسائلى هستند كه اقتصاد كش
مواجه مى كند.وى در خاتمه گفت: دولت بايد در اين راستا 
برنامه ريزى داشته باشد وگرنه اكنون كه در آستانه انتخابات 
قرار گرفته ايم دولت با وام هاى كم بهره خودرو و خريد كاال 
به صورت چند ماهه به مردم و اين گونه حركت هاى زودگذر 

نمى تواند اقتصاد كشور را ساماندهى كند.

ــوق هاى مالياتى براى  وزيرصنعت گفت: براى حمايت ازصادرات بايد مش
ــترك با خارجى ها، تخفيف 50 درصدى ماليات براى  سرمايه گذارى مش
مشاركت خارجيان در توليد داخل و حداقل صادرات 20درصد ازمحصوالت 

توليدى را لحاظ كرد.
ــادرات ديگر يك انتخاب براى ملت  محمدرضا نعمت زاده با بيان اينكه ص
نيست بلكه يك الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامى براى اين است كه 
جايگاه خود را در دنيا حفظ كرده و براى جوانان كشور اشتغال مفيد فراهم 
كنيم، ضمن اينكه اگر بخواهيم به رشد اقتصادى هشت درصدى طى پنج 
سال آتى دست پيدا كنيم، حتما بايد توسعه صادرات را مدنظر قرار دهيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: احياى غرور ملى و شكوفايى اقتصادى 
از ثمره هاى صادرات است و در سال 93 شاهد رشد 20 درصدى صادرات 
غيرنفتى بوديم كه نتيجه تالش صادركنندگان بود.وى تصريح كرد: برابر 
آمارهاى جهانى، صادرات ايران در سال 2014 به 0/34 درصد كل صادرات 
جهانى رسيده و در بخش خدمات نيز ميزان صادرات ايران 0/18 درصد در 
صادرات دنيا بوده است.به گفته نعمت زاده، به لحاظ رتبه ايران ميان 229 
ــور، رتبه 51 را در صادرات كاال و در ميان 152 كشور، رتبه شصتم را  كش
ــت كه البته نفت را در اين محاسبات لحاظ  در صادرات خدمات داشته اس
كرده اند.وى اظهار داشت: در برنامه راهبردى وزارت صنعت پيش بينى شده 
ــت كه صادرات كاال و خدمات از 63 ميليارد دالر در سال 93 به نزديك  اس
ــد و بنابراين بايد صادرات را در  190 ميليارد دالر در سال چشم انداز برس

ــه برابر افزايش دهيم.اين عضو  بخش غيرنفتى اعم از كاال و خدمات به س
كابينه يازدهم خاطرنشان كرد: صادرات كاال و خدمات در سال 93 نشانگر 
ــرانه صادرات 800 دالر بوده كه بايد در سند چشم انداز به  اين است كه س
ــتيابى پيدا نكنيم، منزلت و جايگاه  2000 دالر برسد و اگر به اين رقم دس

خود را نخواهيم داشت.
ــبختانه سياست هاى بسيار ذى قيمتى از سوى  نعمت زاده ادامه داد: خوش
مقام معظم رهبرى در حوزه صادرات و اقتصاد مقاومتى ابالغ شده است كه 

اميدواريم بتوانيم با تكيه بر آنها، زمينه ساز تحول در صادرات شويم.
وى در ادامه به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اشاره و خاطرنشان كرد: 
ــده و در شرف اجرا است، ضمن  اغلب آئين نامه هاى اين قانون تصويب ش
اينكه براى حمايت از صادرات بايد مشوق هاى مالياتى براى سرمايه گذارى 
مشترك با خارجى ها، تخفيف 50 درصدى ماليات براى مشاركت خارجيان 
در توليد داخل و حداقل صادرات 20 درصد از محصوالت توليدى را لحاظ 
ــعه ملى،  ــت: صندوق توس ــت، معدن و تجارت اظهار داش كرد.وزير صنع
ــپرده گذارى هايى را براى حمايت از صادرات در بانك هاى عامل صورت  س
ــت و دو بانك صنعت و معدن و توسعه  داده كه به تازگى عملياتى شده اس
صادرات با استفاده از سپرده گذارى اين صندوق، به صادرات كمك خواهد 
كرد. نعمت زاده گفت: بايد پذيرفت اگر بخواهيم حركت جهشى در كاال و 
خدمات ايجاد كنيم، امكانات موجود كفايت نمى كند و بايد سياست هاى 

منسجمى را در بخش صنعت و اقتصاد پياده سازى كرد.

ــده اى  رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه دولت بايد برنامه پيش بينى  ش
ــور ارائه دهد، گفت:  ــده به اقتصاد كش ــال آين را براى قيمت ارز در دو س
ــعه صادرات باز  ــت صادركنندگان را در توس استراتژى ارزى كشور دس

خواهد كرد.
ــم روز ملى صادرات كه بدون حضور رييس  ــن جالل پور در مراس محس
ــت، با  ــور معاون اول رييس جمهور در حال برگزارى اس جمهور و با حض
تاكيد بر ضرورت نگاه بلندمدت به صادرات كشور، گفت: نگاه به صادرات 
يك نگاه بلندمدت است و اگرچه در روز ملى صادرات همه صادركنندگان 
توقع دارند مسائل و مشكالت صادرات را مطرح كنند اما بايد نگاهى پايدار 
ــت. رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن  ــائل صادراتى داش به حل مس
ايران افزود: در ماه هاى گذشته شرايط بين المللى كشور در اجرايى شدن 
برجام اوضاع خاصى را سپرى كرده است و اميد داريم كه روزهاى روشنى 

هم در راه باشد.
ــكالت، رقابتى كردن فضاى  ــان كرد: تنها راه حل مش جالل پور خاطرنش
ــت، ضمن اينكه برخى از  ــب و كار و خروج دولت از تصدى گرى اس كس

اجبارها در اقتصاد بايد به سمت اقتصاد آزاد هدايت شود.
ــريع در الحاق به سازمان  ــتار تس رييس پارلمان بخش خصوصى خواس
ــير برخى از مشكالت پيش رو را  ــد و گفت: در اين مس جهانى تجارت ش

بايد حل كرد.
وى گفت: ايجاد فضاى مناسب و رفع مشكالتى كه بر اثر برخى تحريم ها به 

وجود آمده، بايد مدنظر قرار گيرد؛ به اين معنا كه وقتى در بحث قيمت ارز، 
ــش اين  تعزيرات و قيمت گذارى كاال ورود مى كنيم، مجبوريم براى پوش
ضرر و زيان ها تمهيداتى را از دولت انتظار داشته باشيم در حالى كه اگر در 
يك فضاى رقابتى گام برداريم، بار زيادى از دوش دولت برداشته مى شود.

ــد تحت يك ايده و  ــرد: برنامه پيش بينى قيمت ارز باي جالل پور تاكيد ك
برنامه به صادركنندگان ارائه شود به نحوى كه يك صادركننده بداند در 

دو سال آتى سياست ارزى كشور چه خواهد بود.
رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: دولت بايد به 
صراحت بگويد آيا همچنان پايبند به تعيين نرخ ارز براساس مابه التفاوت 
تورم داخلى و خارجى است يا اينكه سياست ديگرى را در پيش مى گيرد؟

وى تصريح كرد: دولت بايد تكليف صادركنندگان در نرخ ارز را مشخص 
كرده و به صراحت بگويد ورودى به بازار ارز كه مداخله گرايانه بوده و تنش 
ــت، ضمن اينكه بايد مشخص كند در آينده  ايجاد مى كند، نخواهد داش
پيش رو در تعرفه، نرخ گذارى و نيز قيمت ارز چه برنامه اى دارد و آيا اين 

برنامه مى تواند منجر به توسعه صادرات شود؟
جالل پور گفت: مساله تامين نقدينگى امروز يكى از الزامات جدى توسعه 
صادرات است و بنابراين بايد در اجراى بسته سياست هاى رشد اقتصادى، 

توجه ويژه اى را به اين موضوع معطوف كرد.
جالل پور گفت: البته ما قائل به پرداخت جوايز نقدى صادراتى نيستيم و 

بيشتر اعطاى مشوق هاى صادراتى را پيگيرى مى كنيم.

دولت برنامه جامع ارزى براى دو سال آينده ارائه دهدتخفيف 50درصدى ماليات براى خارجى ها

نامه وزير نيرو براى آماده باش نيروگاه ها؛ 
زمستان سخت و پربارش در راه است

ــرق و انرژى كه  ــود در امور ب ــتورى جديد به معاون خ وزير نيرو، طى دس
رونوشت آن به وزير كشور نيز ارائه شده است با پيش بينى زمستانى سخت و 
پر بارش از فالحتيان خواسته است نسبت به ذخيره سوخت مايع كافى در 

نيروگاه ها اقدام كند.
ــوول وزارت نيرو   ــات مس ــى از مقام ــخه آن را يك ــه يك نس در نامه اى ك
ــتان پيش رو  ــه در فصول پاييز و زمس ــت: طبق گزارش  هاى واصل آمده اس
(به ويژه در ماه هاى مهر و آبان) به دليل بروز النينوى قوى، بروز پديده قوى

ــرد و بارش هاى زياد در ايران   آب و هوايى، احتمال وقوع زمستان بسيار س
وجود دارد. 

ــال روى آوردن مردم ــورت احتم ــن ص ــت: در اي ــده اس ــه آم ــن نام در اي
ــتان 86) بنابراين  ــابه زمس ــط برق افزايش مى يابد. (مش  به گرمايش توس
ــه كار  ــاير تدابير الزم ب ــد و س ــل آي ــر به عم ــت اقدامات زي ــرورى اس ض

گرفته شود:
1- پيش بينى ذخيره سوخت مايع كافى در نيروگاه ها كه در صورت افزايش 
ــن گاز طبيعى براى  ــا و كاهش تأمي ــاير بخش ه مصرف گاز طبيعى در س

نيروگاه ها بتوان تداوم توليد نيروگاه ها را تضمين كرد.
ــاالنه نيروگاه ها در  ــه تعميرات س ــوان توليد الزم در برنام 2- پيش بينى ت

فصول سرد.
ــور و ستاد مديريت  همچنين چيت چيان وزير نيرو اين نامه را به وزير كش

بحران براى اقدامات پيشگيرانه رونوشت كرده است.

تيم اقتصادى دولت خيال فعاالن اقتصادى 
را راحت كرد

واردات موز ايران پس از لغو تحريم 
زياد مى شود

حضور بنگاه هاى بزرگ براى توسعه 
اقتصادى ضرورى است

ــادى دولت خيال بخش  ــا بيان اينكه تيم اقتص رييس اتاق بازرگانى ايران ب
ــته رونق اقتصادى در نيمه دوم سال راحت كرد،  خصوصى را بابت اجراى بس

گفت: دولتمردان وعده دادند كه بخش مولد اقتصاد را از ياد نبرند.
محسن جالل پور با اشاره به مذاكرت فعاالن اقتصادى با تيم اقتصادى دولت 
در جلسه امشب شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى گفت: نگرانى فعاالن 
اقتصادى از بسته رونق به دليل چگونگى تخصيص منابع تزريق در اين بسته 
ــده  ــادى دولت، اين نگرانى تا حدودى رفع ش بود كه با توضيحات تيم اقتص
است.رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: آنچه به عنوان 
ــته رونق از سوى دولت  ــريع در رشد اقتصادى در قالب بس سياست هاى تس
ــنهادات اتاق بازرگانى و بخش غيردولتى  رونمايى شده است، براساس پيش
اقتصاد است و البته فكر مى كنيم براى يك دوره پنج ماهه، اين بسته يك برنامه 
ــت.وى تصريح كرد: اميدوارم در عمل اجراى بسته به نحوى پيش  خوب اس
ــاخص هاى اقتصادى را در كنار حضور  رود كه اقتصاد ايران بتواند ارتقاى ش
ــدن راه براى بنگاه ها و شركت هاى داخلى و  سرمايه گذاران خارجى و باز ش
خارجى تجربه كند و اتفاق خاصى در اقتصاد ايران رخ دهد.به گفته جالل پور، 
دغدغه ما چگونگى تقسسيم منابع مالى در نظر گرفته شده براى اجراى بسته 
رونق اقتصادى است كه واحدهاى كوچك و متوسط در اقتصاد بى بهره نمانند 
كه با توضيحات ارائه شده از سوى وزير اقتصاد، رييس سازمان مديريت و برنامه 
ريزى و نيز رييس كل بانك مركزى باور داريم كه تمام تالش دولت صرف تامين 

منابع براى بخش مولد اقتصاد و فراهم كردن فضا براى رونق اين بخش است.

يك مقام وزارت صنعت تجارت فيليپين گفت: ايران عالقمند است پس از لغو 
تحريم هاى اقتصادى، مقادير زيادى موز از فيليپين خريدارى كند.

ــكالتى كه پديده  يك مقام وزارت صنعت تجارت فيليپين گفت، به رغم مش
جوى النينو براى موزكاران فيليپينى به وجود آورده، اين كشور در تالش است 

تا نياز ايران به موز فيليپين را تامين كند.
سنن پرالدا، مدير اداره بازاريابى صادرات وزارت صنعت تجارت فيليپين گفت، 
ــت پس از لغو تحريم هاى اقتصادى، مقادير زيادى موز از  ايران عالقمند اس
فيليپين خريدارى كند.وى گفت: «لغو تحريم هاى ايران يك بازار عظيم ديگر 
ــكل ما از لحاظ عرضه است.» وى  را بر روى موز فيليپين باز مى كند. اما مش
ــت كه تاثير بدى بر توليد موز كشور  افزود، بخشى از مشكل پديده النينو اس

گذاشته است.
وى در عين حال گفت، توليد موز فيليپين مى تواند در ماه هاى آينده به دليل 
ــود يابد. پرالدا در ادامه افزود،  در پيش بودن فصل بارش در منطقه داوائو بهب
عامل ديگرى كه عرضه موز به ايران را براى توليد كنندگان دشوار مى سازد، 
برآورده كردن نياز ايران است. «توليد كنندگان نمى توانند به راحتى به بازار 

ديگرى تغيير جهت دهند.
ــد.» وى افزود،  ــى كرده ان ــنتى ديگر عرضه م ــه خريداران س  آنها از قبل ب
شركت هايى هستند كه مى خواهند بازار ايران را به عنوان اولويت خود قرار 
دهند، زيرا اين كشور جايگزين خوبى براى چين است. ايران در گذشته دومين 

بازار بزرگ صادراتى موزه تازه پس از ژاپن محسوب مى شد.

رييس موسسه مطالعات بازرگانى با بيان اينكه براى توسعه اقتصادى كشور 
حضور بنگاه هاى بزرگ ضرورى است گفت: زمان زياد و هزينه زيادى صرف 
ايجاد بنگاه هاى بزرگ مى شود و براى حضور در بازارهاى جهانى بايد بتوانيم 

رقابتى عمل كنيم.
محمد رضا رضوى با اعالم اين مطلب اظهار كرد: رساندن كشورهاى درآمدهاى 
متوسط و پايين به درآمدهاى باال راهى بسيار صعب العبور و مشكل است كه 
براى عبور از آن بايد دولت و بخش خصوصى اعتماد و همكارى الزم را با يكديگر 
داشته باشند. اين مقام مسوول با بيان اينكه در اقتصاد كشور بايد به بنگاه هاى 
بزرگ توجه شود در حالى كه صحبت خاصى از آنها نمى شود، گفت: واقعيت امر 
به اين صورت است كه ما به راحتى درباره دخالت دولت در اقتصاد، بنگاه هاى 
كوچك و توسعه اقتصاد صحبت مى كنيم اما حرفى را راجع به بنگاه هاى بزرگ 
و شرايط آنها به زبان نمى آوريم.وى خاطرنشان كرد: بنگاه هاى بزرگ، دولتى و 
شبه دولتى زمان بسيارى براى ساخت و ايجاد آنها صرف شده است كه بايد به 
جايگاه آنها در اقتصاد توجه بيشتر داشت. رضوى يادآور شد: دولت مى تواند از 
طرق مختلف شرايط توليد و حضور آنها را در بازارهاى بين المللى فراهم كند كه 
موسسه مطالعات بازرگانى در اين رابطه اقدامات و پژوهش هايى براى بررسى 
نقش آنها در پساتحريم در دستور كار دارد.رييس موسسه مطالعات بازرگانى 
با بيان اينكه چرا بنگاه هاى بزرگ نتوانسته اند به درستى عمل كنند، گفت: اين 
موضوع از مواردى است كه ما مسووليت بررسى و رسيدگى آن را داريم و در 

اين زمينه مطالعاتى در دستور كار قرار گرفته است. 

مشكالت 
اقتصادى كشور 

با بسته  هاى 
سياسى دولت 
حل نمى شود
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محققان به تازگى موفق به كشف راه حلى براى ميليون ها تن زباله 
پالستيكى كه هر ساله در جهان توليد مى شود، شده اند.

ــتنفورد، با همكارى محققان دانشگاه  ــگاه اس تيم تحقيقاتى دانش
بى هنگ چين، موفق به كشف نوع خاصى از «الرو» نوعى سوسك 
شده اند كه مى تواند تمام عمر خود از پالستيك و فوم هايى مانند 

يونوليت تغذيه كند و در عين حال سالمت بماند.
ــناخته  ــواد تجزيه ناپذير ش ــتيكى تاكنون به عنوان م مواد پالس
شده بودند، و دفع آنها در طبيعت به معضل زيست محيطى بزرگى 
ــده بود. اما اين الروها عالوه بر اين كه مى توانند اين نوع  تبديل ش
پالستيك ها را هضم كنند، قادرند آنها را به گاز CO2 و ضايعاتى 
ــه عنوان خاك محصوالت زراعى به كار  تبديل كنند كه مى تواند ب

برده شود.
ــتگاه گوارش خارق العاده اى ندارند.  اين نوع از كرم ها، مسلما دس
ــزم هاى موجود  ــد كه ميكرو ارگاني ــان داده ان تحقيقات قبلى نش
ــى توانند  ــدى، م ــاث» هن ــام «ميل م ــراتى به ن ــكم حش در ش
ــه هاى زباله را هضم  ــاخت كيس پلى اتيلن هاى به كار رفته در س
ــا را مورد  ــن نوع از باكترى ه ــت محققان اي كنند. اكنون قرار اس
ــا اين باكترى مى توانند  تجزيه و تحليل قرار دهند و ببينند كه آي
ــوند را نيز تجزيه  ــب آلودگى آب مى ش ــتيك هايى كه موج پالس
ــه تمام  ــت ك ــام اين تحقيق اين اس ــدف از انج ــا خير. ه كنند ي
ــط اين  ــم هايى كه توس ــوند و بيوآنزي ــطه ها از بين برده ش واس
ــتفاده قرار مى گيرند،  ــتيك مورد اس باكترى ها براى هضم پالس
شناسايى شوند. استفاده از اين روش مسلما باعث كاهش ضايعات 
پالستيكى موجود در طبيعت مى شود و همچنين مى تواند به توليد 
ــود كه در زمين و درياها  پالستيك هاى زيستى جديدى منجر ش

انباشته نمى شود.

ــوراخى بزرگ در خورشيد به اندازه ى  ناسا به تازگى اعالم كرده است كه س
ــيد در پى اين رخداد در حال  ــت، و خورش 50 برابر زمين، به وجود آمده اس
پراكنده كردن موادى خاص در فضا است و در نتيجه ى آن اين ستاره گرم تر 
ــت كه پديده اى عجيب در خورشيد در  نيز خواهد شد.  ناسا اعالم كرده اس
حال رخ دادن است. اين پديده كه جريان باد خورشيدى سرعت باال نام دارد، 
ــا مى گويد: تصوير مربوط  ــاكنان زمين ضررى نخواهد داشت. ناس براى س
به اين اتفاق، در طول موج 193 انگسترم به ثبت رسيده است كه براى چشم 
ــت. اين چاله كه در خورشيد ايجاد شده است  معمولى غير قابل مشاهده اس
در حدود 50 برابر زمين بزرگى دارد كه گوياى بزرگى بيش از حد آن است. 
خوشبختانه ساكنان زمين را هيچ خطرى تهديد نمى كند؛ اما اين حقيقت 
تغيير نمى كند ،كه خورشيد در حال منفجر كردن خود است. البته پديده ى 
جريان باد خورشيدى با سرعت باال، يك پديده ى معمول در خورشيد است؛ 

اما اين بار ابعاد آن باعث جلب توجه بيشتر شده است.

بشر، هزاران سال است كه چشم به اعماق فضا و ستارگانش دوخته و همواره 
اين پرسش را از خود پرسيده كه چرا ستاره ها چشمك مى زنند.

ــتان، كه حدود 3 قرن پيش از ميالد مسيح  آريستوتل، فيلسوف يونان باس
ــتاره ها چشمك مى زنند، به دليل آن  زندگى مى كرد، معتقد بود: اينكه س

است كه افراد براى تماشاى آنها بايد چشمان شان را بيش از حد باز كنند.
قرن ها گذشت و اخترشناسان به اين نتيجه رسيدند كه شايد ستارگان مانند 
الماس در فضا مى چرخند و به همين دليل به نوعى برق مى زنند و از ديد ما 

اين گونه به نظر مى رسد، كه چشمك مى زنند.
ــت تا اينكه  ــالدى ادامه داش ــرن هجدهم مي ــا تا اوايل ق اين گمانه زنى ه
ايزاك نيوتن سرشناس، به تمامى اين نظرات بى پايه و اساس پايان داد و اعالم 
ــكل گيرى وضعيتى دانست كه در آن  كرد كه اتمسفر زمين را بايد عامل ش

ستارگان در حال چشمك زدن به نظر مى رسند.
ــود.  ــتاره اى» گفته مى ش ــرق زدن س ــى «ب ــده ديدن ــه اين پدي امروزه ب
ــف اين پديده  ــگاه بريتيش كلمبيا در توصي ــد، فيزيكدان دانش الرنه وايته
ــت ها واقع  ــت كه در دوردس ــنى اس ــن فرآيند مانند نور روش مى گويد: اي
ــنايى  ــروع به تابش مى كند. روش ــده و مانند يك منبع نورى كوچك ش ش
ــال تغيير و تحول  ــى مى گذرد ،كه همواره در ح اين منبع نورى از دل هواي

است.
ــن، فرآيند  ــفر زمي ــتاره از اليه هاى مختلف اتمس ــور نور س همزمان با عب
ــت) نور، روى مى دهد؛ مانند زمانى كه نور خورشيد به ظرف  انكسار (شكس
بزرگ آب مى تابد، اگر در زير آب قرار داشته باشيم و چشم به منبع نور بدوزيم 
آن را در حال تغيير و تحول مى بينيم كه علت آن هم تكان هاى آب و امواج 

شكل گرفته در آن است.

دانشمندان كشف كردند؛

سوسك هايى كه زباله پالستيكى را 
تبديل به خاك كشاورزى مى كنند

خورشيـد 
در حال منفجر كردن خود است

راز چشمك زدن ستاره ها

عكس روز 

ــتان اصفهان  ــت اس ــت محيط زيس مديركل حفاظ
ــى گاو خونى، نيازمند  ــاالب بين الملل گفت: احياى ت
ــه داراى  ــن برنام ــه اي ــت؛ ك ــه جامع اس يك برنام
ــورد توافق همه  ــامل جامع بودن، م ويژگى هايى ش
ــرا، پايش و  ــودن، قابليت اج ــع ب بخش هاى ذى نف

اندازه گيرى داشتن است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى محيط زيست اصفهان 
ــركل حفاظت  ــدس حميد ظهرابى مدي «پاما»، مهن
ــن افتتاحيه  ــتان اصفهان، در آيي ــت اس محيط زيس
ــه مديريت جامع  كارگاه آغازين طرح «تدوين برنام
حوضه آبريز تاالب بين المللى گاوخونى» در دانشگاه 
ــاى تاالب  ــان گفت: احي ــد اصفه ــالمى واح آزاد اس
ــك برنامه جامع  ــى، نيازمند ي ــى گاو خون بين الملل
ــت كه اين برنامه داراى ويژگى هايى شامل جامع  اس
ــاى ذى نفع بودن،  ــق همه بخش ه بودن، مورد تواف
ــتن ــرى داش ــدازه گي ــش و ان ــرا، پاي ــت اج قابلي

 است.
ــن كارگاه گفت:  ــت برگزارى اي ــاره به اهمي وى با اش
ــم كه همه تالش هايى  به اين منظور گرد هم آمده اي
ــه آبريز تاالب  ــتاى احياى حوض ــون در راس كه تاكن
ــده يا گروهى  ــى گاوخونى به صورت پراكن بين الملل

صورت مى گرفت، موازى و همسو شود.
مهندس ظهرابى افزود: براى همه تاالب ها به استثناى 
ــده بود؛  ــور، برنامه ريزى ش ــاالب گاوخونى در كش ت
ــاالب در فالت  ــاالب مهم ترين ت ــه اين ت در حالى ك

مركزى ايران است.
ــان افزود:  ــت اصفه ــت محيط زيس مديركل حفاظ

ــراب تا پاياب زنده و  اگر مى خواهيم زاينده رود از س
جارى باشد بايد تاالب گاوخونى مورد توجه قرار گيرد.

ــى احياى يك  ــد: احياى تاالب گاوخون وى يادآور ش
ــاى حيات در  ــت؛ بلكه احي ــتگاه نيس ــاالب يا زيس ت
ــد جدى مواجه  ــت كه با تهدي فالت مركزى ايران اس

شده است.
ــت،  ــرد: اداره كل حفاظت محيط زيس وى تصريح ك
تنها متولى و صاحب كار نيست و همه ذى نفعان بايد 
ــوزه مديريت آب  ــى و همگرايى در زمينه ح با همدل

در اين مقوله همكارى كنند. 
ــزارش اخير  ــه گ ــاره ب ــا اش ــى، ب ــدس ظهراب مهن
ــت گفت:  ــازمان محيط زيس ــش فراگير س دفتر پاي
ــتگاه هاى  ــى داده هاى 10 ساله ايس براساس بررس
ــت ذرات معلق،  ــهر اهواز از نظر ميزان غلظ پايش، ش
ــهر ايران و  ــوده ترين كالنش ــر از 10 ميكرون آل كمت
پس از آن اصفهان، بيشترين غلظت ذرات معلق كمتر 

از 10 ميكرون را داشته است.
وى تصريح كرد: ذرات معلق يك تهديد جدى در شرق 
اصفهان است كه بايد با برنامه ريزى متمركز براى رفع 

اين معضل تالش كنيم.
وى با اشاره به اجراى طرح جامع كنترل كيفى هواى 
ــت: به لحاظ  ــال 92 تاكنون گف اصفهان از انتهاى س
ــال 92، سه ماه هواى  وجود ذرات معلق در هوا در س
ــالم در اصفهان جريان داشت  سالم و 9 ماه هواى ناس
ــش ماه هواى سالم  كه اين وضعيت در سال 93 به ش

تغيير يافت.
ــى و فناورى دانشگاه آزاد واحد  نجفى، معاون پژوهش

ــر امنيت  ــاالب گاوخونى از نظ ــز گفت: ت اصفهان ني
ــراى اين  ــت، و بايد ب ــژه اس ــى داراى اهميت وي مل
ــذارى خاص  ــرمايه گ حوضه آبريز برنامه ريزى و س

صورت گيرد.
ــاالب گاوخونى با  ــت: بحرانى كه در ت وى اظهار داش
ــت؛  ــر از درياچه اروميه نيس ــتيم، كمت آن روبرو هس
ــووالن در  و مى طلبد تا با همدلى و همراهى همه مس

اين زمينه كارهاى اساسى صورت گيرد.
ــه مديريت جامع  ــرح تدوين برنام كارگاه آغازين ط
ــى با حضور  ــن المللى گاوخون حوضه آبريز تاالب بي
ــاتيد  ــت محيطى، اس ــردم نهاد زيس ــكل هاى م تش
دانشگاه و كارشناسان محيط زيست استان اصفهان، 

به مدت دو روز برگزار مى شود.
ــى  ــاى اجراي ــه راهكاره ــدف ارائ ــا ه ــن كارگاه ب اي
ــى تلفيقى،  ــام مديريت ــاد يك نظ ــوب ايج در چارچ
مبتنى بر مديريت اكوسيستمى حوضه آبريز و كاهش 
تهديدات و اتخاذ تدابير و رويكردهاى اساسى براى اين 

حوضه آبريز داير شده است.
ــامل  ــف ش ــاى مختل ــن كارگاه، محوره در اي
ــيالب ها،  ــى، كنترل س ــاى زيرزمين ــه آب ه تغذي
ــش گياهى  ــه لحاظ زيستگاهى،پوش اهميت تاالب ب
ــز مورد  ــن حوضه آبري ــا و تهديدهاى اي ــش ه و چال

بحث و برنامه ريزى قرار مى گيرد.
ــت  ــت اداره كل حفاظ ــه هم ــا ب ــن كارگاه ه اي
ــكارى  ــا هم ــان و ب ــتان اصفه ــت اس ــط زيس محي
ــد اصفهان  ــالمى واح ــگاه آزاد اس ــاركت دانش و مش

برپا شده است.
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مديركل دفتر موزه هاى تاريخ طبيعى سازمان محيط زيست 
ــاى دريايى از  ــت ه ــاره به اهميت حفاظت از الك پش با اش
ــيدور به عنوان يكى از مناطق مهم زيستگاه  معرفى جزيره ش

الك پشت هاى دريايى در سطح جهان، خبر داد.
ــتور كار دبيرخانه  ــنهاد و دس ــاره به پيش اصغر مباركى با اش
ــاى دريايى  ــت ه ــت تفاهم نامه حفاظت از الك پش يادداش
 (IOSEA) ــيا ــرق آس ــه اقيانوس هند و جنوب ش در منطق
ــق مهم الك  ــبكه مناط ــپتامبر 2014، براى ايجاد ش در س
ــطح جهان گفت: جزيره شيدور در ايران  پشت دريايى در س
ــت دريايى،  ــاى مهم الك پش ــتگاه ه ــوان يكى از زيس به عن

معرفى شد.
مباركى، با اشاره به طوالنى بودن پروسه ارسال اطالعات كامل 
ــخصات گونه هاى جانورى  ــيدور، افزود: كليه مش جزيره  ش
ــال فعاليت در  ــتگاه و سوابق 15 س و گياهى، تهديدات زيس
جزيره شيدور براى دبيرخانه يادداشت تفاهم نامه حفاظت از 
الك پشت هاى دريايى در منطقه اقيانوس هند و جنوب شرق 

آسيا ارسال شده است.
وى به عدم حضور نماينده ايران در جلسه نشست اين يادداشت 
ــاره كرد، وگفت:  پروپزال مرتبط براى معرفى  تفاهم نامه اش
ــت  ــتگاه الك پش ــه عنوان يكى از  مناطق مهم زيس جزيره ب
ــه داورى قرار  ــورد پذيرش كميت ــطح جهان م دريايى در س
گرفت، و هم اكنون اطالعات اين منطقه در سايت تفاهم نامه 

MOU IOSEAقرار گرفته است.
ــه عنوان  ــن منطقه ب ــا معرفى اي ــرد : ب ــى، تصريح ك مبارك
ــت هاى  ــتگاه مهم جهانى براى حفاظت از الك پش يك زيس
ــش آگاهى عمومى،  ــتفاده از منابع ، افزاي دريايى، فرصت اس
ــت  ــوص مناطق مهم الك پش ــن المللى در خص محلى و بي
دريايى، كاهش فعاليت هايى كه احيانا تاثير منفى بر زيستگاه 
ــد، افزايش ارتباط بين مناطق  الك پشت دريايى داشته باش

حفاظت شده، ميسر مى شود.
ــت دريايى  ــه دليل وجود الك پش به گفته وى، اين جزيره ب
ــت و ارزش  ــده اس ــناخته ش ــطح جهان ش و پرندگان در س
حفاظتى بااليى دارد. مباركى، ياد آور شد: دبيرخانه يادداشت 
ــى در منطقه  ــت هاى درياي ــه حفاظت از الك پش تفاهم نام
ــيون  ــيا تحت  نظر كنوانس ــرق آس اقيانوس هند و جنوب ش

گونه هاى مهاجر (CMS) فعاليت مى كند.
 بنابر اين گزارش، جزيره شيدور ازتوده مرجانى تشكيل شده 
كه مرتفع ترين مكان آن هشت مترارتفاع دارد؛ ودراثرپديده 
جزرومد چندين متر از امتداد ساحل جزيره را آب فرامى گيرد.

ــش  ــه ازمركز جزيره مى گذرد، داراى پوش ناحيه هموارى ك
گياهى نواحى خشك دشتى است كه گونه غالب آن اترپيلكس 
ــوذى را با ارتفاع  ــم غيرقابل نف ــت، كه يك بوته زار متراك اس
ــواحل آرام وامن جزيره،  ــانتى متر ايجاد كرده است، س 60 س
ــبى براى تخم گذار ى الك پشت ها وپرستوهاى  مكان مناس

دريايى است .
ــه آورى  ــراى جوج ــتگاه ب ــيدور،مهم ترين زيس ــره ش جزي
پرستوهاى دريايى از انواع سفيد ، كاكلى كوچك ، پشتادودى 

وكاكلى است.
ــده كه به  ــايى ش تاكنون دراين جزيره10 گونه پرنده شناس
ــتند؛  ــك دم دراز ، بقيه مهاجر هس جز چكاوك كاكلى و سس
ــراى تخم ريزى  ــتگاه مهم ب ــره همچنين يك زيس واين جزي
ــار عقابى و ــت منق ــت هاى درياى، همانند الك پش الك پش

الك پشت سبز، محسوب مى شود.
ــمى ازتيره  ازجانوران ديگر اين جزيره مى توان به مارهاى س
viperidae و مارمولك اشاره كرد؛و بيشترين پوشش گياهى 
بخش هاى مركزى جزيـره را به طورعمده، آتريپلكس تشكيل 

مى دهند.
ــورپاگربه اى ،  ــره عبارتنداز: چمن ش ــايرگياهان اين جزي س
ــت  ــى ، نوعى ارمك ، آفتاب پرس ــزى ، نوك لك لك گل جالي
ساحلى ، زيروك ، بارهنگ ، چوج ( درخت مسواك ) ، لف پير 
( پيرگياه ) وگل ماهور شرقى؛ اين جزيره تحت عنوان پناهگاه 
ــود، همچنين به عنوان  ــيدور حفاظت مى ش حيات وحش ش
ــازمان بين المللى  يك زيستگاه مهم براى پرندگان توسط س
ــده وبه عنوان يكى ازتاالب هاى با  حيات پرندگان شناخته ش
ــال 1378 توسط كنوانسيون رامسر،  اهميت بين المللى درس

به ثبت رسيده است .

دريچه

ثبت بين المللى جزيره شيدور 
به عنوان 

زيستگاه الك پشت هاى دريايى

مديركل حفاظت محيط زيست 
استان اصفهان: 

احياى تاالب
 بين المللى 

گاو خونــى 
نيازمند يك 

برنامه جامع است
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انتقاد

خبر 

يك عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تبريز، با تاكيد بر اينكه 
ــيار موثرى در بروز بيمارى آرتريت  ــترس عامل بس ــاغل پراس مش
ــت، گفت: به طور كلى استرس روحى و جسمى، عامل  روماتوئيد اس
ــت؛ به همين دليل افرادى كه داراى  اصلى بسيارى از بيمارى ها اس
شغل هاى پر استرس مانند خبرنگارى، آتش نشانى و پزشكان بيشتر 

از ديگران در معرض ابتال به اين بيمارى هستند.
دكتر التفات جمالى، با بيان اينكه هنوز علت قطعى و دقيق بروز اين 
ــت، گفت: آرتريت روماتوئيد يك بيمارى  بيمارى مشخص نشده اس
سيستمى است؛ بطورى كه سيستم ايمنى بدن بر عليه خود فعاليت 
ــاهاى   ــه  همراه  عضالت ، غش ــى مدت،  مفصل  ب مى كند و در طوالن
ــوند. همچنين اين بيمارى گاهى   پوشاننده  و غضروف  تخريب مى ش
چشم  و رگ هاى خونى را  نيز درگير مى كند.اين متخصص ارتوپدى 
ــت ايجاد شود، اما  ــد: اين بيمارى در همه سنين ممكن اس يادآور ش
ــت. شروع اين  ــنين 25 تا 50 سالگى اس بيشتر شيوع آن در بين س
بيمارى آهسته و ناگهانى است كه با عالئمى مانند درد، تورم، گرمى، 
درد در هنگام حركت، محدوديت حركت مفصل ، درد به  هنگام  لمس 
و خشكى صبحگاهى  مفاصل در افراد بروز مى كند.وى با اشاره به اينكه 
ــرما، كاهش درجه حرارت  بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد به س
ــان كرد: به طور كلى روند اين  و رطوبت حساس مى شوند، خاطرنش
بيمارى به سمت ناتوان كردن و عدم توانايى بيمار است؛ به همين دليل 
ــتگى به ميزان دقت در بررسى هاى  نحوه تشخيص اين بيمارى بس
ــات دارد كه بايد با دقت بيشترى انجام شود تا بتوان  بالينى و آزمايش
از پيشرفت اين بيمارى جلوگيرى كرد.اين عضو هيات علمى دانشگاه 
علوم پزشكى تبريز اظهار كرد: بيشتر مفاصل  بين بند انگشتان، مفاصل 
كف دست ، مچ  دست ، آرنج ، پا، مچ  پا و گاهى اوقات مهره هاى گردنى 
ــديدتر، اين بيمارى منجر به تغيير  نيز درگير مى شوند. در موارد ش
شكل  مفصل  به  طور دايمى، از كار افتادگى ، كم خونى متوسط و پوكى 
استخوان در بيمار مى شود.جمالى، آرتريت روماتوئيد را يك بيمارى 
پيشرونده دانست و تصريح كرد: اين عارضه ممكن است در زمان هايى 
تشديد يا كاهش يابد كه با تشخيص  زود هنگام  و دارو درمانى مى  توان  
ــروز ناتوانى  و معلوليت  ،جلوگيرى كرد. درد بيمار را كاهش داد و از ب

وى در پايان توصيه كرد: ورزش و فعاليت بدنى براى بهبود نشانه هاى 
بيمارى مى تواند بسيار كمك كننده باشد؛ به همين دليل بايد به قدرت 
عضالنى و حركت مفاصل تا حد امكان كمك شود. همچنين نرمش در 

آب گرم مى تواند از خشك شدن مفاصل جلوگيرى كند.

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: واژه دانشگاه فرهنگيان عالوه 
ــت و قدمتى ندارد، بين المللى هم نيست.دكتر  بر اينكه يك واژه نو ظهور اس
مهدى نويد ادهم، با اشاره به پيشنهاد دكتر مهر محمدى، سرپرست دانشگاه 
ــگاه تربيت  ــگاه فرهنگيان» به «دانش فرهنگيان، مبنى بر تغيير نام «دانش
ــز تربيت معلم و همچنين  ــت معلم و بعد از آن مراك معلم»، گفت: واژه تربي
دانشگاه تربيت معلم ،حداقل قدمتى 100 ساله در ايران دارد و يك واژه بين 
المللى است اين در حالى است كه واژه دانشگاه فرهنگيان عالوه بر اينكه واژه 
ــت.وى با بيان اينكه با پيشنهاد تغيير  نو ظهورى است، بين المللى هم نيس
ــگاه تربيت معلم موافق است افزود: نبايد واژه  نام دانشگاه فرهنگيان به دانش
تربيت معلم را از دست بدهيم چراكه واژه تربيت معلم ضمن اينكه پيشينه و 
بار معنايى خاص خودش را دارد، در سطح جهان هم يك واژه شناخته شده 
ــد اين تغيير نام اتفاق بيافتد ابتدا بايد در  است به همين منظور اگر قرار باش
شوراى عالى انقالب فرهنگى كه اساس نامه دانشگاه فرهنگيان را به تصويب 
رسانده است بيايد و بعد نام دانشگاه فرهنگيان به دانشگاه تربيت معلم تغيير 
پيدا كنند.به گزارش مركز خبر شوراى عالى انقالب فرهنگى، نويد ادهم در 
ادامه استخدام 5000 نيروى انسانى در آموزش و پرورش اشاره كرد و افزود: 
بر اساس قانون مصوب مجلس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد كه 5000 
نيروى انسانى جديد را استخدام كند كه در ابتدا آموزش و پرورش با اين امر 
موافق نبودند چراكه به تخصص هاى ديگرى نياز داشت و كمبود نيروى انسانى 
ــت كه مى توانستند از مجراى  اش هم به گونه اى ديگر بود، اين در حالى اس
دانشگاه فرهنگيان عبور كند و اين سهيه را براى دانشگاه فرهنگيان تعريف 
كنند و ما 5000 نيروى جديد را از دانشجويان اين دانشگاه جذب مى نموديم.

خـبرنگاران و آتـش نشانان 
در معرض اين بيمـارى هستند!

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش مطرح كرد؛

پيشنهاد تغيير نام دانشگاه فرهنگيان
ديروز نصف جهان ميزبان يكى از اهالى  زاينده 

بهشت بود، مسلم خيزاب كه فرماندهى رود
ــكر 14 امام  ــرا (س) لش ــردان يا زه گ
حسين (ع) را بر عهده داشت، به كاروان شهدا پيوست و 
ديروز پيكر مطهرش بر روى دست مردمان ديار شهيدپرور 
ــهدا  ــتان ش و واليت مدار اصفهان تا خانه ابدى در گلس

تشييع شد.
ــهيد مدافع  ــهر گنبدهاى فيروزه اى، ميزبان ش ديروز ش
حرمى بود كه سعادت ابدى را بر زندگى چند روزه دنيوى 
ترجيح داد و در نهايت نيز در آستانه عاشوراى حسينى، به 
افتخار حسينى شدن دست يافت تا ما جاماندگان زمزمه 
ــين، اى سربلند ميدان بصيرت،  كنيم اى عاشق راه حس
اى ياور واليت و اى مدافع حرم اهل البيت، شهد شيرين 

شهادت گوارايت باد.
شيرزنى كه رسالت زينب وار بر عهده گرفت

ــهادت  ــلم خيزاب به آرزوى ديرينه اش كه همانا ش مس
ــت پيدا كرد و همسر وى، امروز  و وصال معبود بود، دس
ــدارى از خون اين شهيد بزرگوار و  زينب وار رسالت پاس
تحقق خواسته وى مبنى بر واليت دارى و تبعيت محض از 

مقام عظماى واليت را بر عهده گرفته است.
متانت خانم رنجبر، در طول گفت وگو و صبر و طاعتش در 
غم از دست دادن شريك زندگى 11 ساله و پدر فرزندش 
ــرخى خون  ــيرزن در قبال س ــان مى دهد كه اين ش نش

همسرش، رو سفيد خواهد شد.
ــلم خيزاب به يادآورى وداع آخر با او  ــهيد مس همسر ش
پرداخته و مى گويد: حدود 60 روز قبل بود كه وى راهى 
سفر شد؛ از قبل مى دانست كه سرنوشت شهادت در انتظار 
اوست و وصيت كرده بود در گلستان شهدا و نزديكى هاى 

مزار شهيد حسين خرازى به خاك سپرده شود.
ــد حرم حضرت  ــه و روبروى گنب ــتين بار در مدين نخس
رسول (ص) بحث رفتن به سوريه را مطرح كرد و جواب 
ــت؛ قبل از اينكه حرفى بزنم، گفت اگر جوابت  مرا خواس
ــواب حضرت زينب  ــد، بايد فرداى قيامت ج منفى باش
(س) را بدهى. من هم در جواب گفتم رضايت دارم بروى 
ــالمت بر مى گردى اما وى تاكيد  و ان شاءاهللا صحيح و س
داشت كه شهيد مى شود.وى به وداع شهيد با يارانش در 
گلستان شهدا نيز اشاره مى كند و مى گويد: سر قبر شهيد 
ــهيد آهسته درد  تورجى زاده كه رفتيم، دقايقى با اين ش
ــتم را روى قبر  ــرد و گفت: آمين بگو؛ من هم دس و دل ك
شهيد تورجى زاده گذاشتم و گفتم هر چه گفته را جدى 
نگير اما همسرم دوباره تاكيد كرد تو كه مى دانى من چه 

مى خواهم، پس دعا كن تا به خواسته ام برسم.
جواز شهادتش را از شهداى غواص گرفت

مراسم تشييع شهداى غواص و بازگشت پرستوهاى مهاجر 
به وطن، شهيد خيزاب را براى پيوستن به كاروان شهدا 
هوايى كرده و لحظه شمارى مى كرد تا به ياران شهيدش 
ــم  ــرش در اين باره مى گويد: بعد از مراس بپيوندد.همس
تشييع شهداى غواص كه وى ساعت ها در كنار آن ها بود، 
ــالمتى خانواده را از شهداى  گفت: اول شهادت و بعد س
غواص خواستم و به هر دو خواسته نيز خواهم رسيد. وى 
همواره مى گفت آرزو دارم با گلوله مستقيم دشمن شهيد 
شوم و به من نيز تاكيد كرد اگر ديدى سر بر تن من نيست، 

گلوگاهم را ببوس و بگو خدايا اين قربانى را از ما بپذير.
يادگار شهيد، خواب شـهادت پدرش را ديده 

بود
ــاله يادگار شهيد خيزاب است كه با  محمدمهدى پنج س
وجود اينكه شهيد شدن پدرش را در خواب ديده، امروز 

دلتنگ پدرى است كه به موال و امامش اقتدا كرده است.
همسر شهيد خيزاب در اين باره مى گويد: چند وقت قبل 
محمدمهدى برايم گفت كه خواب ديده همسايه  مان كه 
ــتاره اى به وى داده و گفته پدرت شهيد  شهيد شده، س
مى شود.وقتى خوابش را براى من تعريف كرد، نگران بود 
ــم اما به وى گفتم كه پدرش به  كه من ناراحت شده باش
سالمت از سفر باز خواهد آمد.دادن خبر شهادت پدر به 
محمدمهدى خردسال ،كار ساده اى نيست اما اين شيرزن 
اصفهانى، با تكيه بر مهر و محبت مادرى؛خبر شهادت پدر 
را به يگانه فرزند داده است.محمدمهدى از اينكه پدرش 
ــود، خوشحال  ــهدا به خاك سپرده مى ش در گلستان ش
است، زيرا به خيال خودش حاال مى تواند با دوچرخه اش 

در محوطه گلستان شهدا بازى كند.
سفارش شهيد خيزاب به شهيد خرازى

ــتان شهدا  ــهيد خيزاب در آخرين حضورش در گلس ش
سفارش محمدمهدى را به شهيد خرازى كرده است.

همسر وى در اين باره مى گويد: من نمى دانستم كه شهيد 
ــنيدم كه  ــرى به نام محمدمهدى دارد اما ش خرازى پس
همسرم سفارش پسرمان را به شهيد خرازى كرد و گفت 

كه وى نيز پسرى همنام فرزند ما دارد.
در اين لحظه به وى گفتم چرا مى خواهى ما را تنها بگذارى 
كه وى جواب داد: شما خدا را داريد و تنها نخواهيد بود؛ 
شما كه باالتر از حضرت زينب (س) و خانواده امام حسين 
ــتيد كه در صحراى كربال تنها مانده بودند.وى  (ع) نيس
ــهيد خيزاب از من خواست كه پس از  ادامه مى دهد: ش

ــى  ــهادتش، بى تابى و گريه و زارى نكنم تا ترحم كس ش
براى ما جلب نشود.همسر شهيد خيزاب با الگو گرفتن از 
حضرت زينب كبرى (س) به خواسته شوهرش عمل كرده 
و اميدوارانه از جلب رضايت وى مى گويد: روز گذشته بعد 
از مراسمى كه تعدادى از همرزمان همسرم برگزار كرده 
بودند، يك لحظه پلكم روى هم رفت و در خواب همسرم را 
ديدم كه خوشحال بود و مرا از بابت اينكه به وصيتش عمل 

كرده و برايش آبرودارى كردم، تحسين مى كرد.
به جاى فاميل هاى وابسـته، بنويسيد لشكر 

امام حسين(ع)
ــرش  ــهادت از همس ــلم خيزاب قبل از ش ــهيد مس ش
درخواست هايى داشته كه رنجبر با تشريح آن ها مى گويد: 
حرف اول و آخر شهيد اين بود كه گوشتان به حرف امام 

خامنه اى باشد و راه شهدا را ادامه بدهيد.
ــرم عالقه زيادى به مقام معظم  وى ادامه مى دهد: همس
رهبرى داشت و سفارش كرده بود در اعالميه شان، عكس و 
جمله اى از ايشان باشد.رنجبر با اشاره به وصيت اين شهيد 

مى گويد: شهيد خيزاب دوست داشت مراسم ترحيم وى 
مكانى برگزار شود كه نفس و بوى سپاه را داشته باشد و بنا 
ــم ترحيم در ناحيه امام صادق برگزار  به عالقه وى، مراس
ــت كه در اعالميه به جاى  شد، همچنين وى تاكيد داش
ــپاه پاسداران و لشگر 14  فاميل هاى وابسته بنويسند س
امام حسين؛ جا دارد از همكارى و مساعدت لشگر 14 امام 
حسين و دوستان و همرزمان وى كه در اين روزها در كنار 

خانواده ما بوده اند، تشكر كنم.
گلستان شهداى اصفهان، امروز ميهمان دارد

شهيد مسلم خيزاب به خواسته اش رسيد و رداى شهادت 
را بر تن كرد تا اينگونه خطاب به وى بگوئيم آن هنگام كه 
در جلوى چشمانت، ياران شهادت طلب رفته و شجاعت و 
ايثار به نهايت مى رساندند، نمى پنداشتى كه نعمت بزرگ 
شهادت نصيب تو نيز خواهد شد اما ديروز ياران شهيدت 
در گلستان شهداى اصفهان به استقبال تو آمدند، شهيد 
خرازى مدال شجاعت بر گردنت آويخت و ميهمان نوحه 

باصفاى يازهراى شهيد تورجى زاده شدى.

در پى انتشار نامه اى در فضاى مجازى مبنى بر اعالم 
ــتگا ه هاى زيرمجموعه  ــاش وزارت نيرو به دس آماده ب
ــتان سردترى خواهيم داشت،  براى آنكه امسال زمس
مدير كل پيش بينى و هشدارسريع سازمان هواشناسى 
كشور اظهار كرد: فصل پاييز و ماه هاى ابتدايى زمستان 
نه تنها سردتر نخواهد بود، بلكه دماى هوا، گرم تر از حد 

نرمال پيش بينى شده است.
ــاس مدل هاى اقليمى، دماى  احد وظيفه گفت: بر اس
زمستان امسال در ايران به طور ميانگين حدود 1 تا 1,5 
درجه گرم تر از شرايط نرمال خواهد بود.وى همچنين 
به پيش بينى هاى انعكاس يافته در مدل هاى اقليمى 
اشاره كرد و افزود: ميزان بارندگى براى بخش هايى از 
كشور شامل غرب و جنوب غرب بيش تر از حد نرمال 
ــده در مدل هاى  ــت، آمار ارائه ش پيش بينى شده اس
اقليمى به طور تقريبى است و با احتمال و خطا مواجه 
است و اگر براى يك منطقه بارش نرمال يا باالتر از حد 
نرمال بيان شده، 50 درصد احتمال دارد اين پيش بينى 
درست باشد.وظيفه با تاكيد بر اينكه اعتقاد نداريم به 
اينكه زمستان سردى پيش رو است، ادامه داد: بر اساس 
ــردتر از شرايط  مدل هاى اقليمى نه تنها زمستان س
نرمال نخواهيم داشت، بلكه احتماال اين فصل گرمتر از 

شرايط نرمال خواهد بود.

آيا ال نينو و النينا تاثيرى در اقليم و بارش ايران 
دارد؟

مدير كل پيش بينى و هشدارسريع سازمان هواشناسى 
ــت، آبان  با بيان اينكه نيمه اول بهار تا اواخر ارديبهش

ــول و ماه ها براى  ــتان مهمترين فص ماه و فصل زمس
بارش كشور است، اظهار كرد: عمده بارش هاى ايران 
بارش هاى فصل سرد سال است و در اين ميان برخى 
ــو» مى توانيم  ــال با وجود«ال نين اعالم كرده اند امس

شرايط پربارشى در فصل هاى پاييز و زمستان داشته 
ــورد پديده هاى بزرگ  ــيم.وى با بيان اينكه در م باش
مقياس «ال نينو» و «النينا» و تاثير آنها در اقليم ايران 
ــات و مطالعات  ــك موضوع علمى، تحقيق به عنوان ي
ــت، گفت: ال نينو پديده  دانشگاهى صورت گرفته اس
ــت كه اقيانوس هاى آرام و هند را  بزرگ مقياسى اس
ــامل تنگه «تاهيتى»در استراليا تا  در بر مى گيرد و ش
سواحل پرو در غرب امريكا مى شود، كه نوعى شرايط 

دوقطبى در دو سوى اقيانوس ايجاد مى كند.
ــاره به اينكه اين مطالعات مى خواهد روشن  وى با اش
كند پديده ال نينو در اقليم كشور چه شرايطى ايجاد 
مى كند، افزود: نتايج برخى از اين مطالعات آكادميك 
حاكى از اين است كه در فصل سرد سال بارش كشور 
باالتر از حد نرمال خواهد بود اما در مقابل برخى اعالم 
كرده اند با پديده ال نينو و النينا تغيير خاصى در اقليم 
كشور و در بارش ها ايجاد نمى شود.وظيفه با اشاره به 
گزارش تهيه  شده در سازمان هواشناسى كشور ، اظهار 
ــديد دما در تعدادى  كرد: طبق اين گزارش كاهش ش
از سال ها، درست در فاز مخالف ال نينو بوده است. به 
هر حال آنچه كه نمى توانيم به سادگى با آن برخورد 
ــت و موافق اين نيستيم كه  كنيم، پيش بينى دما اس
ال نينو باعث رخداد هواى بسيار سرد در كشور مى شود.

ــال دانش علمى  ــت، انتق ــاون درمان وزارت بهداش مع
ــكى و  ــاخت دارو و تجهيزات پزش و تكنولوژى براى س
ــرمايه گذارى خارجى را ،دو برنامه وزارت  همچنين س
بهداشت براى دوران پساتحريم عنوان كرد و گفت: هر 
ــت در حال  ــن فعاليت ها از طرف وزارت بهداش دوى اي

پيگيرى است.
ــو تحريم هاى آمريكا و  دكتر محمد آقاجانى درباره لغ
ــالمت  ــه ايران و تاثير آن در حوزه س اتحاديه اروپا علي
كشور گفت: لغو تحريم هاى ظالمانه كشورهاى توسعه 
ــور ما، در حوزه پزشكى هم نتايج بسيار  يافته عليه كش
خوبى خواهد داشت و همانطور كه برقرارى اين تحريم ها 
ــالمت وارد كرد، لغو آنها نيز  ــيب جدى به حوزه س آس

مى تواند كمك جدى به ما در اين حوزه كند.
ــان تحريم ها حتى براى تهيه  وى با بيان اينكه ما در زم
ــكل مواجه بوديم، گفت: اين  ــى با مش داروهاى اساس
كشورها به ظاهر مى گفتند كه دارو در تحريم ها نيست، 
ــتم بانكى كشور تحريم است، يعنى  اما زمانى كه سيس
دارو و تجهيزات پزشكى نيز تحريم هستند.معاون درمان 
ــت افزود: با لغو تحريم ها زمينه استقبال  وزارت بهداش
سرمايه گذارى خارجى، بانك ها و كمپانى هاى مختلف 

خارجى براى سرمايه گذارى در حوزه سالمت در ايران 
ايجاد مى شود.

ــكارى وزارت امور خارجه،  آقاجانى با بيان اينكه با هم
ــات متعددى  ــت ،جلس وزارت اقتصاد و وزارت بهداش
ــركت هاى خارجى و بانك ها در اين زمينه برگزار  با ش
ــت، گفت: اميدواريم اين تالش ها به نتيجه  ــده اس ش
ــرمايه گذارى خارجى براى توسعه  ــاهد س برسند و ش
زيرساخت هاى حوزه سالمت، توليدات و انتقال دانش 
فنى به كشور باشيم، چراكه اينها از نكات مهمى است كه 

وزارت بهداشت بعد از لغو تحريم ها روى آن اصرار دارد.
ــت، درباره برنامه مشخص  معاون درمان وزارت بهداش
ــم گفت: عمده  ــا تحري ــت در دوران پس وزارت بهداش
برنامه ها در دوره بعد از تحريم، متوجه انتقال دانش فنى 
و تكنولوژى براى ساخت دارو و تجهيزات پزشكى است 

كه وزارت بهداشت آن را پيگيرى مى كند.
ــن دوران  ــا در اي ــاى م ــر برنامه ه ــن از ديگ  همچني
سرمايه گذارى خارجى در حوزه سالمت است، بنابراين 
اين دو محور اساسى فعاليت هاى وزارت بهداشت در دوره 
بعد از تحريم را شامل مى شود و وزارت بهداشت پيگير 

هر دوى اين موضوعات است.

سال گذشته بقاياى اسكلت زنى حدودا 7000 ساله در محله 
ــركت آب و فاضالب يافت  مولوى تهران در حين عمليات ش
شد كه پس از آن در برنامه تهرانگردى مسجد جامعى مقرر 
شد با توجه به نزديكى محل كشف اسكلت با بناهاى تاريخى 
همچون كاروانسراى خانات، بقعه سرقبرآقا و... اين محل به 
رينگ گردشگرى بدل شود؛ اما نه تنها اين مهم رخ نداد؛ بلكه 
ــاس گزارش هاى واصله محل نگهدارى اين اسكلت، به  براس
ــده است  محلى براى انداختن زباله و خواب معتادان بدل ش
ــدم ارائه برنامه اى  ــهردار منطقه 12 ازع و حاال قائم مقام ش
مشخص براى تعيين تكليف اسكلت بانوى 7هزار ساله توسط 

سازمان ميراث فرهنگى خبرمى دهد.
دكترعلى محمد سعادتى با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگى 
مسووليت رسيدگى به وضعيت اين اسكلت را برعهده دارد، 
گفت: از سوى شهردارى تهران از ميراث فرهنگى درخواست 
شده است تا با حضور در جلسه اى مشترك در مورد سرانجام 
ــى شود.وى با بيان اينكه  اين اسكلت7هزارساله چاره انديش
ــازمان ميراث فرهنگى متولى اين مقوله است اظهاركرد:  س
ــهردارى تهران نيز مى تواند در حد مقدورات خود به اين  ش

ــروط به اينكه نقش خود را در برنامه  سازمان يارى دهد. مش
حفاظت از اين اثر روشن بداند.وى در پاسخ به اين سوال كه 
ــهردارى اين منطقه را به رينگ گردشگرى بدل  قرار بود ش
كند، ادامه داد: شهردارى با مداخله در محيط شهرى و ارتقاء 
ــاند. كيفيت عرصه عمومى به اين مهم جامه  عمل مى پوش
سعادتى افزود: براساس آخرين تماس ها قرار شد جلسه اى با 
حضور مسووالن پژوهشكده ميراث فرهنگى برگزار شود تا در 
مورد نحوه اقدام و نقش شهردارى در اين خصوص رايزنى شود.

«درمان»پس از «برجام» صادر نشد

آيا امسال زمستان سردترى خواهيم داشت؟

قائم مقام شهردارى منطقه 12خواستار شد؛

چاره انديشى مسووالن ميراث فرهنگى براى تعيين تكليف 
اسكلت زن 7هزارساله

ــاس نيابت  ــه بر اس ــالم كرد ك ــى تهران، اع ــراى جناي ــت دادس سرپرس
ــاى جان باختگان،  ــتان ها، خانواده ه ــراى مراكز اس ــده به دادس اعطا ش
ــن  ــكايت در اي ــرح ش ــراى ط ــا، ب ــه من ــان فاجع ــودان و مصدوم مفق
ــهريارى، درباره  ــران ندارند.محمد ش ــور در ته ــازى به حض خصوص، ني
ــار كرد:  ــا اظه ــوص فاجعه من ــى در خص ــاى قضاي ــن پيگيرى ه آخري
دادستانى تهران مامور جمع آورى شكايت اولياء دم جان باختگان، مفقودان 
ــهيل در تردد مردم و  ــده است كه به منظور تس و مصدومان فاجعه منا ش
جلوگيرى از به زحمت افتادن خانواده ها براى مراجعه به پايتخت، دادسراى 
ــتان ها براى جمع آورى  ــراهاى مراكز اس جنايى تهران نيابتى را به دادس
ــراى جنايى تهران افزود: بر اساس  شكايت ها، اعطا كرد. سرپرست دادس
نيابت اعطا شده، اولياء دم جان باختگان، مفقودان و مصدومان فاجعه منا 
ــراى مركز استان مربوطه مراجعه و  براى طرح شكايت مى توانند به دادس
نسبت به ثبت شكايت اقدام كنند.شهريارى تاكيد كرد: البته اصل پرونده 
ــده در دادسراى مراكز  ــكايت ها و اوراق جمع آورى ش در تهران است و ش

استان ها، طى نيابت ديگرى به تهران ارسال مى شود.

سرپرست دادسراى جنايى خبر داد؛
مردم براى طرح شكايت در خصوص 

فاجعه منا به تهران نيايند

ناگفته هايى از شهيد مدافع حرم «مسلم خيزاب» به  روايت همسرش؛

جواز شهادتش را از شهـداى غواص گرفت
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صادق كرميار، با انتقاد از نگاه جارى به اهل قلم گفت: وقتى خودمان 
را قيم اهل قلم بدانيم و بگوييم تو نمى فهمى جامعه چه مى خواهد، 

ما مى فهميم؛ ديگر چيزى باقى نمى ماند.
صادق كرميار،  با انتشار رمان « ناميرا» در سال 88 بار ديگر نام خود 
را بر سر زبان ها انداخت. رمانى كه به گفته خودش هشت سال قبل 
ايده نوشتنش در قالب يك فيلم  نامه براى رسانه ملى شكل گرفته 
ــيد مهدى شجاعى داشته نسخه  بود و با مشورت هايى كه او با س
داستانى آن شكل گرفت و در نهايت، راه به كتابفروشى ها پيدا كرد.
ناميرا اما با اين وجود در تمامى شش سال گذشته از انتشارش، در 
قامت ادبيات دينى و عاشورايى و فراتر از آن، ادبيات مستقل اثرى 
قابل اعتنا، خواندنى و تامل برانگيز بوده است كه نتوانسته هماوردى 
از حيث مضمون و جذب مخاطب داشته باشد.شش سال پس از 
انتشار اين رمان و همزمان با عرضه اين رمان در پويش كتابخوانى 
ــنا، كرميار در گفتگو با مهر از دغدغه هاى صنفى خود و نيز  روش

ناگفته هاى ناميرا مى گويد.
بخش اول اين گفتگو را در ادامه مى خوانيم: 

 جناب كرميار در يكى از مصاحبه هاى گذشـته شما 
خواندم كه گفته ايد،  بزرگترين خدمت دولت به نويسنده ها 
اين است كه آنها را به حال خود بگذارد و كارى به كارشان 
نداشته باشد. تعبير شـما دقيقا اين بود كه «به نويسنده 
كمك نكنيد و تحملش كنيد.» من هم مى خواهم از اينجا 
شروع كنم. شما از جمله نويسندگانى هستيد كه مخاطب 
خاص خودتان را داريد كه كم هم نيستند. چرا معتقديد كه 
دولت و يا سيسـتم فرهنگـى دولتى نبايد بـه حمايت از 
نويسـنده بپردازد و اجازه بدهد او خـودش راه خودش را 

برود؟
ــووالن نويسنده را تحمل كنند؛  يادم نمى آيد كه گفته باشم مس
چون اين نويسندگان هستند كه ناچارند مسووالن را تحمل كنند! 
واقعيت اين است كه از ابتداى انقالب تا كنون نهادهاى فرهنگى به 
ويژه وزارت ارشاد با سياست حمايت و هدايت با اهالى فرهنگ رفتار 
ــت. يعنى امكانات مالى و اختيارات حكومتى در دست  كرده اس
داشته و از آن به عنوان ابزارى براى هدايت اهل قلم و هنر استفاده 
كرده است. بعد از اين همه سال هيچ كدام از مسووالن و صاحبان 
انديشه جمع نشدند كه فكر كنند آيا اين سياست، ما را به نتيجه 
ــا در جامعه اى چند  ــانده يا از اهداف مان دور كرده؟ م دلخواه رس
صدايى زندگى مى كنيم كه اين چند صدايى در دنياى مجازى نمود 
بيشترى دارد. دليلش هم وجود گروه هاى اجتماعى مجازى متعدد 

است كه تحت عناوين مختلف در حال كار هستند.
من االن در گروه هاى زيادى در فضاى مجازى مانند تلگرام عضو 
ــتم و مى بينم كه در هرگروه،  افرادى هستند كه نظرشان با  هس
گروه هاى ديگر تفاوت جدى دارد. اين نشان مى دهد كه نحله ها 
ــت. از طرف ديگر ما در  و طيف هاى مختلف فكرى در جامعه هس
ايران نهاد فرهنگى كم نداريم. هر نهادى هم وابسته به يك نحله 
ــتند و بودجه هايى را از  فكرى است. اينها داراى امكاناتى نيز هس
دولت و در واقع از جيب ملت مى گيرند. وقتى چنين فرآيندى براى 
تامين مالى اين نهادها وجود دارد،  نمى شود كه آنها تنها به سليقه 
خودشان توجه كنند. آنها از جامعه بودجه مى گيرند؛ بنابراين بايد 
تمامى سليقه هاى موجود در جامعه را نيز پوشش دهند. اين اتفاقى 

است كه نمى افتد.
 يعنى سليقه مخالف را تحمل نمى كنند؟

ــليقه مخالف خودشان را  بله. البته نه سليقه مخالف نظام، كه س
تحمل نمى كنند. ما باالخره مرزهاى مشخصى داريم.

 منظورتان خط قرمزهاست؟
ــتم. دليلش هم اين  من قائل به خط قرمز به معناى رايج آن نيس
است كه در بحث هاى فرهنگى واژه ها معنى خود را از دست داده اند 
ــده و از بين رفته اند. از هر واژه اى ده ها مدل تفسير و  ــهيد ش و ش

قضاوت داريم.
ــالف منافع ملى  ــورها،  وقتى متنى در جهت خ در خيلى از كش
باشد، سيستمى شكل گرفته كه با آن متن و صاحبش حتى اگر 
ــا،  با وجود  ــد برخورد مى كند. در ايران ام رييس جمهور نيز باش
ــتم تعريف كننده و محافظ منافع ملى وجود دارد كه  اينكه سيس
نقدهايى به همين سيستم وارد است، اما كماكان سليقه ها هستند 
ــود بسيارى از  كه حكمرانى مى كنند و اين حكمرانى باعث مى ش
ــان با آقايانى كه بودجه ها و مجوزهاى  نويسندگانى كه سليقه ش

دولتى دارند، نخواند، اجازه فعاليت پيدا نكنند.
در نتيجه نويسندگانى كه كتابشان مجوز چاپ مى گيرد و منتشر 
ــندگانى كه اجازه چاپ نمى گيرند،  مى شود، در مواجهه با نويس
احساس شرمندگى مى كنند و متهم مى شوند به اينكه حتما با نحله 
ــويند و دستشان با آقايان مسوول در  فكرى برخى از آقايان همس
يك كاسه است كه اثرشان توانسته منتشر شود؛ چه برسد به اينكه 
حمايت شوند.اين رويكرد به هر سه گروه نويسنده آسيب مى زند. 
وقتى كار نويسنده اى مثل محمود دولت آبادى كه بارها اعالم كرده 
من طبق چهارچوب قوانين جمهورى اسالمى مى خواهم كار كنم، 
به انتخابات در ايران احترام مى گذارد و البته نقدهاى خودش را هم 
ــنده اى هم كه كارش چاپ  دارد، اجازه چاپ پيدا نمى  كند، نويس

مى شود متهم مى شود به داشتن زد و بند دولتى.
 و اگر در اين ميان دولت دسـت از حمايت از اهل قلم 

بردارد، اين مشكالت حل مى شود؟
ــه امكانات و  ــت ك در بحث كمك هاى دولتى حرف بنده اين اس
مجوزهاى فعاليت در كشور عادالنه توزيع شود. مگر در ايران چند 
ــده داريم؟ وقتى خودمان را قيم آنها بدانيم  نويسنده شناخته ش
ــم جامعه چه مى خواهد  و بگوييم تو نمى فهمى، اما ما مى فهمي
كه بايد برايش توليد كنى، ديگر چيزى در جامعه باقى نمى ماند.
ــنده دچار خودانزوايى نشود؟ چطور  چطور ممكن است كه نويس
ممكن است نويسنده اى كه كارش چاپ مى شود دچار شرمندگى 
نشود؟ ممكن است تفكر و سليقه داستان نويسى من با سليقه آقاى
ــد؛ اين معنايش اين نيست كه او اشتباه   دولت آبادى يكسو نباش

مى رود و من راه درست را مى روم.
تمركز قدرت مجوز دادن در نهادى و اعمال سليقه توسط اين نهاد، 
باعث مى شود همه نويسندگان دچار دوگانگى شوند و اگر در اين 

ميان كسى ضررى كند،  بايد آن صاحب قدرت پاسخگو باشد.
 فكـر نمى كنيـد ايـن تمركز قـدرت همـان ضامن

 تامين كننده منافع ملى باشد؟
بگذاريد شفاف بگويم. حرف من اين نيست كه بگذاريد همه آثار 
چاپ شوند و بعد هر كسى شكايت داشت برود و شكايت كند. حرفم 
اين است كه صادر كنندگان مجوز بايد صاحب تشخيص باشند، كه 

نيستند و در اين سال ها چنين چيزى را از خود نشان نداده اند.به نظر 
من خود جوهر كار هم مهم است. كتاب قبل از همه حمايت هاى 
ــد و راهش را ــته باش دولتى بايد خودش حرفى براى گفتن داش
باز كند. اگر ناميرا شش سال است راهش را باز كرده و مخاطبش را 
پيدا كرده،  به خاطر خودكتاب و متن است؛  نه اينكه دولت و نهاد 
قدرت به آن كارى دارد يا نه و اكثر آنهايى كه غر مى زنندكتاب شان 

ديده نشده و... از اين غافل اند.
اين در مرحله بعدى است. اول كتاب بايد چاپ شود و آن وقت اگر 
ــود. اما اينكه بگوييم  حرفى نداشت، خود به خود فراموش مى ش
كتاب مخاطب ندارد و پيش داورى كنيم، توهين به شعور مخاطب 
ــت.هيچ فرهنگى هيچ گاه  و شخصيت هاى فرهنگى جامعه ماس
اينگونه شكل نگرفته و نخواهد گرفت. برخى مسووالن متاسفانه 
در پيله اى زندگى مى كنند كه جامعه خودشان را در آن نمى بينند. 
ــزرگ باالى  ــهرهاى ب ــالم مى كنند، در ش ــووالن ما اع خود مس
ــريال هاى به واقع مبتذل  50 درصد مردم ماهواره مى بينند و س
ماهواره به راحتى در حال جذب مخاطب است. ما اين را نمى بينيم 
اما سه هزار نسخه كتاب كه شايد فروشش دو سال طول بكشد را 
چنين مته به خشخاش مى گذاريم. اين قابل درك نيست. كاش 
ــمارگان  ــاب چقدر در جامعه ما با اين ش توضيح دهند. واقعا كت
فعلى، تاثير دارد و سريال هاى ماهواره اى كه همه چيز جامعه ما را
ــر دارد. اين را هم نمى گويم كه  تحت تاثير قرار داده اند چقدر تاثي
برويم با عمليات فيزيكى ماهواره را جمع كنيم. حرفم اين است كه 
بايد تكليف مان با فرهنگ روشن شود. ادبيات ما فراز و فرودهايى 
ــه 60 در اطالعات جبهه،  ــت. ما در ده داردكه گفتنش طنز اس
داستانى از اسماعيل خويى چاپ كرديم. داستانى بسيار قوى بود و 
در جهت ديدگاه هاى رزمندگان در آن دوره و بسيار هم حماسى بود. 
همان موقع كار نويسنده اى ديگر در حوزه هنرى را غيرقابل چاپ 
اعالم مى كردند و نويسنده ديگرى داستانش را برده بود در خارج از 
كشور چاپ كند كه بتواند ويزا و اقامت بگيرد.همين ماجرا شد كه 
مسووالن را به جاى فكر كردن به روزمرگى دائم انداخت و وضعيت 
به شكلى شدكه امروزه ما يك قيف داريم كه نه سرش معلوم است و 

نه تهش و تكليف هيچ كسى هم با آن روشن نيست.
آقاى كرميار در سى و چند سال بعد از پيروزى انقالب 
داستان و رمانى كه سبك و محتوايش دين و انقالب بوده 
مسير راحت ترى براى انتشار داشته است. با اين حال در اين 
حوزه كم پيش آمده كه اثرى منتشر شود كه در ذهن مردم 
ماندگار شود. رمان ناميرا از استثناء هاى اين پروسه است. 
مى دانم كه رمان را سال 80 نوشـته ايد و سال 88 منتشر 
شده است. خودتان كه اين پروسه را نگاه مى كنيد به نظرتان 
مى رسـد كه چه چيزى در اين كتاب بوده كه آن را چنين 

ماندگار كرده است؟
ــويق ــتن رمان دينى و انقالبى مورد تش اينكه در جامعه ما نوش
 قرار مى گيرد و روند انتشارش تسهيل مى شود خوب است. اما در 
مقابل شاهد بوده ايم كه در همين جامعه انتشار برخى رمان هايى 
كه با موضوع دينى نوشته شده اند نيز آسان نبوده است. ما حتى از 
علماى دين نيز اگر سوال كنيم مى گويند تنها بايد جلوى انتشار 
اثرى را گرفت كه در صدد آسيب رساندن است؛ نه كسى كه با ما 
مخالف است، حتى مخالف فكرى و اعتقادى. اگر ما باور داريم كه 

مى توانيم با هر تفكرى گفتگو كنيم و راه حق را اثبات كنيم، بايد 
ــتقبال كنيم.االن در اينترنت به وفور  از طرح مباحث مخالف اس
ــت و مردم مطالعه مى  كنند  رمان هاى مبتذل در حال انتشار اس
اما در مقابل با همه اين تسهيالتى كه شما مى گوييد هست و من 

مى گويم نيست، اثر شاخص دينى و انقالبى نداشته ايم. خب چرا؟
ــنده را با تبليغات و مصاحبه نمى توان نويسنده كرد. او بايد  نويس
شاخصه هاى نويسندگى را داشته باشد. برخى در اين مسير دچار 
توهم هم مى شوند و به برخى از بزرگان اين عرصه توهين مى  كنند 
تا خودشان بزرگ شوند. به قول معروف منطق شان اين است كه 
براى قوى جلوه نشان دادن خود؛ قوى ترين آدم در آن حوزه را بايد 
زد. فكر مى كنند با زدن بزرگان ادبيات خودشان باال مى روند. مساله 
بعدى نبودن ارتباط بينانسلى در جامعه ماست. فرض كنيد ما يك 
جايى به نام انتشارات كرميار درست مى كنيم و مى گوييم اينجا 
ــندگان حوزه انقالب و دين است و كس ديگرى  فقط براى نويس
ــر پا بگذارد، حرف بزند يا كارى منتشر  حق ندارد در اين دفتر نش
كند. خب شما بگوييد نويسندگان اين دفتر از كه مى خواهند ياد 
بگيرند؟ هيچ كس! اصال كسى نيست. پس رو مى آورند به اينكه همه 
از روى دست هم بنويسند و در نهايت اين دفتر مى شود محل حضور 
ــرى كارمند كوتوله ادبيات كه هيچ كارى بلد نيستند و تازه  يكس
حقوق بازنشستگى هم از من صاحب انتشارات مى خواهند. واقعا 
بايد با اين معضل چه كار كرد؟ با نويسنده هايى كه تنها خودشان 
آثارشان را مى خوانند و خودشان به نقد آثار دوستانشان مى پردازند 

بايد چه كار كرد؟ با نهاد پرورش دهنده آنها چه؟
ــلى، اين معضالت را مى سازد. در گذشته ها  نبودن ارتباط بينانس
پاتوق هاى ادبى محل ارتباط ميان نسل ها بود و در آنجا هر كسى قدر 
و اندازه و حدش را مى دانست. كسى در آن جمع دچار توهم نمى شد. 
ــل مريد و مراد بازى بود.  حاال برخى مى گويند كه آن جمع ها مح
خب باشد. اصال جامعه جهان سوم مگر چيزى غير از اين است؟ اين 

ارتباط كه قطع شد، نسل قبل روبه انزوا و فراموشى رفت و نسل تازه 
هم كار خودش را كرد و مبدل شد به نويسنده متوهم بدون اطالع 
از تجربه نسل قبل، كه نه نحله و نه سليقه اش مشخص است. درباره 
ــت؟ شايد به خاطر چند صدايى  ناميرا پرسيديد كه چرا مانده اس
بودنش است. وقتى رمان چند صدايى باشد آن وقت جذابيت دارد.

 رمان چند صدايى قهرمان پرور است؟
ــود.  ــت كه در آن ديدگاه هاى مختلف مطرح مى ش اين رمانى اس
وقتى اين ديدگاه ها قابليت مطرح شدن را داشته باشد و نويسنده 
ــت يك  بتواند صداهاى مختلف را طورى بازتاب دهد كه به قداس
ــود، رمان جذاب خواهد بود.شايد ناميرا  موضوع لطمه اى وارد نش
توانسته به برخى سواالت ذهنى مخاطبش پاسخ دهد و به او اين 
ــواالتى طرح كند. االن ــد كه بتواند در ذهنش س جرات را ببخش

جهت گيرى هاى تبليغاتى طورى است كه مخاطب دائم سواالتش 
را سركوب مى كند و حس مى كند اگر سوالى دارد دچار اشتباه و 
ضعف ايمان شده است؛ اما وقتى اين سواالت را در اثرى مى بيند، 

به آن جذب مى شود.
 شما در ناميرا چه سواالتى را طرح كرديد؟  شايد اين 

موضوع، كليد بازگشايى راز ماندگارى اين رمان باشد.
ناميرا سواالتى را مطرح مى كند كه از چهارده سالگى در ذهن ما بوده 
اما گاهى حتى جرات بيانش را نداشته ايم. اينكه چرا امام حسين(ع) 
به سمت كوفه آمدند؟ مگر مردم كوفه را نمى شناختند؟ مگر تجربه 
پدر و برادرشان را نديده بودند؟ چرا با خانواده شان به سوى اين شهر 
حركت كردند؟وقتى ما در اين كتاب  از زبان فردى مانند «عبداهللا 
ابن عمير» كه سابقه روشنى دارد اين سواالت را مطرح مى كنيم، 
در ناخودآگاه ذهنى مخاطب نيز بار ديگر اين سوال شكل مى گيرد 
ــخش كتاب را ورق مى زند و دنبال مى كند و  و او براى يافتن پاس
ــد حس مى كند به خيلى از سواالتش پاسخ  وقتى كتاب تمام ش

داده شده است.

سيد محمود رضوى از اينكه آنتن تلويزيون در دهه اول محرم امسال از 
ــتقبال كرد و درباره اينكه آيا اين  سريال هاى مناسبتى خالى است، اس
اتفاق جزو سياست هاى جديد سازمان صداوسيماست ؟ گفت: به نظرم 
اگر اين اتفاق يك سياست باشد، سياست اشتباهى نيست و بهترين شيوه 
براى دهه اول ماه محرم، پخش تله فيلم هاى مناسبتى است؛ چراكه قطعا 
وقتى از اول محرم تا شب دهم سريالى پخش مى شود كار لطمه مى خورد 

و ديده نمى شود.
ــا»،  ــرم»، «معراجى ه ــس گ ــون «نف ــريال هايى چ ــده س تهيه كنن
«فوق سرى» و«پرده نشين» در گفت وگو با ايسنا،  درباره ى كمبود بودجه 
ــبختانه پرداخت هاى  ــيما، خاطرنشان كرد: خوش در سازمان صداوس
سازمان صداوسيما نسبت به قبل خيلى منظم تر شده است. كمبود بودجه 
مشكل اساسى سازمان است و اين روزها سازمان شديدا مشكل مالى دارد؛ 
ــته باشد و  اما كارهايش را كم كرده تا بتواند پرداخت هاى منظمى داش
معموال هم در ابتداى كار به تهيه كنندگان تعهدى داده مى شود كه اگر 
كارشان را برسانند، سازمان هم بودجه را به آنها مى رساند كه به نظرم خدا 
را شكر اين نظم عجيب بود و من تا به حال در سازمان صداوسيما چنين 
ــيماى حال حاضر شايد نتواند پنج  نظمى نديده بودم. سازمان صداوس
ــروع كند.چيزى كه در دوره هاى قبل واقعا وجود داشت؛  كار را با هم ش
ــم را با نظم عجيب و  ــرده و همان مقدار ك اما از ميزان كارهايش كم ك
غريبى پيش مى برد؛ يعنى پيش از اينكه ما بگوييم پول چه شد؟ پول در 
حساب مان است.رضوى ادامه داد: به نظرم اين اتفاق، اتفاق خوبى است؛ 
ولى در نهايت مجبور شدند تا از تعداد كارها كم كنند كه شايد دليل خالى 
بودن آنتن تلويزيون در دهه اول محرم هم همين باشد؛ البته اين مساله را 
مديران بايد توضيح بدهند؛  ولى اينكه سازمان صداوسيما شديدا مشكل 
مالى دارد درست است؛ به همين خاطر بيشتر كارهايش را كيفى كرده 
است.تهيه كننده سريال «نفس گرم» در ادامه همين مطلب افزود: يك 
نكته كه به عنوان تهيه كننده و سرمايه گذار مى خواهم به آن اشاره كنم 
اين است كه در دهه اول محرم قاعدتا اكثر مردم درگير مجالسى مربوط 
به ايام محرم هستند و برخى كارهايى كه در دهه اول پخش مى شد؛  مثل 
ــت كه باز هم در پخش  سريال «شب دهم» موفق شد؛ اما نكته اين اس
اوليه و زمان اصلى مردم سريال ها را نمى ديدند و معموال دهه اول محرم 
به خاطر رفتن به تكايا و مراسم مذهبى سريال ها لطمه مى خورد؛ چراكه 

زمان محرم خيلى كمتر از مناسبتى مثل ماه رمضان است. 
ــحر  در ماه مبارك رمضان مردم در يك بازه ى زمانى از اذان مغرب تا س
فرصت دارند كه پاى تلويزيون بنشينند و وقت شان را تنظيم كنند؛ اما 
زمان محرم از افطار تا سحر نيست و يك زمان دو الى سه ساعته است كه 
هيات ها در همان زمان برپا هستند و مردم هم نمى خواهند اين فرصت را 
از دست بدهند، از يك طرف هم وقتى تلويزيون سريال پخش مى كرد، 

اين اتفاق كمى در تعارض بود.
وى همچنين بيان كرد: در حال حاضر فكر مى كنم اين سياست، سياست 
اشتباهى نيست و به نظرم بهترين شيوه براى 10 روز اول محرم پخش تله 
فيلم هاى مناسبتى است، تا آنهايى كه در منزل هستندكارها را از ابتدا تا 
انتها تماشا كنند و احتياجى به پيگيرى روز بعد هم نداشته باشند؛ ضمنا 
آنتن تلويزيون هم خالى نباشد. زمانى كه يك سريال از ابتداى محرم به 

روى آنتن مى رود، باعث مى شود مخاطب حداقل 50 درصد داستان را از 
دست بدهد؛ چراكه مردم با هر سليقه و نگاهى كه باشند حداقل پنج شب 

از فضاى محرم را بيرون از منزل مى گذرانند.
ــريال «پرده نشين» كه سال  ــپس اظهاركرد: به عنوان مثال س وى س
گذشته از دهه دوم محرم پخش شد، در ابتدا صحبت شده بود كه از دهه 
اول به روى آنتن برود كه من خيلى درخواست كردم تا اين اتفاق نيفتد 
و حتى امسال هم گفته شده بود كه سريال «نفس گرم» از ابتداى محرم 
ــازمان صداوسيما اين بود كه  پخش شود و من درخواستم از مديران س
اجازه بدهيد مردم در دهه اول به عزادارى هاى شان برسند، تا كار ما هم 
لطمه نخورد و ديده شود؛ چراكه سريال «نفس گرم» بيش از 30 قسمت 
ــت دهد، تا متوجه شود كه چه ــت و اگربيننده اول داستان را از دس اس

خبر بوده خيلى از داستان را از دست مى دهد.
ــريال ــه كليت س ــان صحبت هايش ب ــوى در پاي ــود رض ــيد محم س

ــن مجموعه به عنوان تهيه كننده  «نفس گرم» و اينكه ارزيابى اش از اي
چيست؟ گفت: من خيلى اهل نظر دادن درباره كارهاى خودم نيستم؛ 
ــت بگويد كارم بهترين است. معتقدم مردم  چرا كه هر كسى ممكن اس
ــالش مان را كرديم  ــندند. ما تمام ت بايد درباره كارها نظر بدهند و بپس
ــتانى را ــم نگذاريم؛ بنابراين داس ــريال «نفس گرم» چيزى ك تا در س

ــوند؛ ضمنا مضامينى كه  ــردم خيلى درگير آن ش انتخاب كرديم كه م
مدنظر خودمان بود و به آنها اعتقاد داشتيم، در كار وجود دارد و به نحوى 
هم پرداخته نشده كه كسى پس بزند. در نهايت اميدوارم «نفس گرم» 
هم مثل بقيه كارهايى كه مردم لطف داشتند و هم ذات پندارى كردند، 
ــريال «نفس گرم» به  ــنا، س اين بار هم اين اتفاق بيفتد. به گزارش ايس
ــبكه اول در حال  ــگرپور براى پخش از ش كارگردانى محمدمهدى عس
ساخت است و مراحل پايانى تصويربردارى اش را مى گذراند. اين مجموعه 
براى پخش در دهه دوم محرم در نظر گرفته شده و اكنون آنونس هاى 
تبليغاتى اش با عنوان پخش به زودى از شبكه يك در حال پخش است. 
مرجانه گلچين، سيما تيرانداز، رويا تيموريان، نيلوفرخوش خلق، مريم 
بوبانى، محمود پاك نيت، حامد كميلى، رامين راستاد، ليندا كيانى، رحيم 
نوروزى، محمد عمرانى، فلور نظرى، سيد مهرداد ضيايى و... از بازيگران 

«نفس گرم» هستند.

اين سياست اشتباه نيست
ــوتالنا الكسى يويچ برنده  ــتى كه به منظور بررسى آثار و نويسندگى س در نشس
نوبل ادبيات 2015 برگزار شد گفته شد، مخاطبان ايرانى ممكن است با خواندن 
ــنده ادبيات جايزه نوبل داده اند ــنده از اينكه به او به عنوان نويس آثار اين نويس
ــى يويچ»  ــوتالنا الكس ــتى كه با عنوان «نوبل خوانى با س  تعجب كنند.در نشس
ــد، زهرا  ــاب برگزار ش ــهر كت ــل ادبيات در ش ــى برنده نوب ــنده بالروس نويس
ــكار مدرس  ــران و آبتين گل ــگاه ته ــى در دانش محمدى مدرس ادبيات روس
ــاره آثار و  ــم ادبيات درب ــدرس و مترج ــگاه تربيت م ــى در دانش ادبيات روس
ــخن گفتند.على اصغر  ــنده ضدروس س ــداى اين جايزه به اين نويس چرايى اه
ــابقه روزنامه نگارى  ــاره س ــاب درب ــهر كت ــاون فرهنگى ش ــى، مع محمدخان
ــاى برخى  ــا و اظهارنظره ــخن گفت و به تناقض ه ــى يويچ س ــوتالنا الكس س
ــت بر اين  ــى و تأثير سياس ــنده بالروس درباره اهداى جايزه نوبل به اين نويس
ــگاه تهران نيز  ــاره كرد.زهرا محمدى مدرس ادبيات روسى در دانش جايزه اش
ــترناك  ــرايط اهداى جايزه نوبل به بوريس پاس ــباهت ش مختصرى درباره ش
ــخن گفت و اظهارنظرهاى مختلف در اين زمينه را ــى يويچ س و سوتالنا الكس
ــى معتقدند  ــورهاى اروپاى غرب ــدان كش ــى از منتق ــرد و گفت: برخ  بيان ك
ــرط وقايع نگارى ادبى است؛ ولى بيشتر  سوتالنا الكسى يويچ استاد بى قيد و ش
ــى  ــك روزنامه نگار مى دانند كه كار سياس ــى او را فقط ي روزنامه نگارهاى روس
ــوداگرانه مى كند. محمدى به برخى از رويكردهاى اين نويسنده بالروسى و  س
مخالفت سرسختانه او با سياست هاى لوكاشنكو رييس جمهور بالروس اشاره كرد 
و گفت: پس از تحوالت و حوادث اخير اوكراين و بازگشت كريمه به روسيه، اين 

نويسنده انتقادهاى زيادى از سياست هاى روسيه داشت كه باعث منفور شدنش 
نزد روس ها شده است.وى با اشاره به ديدگاه منتقدان غربى درباره اهداى جايزه 
نوبل به سوتالنا الكسى يويچ گفت:  با توجه به اقداماتى كه روسيه در حال انجام 
ــيه، حمايت از سوريه و برخى ديگر  دارد، از جمله ضميمه كردن كريمه به روس
ــور، اروپايى ها به نوعى با دادن اين جايزه به يك منتقد  از سياست هاى اين كش
ــتند از زير بار تحقير خود توسط روسيه خارج شوند. سياست هاى روسى خواس
او به اظهارنظر برخى ديگر از منتقدان پرداخت و گفت: در نظر دسته اى ديگر از 
منتقدان به هر حال اهداى جايزه نوبل به يك نويسنده بالروسى نشان مى دهد 
كه ادبيات روس هنوز زنده است. اين دسته همچنين از اينكه يك نويسنده زن 
ــته اين جايزه را به دست بياورد  كه به حوزه هاى ممنوعه ورود پيدا كرده توانس
خوشحال اند. در بخش ديگرى از اين نشست آبتين گلكار به ارزش اهداى جايزه 
ــنده و باال بردن حجم توجهات جهانى به كشور آن نويسنده  نوبل به يك نويس
اشاره كرد و گفت: اگر آثار اين نويسنده به فارسى ترجمه شوند احتماال مخاطبان 
ايرانى ممكن است، از اين كه به اين نويسنده به عنوان نويسنده ادبيات جايزه نوبل 
داده اند تعجب كنند؛ چون نوشته هاى او به سبك روزنامه نگارى ساده است و او 
براى عامه مردم مى نويسد نه براى مخاطبان ادبيات.او در ادامه گفت: به گمان من 
يكى از شاخصه ها براى انتخاب اين نويسنده به عنوان برگزيده نوبل جنبه انسانى 
داشتن آثار او بوده است. صلح طلب بودن اين نويسنده در آثارش، داشتن اشتراك 
با همه مردم دنيا، داشتن رويكرد جهانى در آثار و قابل درك و فهم بودن براى همه 

مى تواند شاخصه هايى براى انتخاب اين نويسنده بوده باشد.

ــور در نامه هايى جداگانه  28 اتحاديه و تشكل صنعت چاپ در سراسر كش
ــنهاد تعدادى از توليدكنندگان كاغذ با افزايش 11  مخالفت خود را با پيش
ــالم كردند.24 اتحاديه و  ــتراتژيك اع درصدى تعرفه واردات اين كاالى اس
تشكل صنعت چاپ سراسر كشور و همچنين اتحاديه و تعاونى چاپخانه داران 
تهران، صنف صحاف تهران و انجمن ديجيتال ايران در نامه هايى جداگانه، 
ضمن اعالم مخالفت با پيشنهاد تعدادى از توليدكنندگان كاغذ با افزايش 11 
درصدى تعرفه واردات كاغذ،كارگروهى پنج نفره را براى ابراز مراتب اعتراض 
تشكل هاى صنفى به مراجع ذى ربط از جمله وزراى فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
صنعت، معدن و تجارت و همچنين روساى كميسيون هاى مرتبط در مجلس 
شوراى اسالمى، اتاق بازرگانى ايران و اتاق اصناف ايران، تشكيل دادند.متن 

اين نامه، به شرح زير است:
بسمه تعالى

صورتجلسه مورخ 94/7/26
موضوع: تعرفه واردات كاغذ تحرير و چاپ

جلسه بررسى تبعات افزايش نرخ تعرفه واردات كاغذ تحرير و روزنامه با حضور 
ــكل ها و جمعى از كارشناسان صنايع چاپ، نشر و  مسووالن اتحاديه ها، تش
بسته بندى در تاريخ 94/7/26 ساعت 14 در محل شركت تعاونى ليتوگرافان 

تهران برگزار و پس از بحث و بررسى تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
ــه موافقت و حمايت خود را از توليد داخلى و ضرورت  1ـ  كليه اعضاء جلس
توجه به حفظ اشتغال موجود در همه زمينه ها اعم از: كاغذ، مقوا، چاپ، نشر 

و بسته بندى با استفاده از راهكارهاى منطقى اعالم نمودند.
ــه مخالفت صريح خود را با افزايش نرخ تعرفه واردات  2ـ  كليه اعضاء جلس

كاغذ چاپ و تحرير به دليل تبعات جبران ناپذير آن اعالم داشتند.
ــكل هاى  3ـ  مقرر گرديد كارگروه 5 نفره از جمع حاضر مراتب اعتراض تش
صنفى را طى نامه اى به مراجع ذى ربط از جمله وزير صنعت، معدن و تجارت، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و روساى كميسيون هاى مرتبط مجلس شوراى 
اسالمى، اتاق بازرگانى ايران و اتاق اصناف ايران تهيه و به امضاء تشكل هاى 

مورد نظر رسانده و ارسال نمايند.
ــه مذكور و روند فعاليت كارگروه در  4ـ  مقررگرديد گزارش كاملى از جلس

اختيار رسانه ها قرار گيرد.
ــال نامه و پيگيرى هاى به عمل آمده در  5ـ  مقرر شد گزارش چگونگى ارس

اختيار اعضاء جلسه و ساير تشكل هاى استان ها قرار گيرد.
ــور كتباً و  ــر كش ــكل هاى صنعت چاپ سراس 6ـ  تعداد 24 اتحاديه و تش
همچنين اتحاديه و تعاونى چاپخانه داران تهران، صنف صحاف تهران و انجمن 
ديجيتال ايران، آقاى غالمرضا شجاع را جهت پيگيرى موضوع فوق الذكر به 

عنوان نماينده خود معرفى فرمودند.
همچنين بر اساس اين گزارش، اصل نامه هاى 24 اتحاديه و تشكل صنعت 
چاپ سراسر كشور و همچنين اتحاديه و تعاونى چاپخانه داران تهران، صنف 
صحاف تهران و انجمن ديجيتال ايران، در اختيار خبرگزارى مهر قرار گرفته 

است.

احتمال تعجب ايرانى ها از خواندن آثار برنده نوبل

مخالفت تشكل صنعت چاپ كشور، با افزايش تعرفه كاغذ

نويسنده ها را منزوى كرده ايم؛

معضلى به نام كارمندان ادبى كوتوله!



احضار متهم
7  شــماره ابالغيــه: 9410100353603247 شــماره پرونــده:  /420
9409980365100583 شــماره بايگانــى شــعبه: 940744 محاكــم كيفرى 
دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب كيفرخواســت در پرونده كالسه 
9409980365100583 براى اسماعيل اورنگى به اتهام ضرب و جرح عمدى 
و دشنامى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگى براى مورخه 1394/9/25 ساعت 11/30 تعيين گرديده است. با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم ودر اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، مطالبق مقررات 
رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف 19891 شعبه 10 دادگاه كيفرى دو 

شهر اصفهان (110 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

7 شــماره ابالغيــه: 9410100350507819 شــماره پرونــده:  /421
9309980350501339 شــماره بايگانى شــعبه: 931444 خواهان/ شــاكى 
عباس سلطانى دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم سيد مرتضى مسعوديان 
به خواسته مطالبه خســارت تاخير تاديه پرونده 881517 و مطالبه خسارت 
دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 
يك اتاق شماره 105 ارجاع و به كالســه 9309980350501339  ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/09/28 و ساعت 10/00 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده فوق الذكر و درخواســت خواهان/شــاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده/متهم فوق الذكر پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف19907منشى شعبه 5دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7 شــماره ابالغيــه: 9410100350507825 شــماره پرونــده:  /422
9409980350500423 شــماره بايگانى شــعبه: 940468 خواهان/ شــاكى 
تعاونى اعتبارى ثامــن االئمه به نمايندگى آقايان محمد حســين نظرى توكلى 
و مســعود مهردادى  دادخواســتى به طرفيت خوانده مجتبى شفيعى موسى 
آبادى به خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديه و تامين خواســته و مطالبه 
خســارت دادرســى و مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهــان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه يك اتاق شــماره 105 ارجاع و به كالسه 
9409980350500423 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/29 و 
ســاعت 8/30 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده فوق 
الذكر و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم فوق الذكر پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى حاضر گردد. م الف19908منشى شــعبه 5دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
7 شــماره ابالغيــه: 9410100350507835 شــماره پرونــده:  /423
9409980350500438 شماره بايگانى شعبه: 940486 خواهان/ شاكى حسن 
عسگرى دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم وحيد پور قديرى و يوسف گليار 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خســارت تاخير تاديه و تامين 
خواسته و مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان، طبقه يك اتاق شماره 105 ارجاع و به كالسه 9409980350500438 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/29 و ساعت 10/30 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده يوسف گليار درخواست خواهان/

شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم فوق الذكر پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف19909منشى 

شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7 شــماره ابالغيــه: 9410100350507821 شــماره پرونــده:  /424
9409980350500551 شماره بايگانى شعبه: 940612 خواهان/ شاكى ايرج 
خيراللهى حسين آبادى دادخواستى به طرفيت خواندگان سيد حسن هاشم زاده 
دوركى و خدايار صيفورى به خواســته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه 
وجه چك و مطالبه خســارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهــان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه يك اتاق شــماره 105 ارجاع و به كالسه 
9409980350500551 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/29 و 
ساعت 08/00 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان فوق 
الذكر و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 
گردد. م الف19906منشى شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
7 شــماره ابالغيــه: 9410106825304976 شــماره پرونــده:  /425
9409986825300409 شماره بايگانى شعبه: 940469 خواهان/ شاكى بيمه 
رازى (ســهامى عام) به مديريت آقاى يونس مظلومى دادخواستى به طرفيت 
خوانده/ متهم مجيد سهرابى به خواسته مطالبه خســارت دادرسى و مطالبه 
وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهــان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان، ارجاع و به كالسه 9409986825300409 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/09/30 و ســاعت 9/00 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف19918منشى شعبه 31 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ
7/426 شــماره ابالغنامــه: 9410100350106092 شــماره پرونــده: 
9409980350100154 شــماره بايگانى شــعبه: 940178 مشــخصات ابالغ 
شونده حقيقى: منصور و ولى اهللا تيمورى هر دو مجهول المكان تاريخ حضور: 
1394/11/7 چهارشنبه ساعت 8/30 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3، اتاق شماره 333 
علت حضور: در خصوص دعوى بانك قوامين به طرفيت شــما مبنى بر مطالبه 
164/000/000 ريال در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر 

شويد. م الف19912  شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7  شــماره ابالغيــه: 9410103623103404 شــماره پرونــده:  /399
9309983623101031 شماره بايگانى شــعبه: 931314 خواهان حميد رضا 
باقرى با وكالت خانم مهرى نمازيان دادخواستى به طرفيت خواندگان ابراهيم 
قديم ماللو و امير غريب به خواسته مطالبه وجه چك به انضمام هزينه دادرسى 
و خسارت قانونى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان اردســتان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان اردســتان واقع در اردستان ارجاع و 
به كالســه 9309983623101031 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 94/9/28 
و ساعت10/30 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواســت خواهان و به تجويز مــاده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند. م الف 772 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان 
حصر وراثت

7/401 خانم سمانه كرمى هومانى داراى شماره شناسنامه 5490079088 به 
شرح دادخواست به كالسه 194/94 شــعبه اول حقوقى و حبسى شوراى حل 
اختالف تيران از اين دادگاه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان عباس كرمــى هومانى به شناســنامه 5 در تاريخ 
1394/6/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1ـ ســمانه كرمى هومانى به شــماره ملى 5490079088 به 
عنوان فرزند انــاث متوفى 2- زهرا كرمى ش.ش 458 به عنوان همســر متوفى 
3- محمد عباسى كرمى هومانى به شــماره ملى 549029668 به عنوان فرزند 
ذكور متوفى 4- فــرج اهللا كرمى هومانى ش.ش 303 به عنــوان پدر متوفى و به 
غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف259 شعبه اول حقوقى و حبسى 

شوراى حل اختالف تيران
حصر وراثت

7/403 آقاى مسلم محسنى دره بيدى داراى شــماره شناسنامه 850 به شرح 
دادخواست به كالســه 410/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان رمضــان محســنى دره بيدى به 
شناســنامه 10 در تاريخ 1394/5/7 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1ـ يوســف محسنى دره بيدى 
ش.ش 1 ت. ت 1354 فرزند پســر. 2- مســلم محســنى دره بيدى ش.ش 850 

  ت. ت 1357 فرزند پسر 3- قربانعلى محسنى دره بيدى ش.ش 149 ت. ت 1366 
فرزند پسر 4- ســلمان محســنى دره بيدى ش.ش 80 ت. ت 1365 فرزند پسر

 5- منيژه محسنى دره بيدى به ش.ش 7 ت. ت 1348 به عنوان دختر 6- ام البنين 
محســنى دره بيــدى ش.ش 754 ت. ت 1355 فرزند دختر 7- كبرى محســنى 
ش.ش 1 ت. ت 1360 به عنوان دختر 8- زهرا محســنى ش.ش 37 ت. ت 1350 
به عنوان دختــر 9- پروانه محســنى دره بيــدى ش.ش 5490011084 ت. ت 
1370 عنــوان دختر . اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور 
را در يــك نوبــت آگهــى مــى نمايــد تــا هركســى اعتراضــى دارد و يــا 
وصيتنامــه از متوفى نــزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يــك ماه به

 شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف258 شوراى حل اختالف 
بخش كرون

ابالغ راى
7/400  شــماره دادنامه: 452-93/10/24 شــماره بايگانــى: 158-93 مرجع 
رسيدگى: شعبه اول شــوراى حل اختالف اردســتان خواهان: نادر توكلى به 
نشانى اردستان سه راه هالل احمر خ 22 بهمن كوچه پترو خوانده: 1- رحمت اله 
سارانى به نشانى كنبد كاوس كدپستى 1656143371 و 2- غالمرضا صفرى 
فروشــانى به نشــانى اردســتان بلوار دانش آموز كارگاه تيرچه بلوك توكل 
خواسته: الزام به انتقال سند قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
اعضاء محترم شورا ختم رسيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح ذيل راى صادر مى نمايد. راى شــورا: در خصوص دادخواست تقديمى 
آقاى نادر توكل فرزند خداداد به طرفيت آقايان 1- رحمت سارانى فرزند عليم 
2- غالمرضا صفرى فروشانى فرزند على به خواسته الزام خواندگان به تنظيم 
سند رسمى يك دستگاه پژو 405 جى ال ايكس ســوارى مدل 1378 به شماره 
انتظامى 78-573ص46 به انضمام هزينه دادرسى و خسارات قانونى با عنايت 
به دادخواســت تقديمى خواهان و كپى مصدق مبايعه نامه فيمابين خواهان با 
خوانده رديف دوم و بلحاظ عدم حضور خواندگان در جلســات اين شــورا و 
عدم دفاع موثرى در رد خواســته مطروحه به لحاظ پاسخ استعالم واصله در 
خصوص مالكيت وسيله موصوف با عنايت و مداقه در جميع اوراق و محتويات 
پرونده ادعاى خواهان در اصل خواسته خويش را مقرون به صحت تلقى مستندا 
به اصول سى و ششم و يكصد و شصت و ششم از قانون اساسى و مواد 197، 
502، 515 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
ماده 220 از قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانــده رديف اول به حضور در 
يكى از دفاتر اسناد رســمى و تنظيم سند رسمى يك دســتگاه پژو 405 جى ال 
ايكس سوارى مدل 1378 به شماره انتظامى ايران 78-573 ص46 و محكوميت 
خوانده رديف دوم به پرداخت هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد راى صادره غيابى ظرف موعد بيســت روز پــس از ابالغ واقعى قابل 
اعتراض در اين شــورا و پس از آن ظرف موعد بيســت روز قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اردستان است و در خصوص الباقى خواسته 
خواهان به طرفيت خواندگان آقايان 1- رحمت سارانى فرزند عليم به خواسته 
محكوميت ايشان به پرداخت هزينه دادرســى و خسارت قانونى 2- غالمرضا 
صفرى فروشانى فرزند على به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى يك دستگاه 
پژو 405 جى ال ايكس سوارى مدل 1378 به شماره انتظامى ايران 78-573 ص 
46 با عنايت به دادخواست تقديمى خواهان و با توجه به مفاد و محتويات پرونده 
بلحاظ عدم توجه دعوى به ايشان با عنايت و مداقه در جميع اوراق و محتويات 
پرونده مستندا به ماده 89 ناظر بر ماده 84 از قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقــالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهــان را صادر و اعالم مى 
دارد. راى صادره حضورى ظرف موعد بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اردستان است. م الف 771 قاضى شعبه 

اول شوراى حل اختالف اردستان 
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ــالمى چهارمحال و بختيارى گفت: مباحث قرآنى  مديركل تبليغات اس
بايد به  عنوان شالوده اصلى سخنرانى در منابر مطرح شود.

ــان، روحانيون و  ــالم رحمت اهللا اروجى در گردهمايى مبلغ حجت االس
ــتند به آيات و روايات  طالب اظهار كرد: بايد در بيان احكام شرعى مس

سخن بگوييم.
ــينى جوانان را با حضور در برنامه هاى آنان  ــور حس وى با بيان اينكه ش
ــوى ايمانى دهيم، افزود: بعد  ــمت و س ــور را س مديريت كنيم و اين ش
ــيب هاى احتمالى  ــينه زنى كنيم و آس ــراه جوانان س ــخنرانى هم از س
ــروع مراسم با صداى زيباى  مجالس را به آنان متذكر شويم. اروجى ش
قاريان قرآن را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مباحث قرآنى بايد به  عنوان 
شالوده اصلى سخنرانى در منابر مطرح شود.وى تصريح كرد: منابر بايد 
از پاسخ به سئواالت اعتقادى جوانان خالى نباشد و در اين زمينه بايد با 
مطالعه قبلى سخنرانى كرد. اروجى گفت: بايد با ترويج عالمت گردانى 
مخالفت كرد و با فرهنگ سازى هزينه ميليونى خريد عالمت ها را براى 
زمينه هاى مورد نياز و شايسته استفاده كرد.مديركل تبليغات اسالمى 
چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: قمه زنى در اين استان تظاهر ظاهرى 
ندارد و انجام اين عمل در خارج از استان نبايد به عنوان يك افتخار براى 
ــبت به رفتار موذيانه فرقه  ــود.اروجى نس هيات هاى مذهبى مطرح ش
شيرازى ها و تشيع انگليسى هشدار داد و مبلغان را به هوشيارى و بصيرت 

هرچه بيشتر در برابر اين فرقه هاى انحرافى سفارش كرد.
ــيب هاى ويژه مجالس زنانه و ريشه يابى  وى مبلغان را به شناسايى آس

آنان توصيه كرد و افزود: در اين زمينه بايد با هوشيارى كامل عمل كنيم.
ــاره به نذور ماه محرم اظهار داشت: تالش كنيم نذور  اين مسوول با اش
ماه محرم از خوراكى به مغزى، از جسمانى به فكرى و از مادى به معنوى 
سمت و سو پيدا كنند.اروجى بيان داشت: سخنرانى در مورد آسيب هاى 
اجتماعى در حال شيوع در استان چهارمحال و بختيارى مانند اعتياد را 

در منابر ضرورى دانست.

ــالمى چهارمحال و بختيارى گفت: از  مديركل بنياد مسكن انقالب اس
ــرفصل هاى مختلف اعتبارى، 140 ميليارد  ابتداى امسال تاكنون از س

ريال اعتبار به اين نهاد اختصاص يافته است.
سهراب رئيسى اظهار داشت، از بدو تشكيل بنياد مسكن انقالب اسالمى 
تاكنون 273 طرح هادى با 631 ميليارد و 370 ميليون ريال اعتبار در 

استان اجرا و 683 طرح هادى نيز تهيه و بازنگرى شده است.
ــتا در چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه  رييسى ادامه داد: 748 روس
از اين تعداد 539 روستا باالى 20 خانوار بوده و طرح هادى تمامى اين 

روستاها تهيه شده است.
ــتان تصريح كرد: از حدود 80  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى اس
ــهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت  ــتايى و ش ــكونى روس هزار واحد مس
ــتايى و يكهزار و 128 واحد  ــتان، حدود 38 هزار واحد مسكن روس اس
مسكن شهرى زير 25 هزار نفر تسهيالت بهسازى و مقاوم سازى مسكن 

دريافت كردند.
به گفته وى، با توجه به موقعيت جغرافيايى چهارمحال و بختيارى، 36 
ــتان در معرض خطر حوادث طبيعى از جمله خطر رانش  ــتاى اس روس

زمين، سيل و زلزله قرار دارند.
ــكن چهارمحال و بختيارى هشت هزار و 500  رييسى افزود: بنياد مس
ــتان احداث كرده كه تاكنون عمليات ساخت هفت  واحد مسكن در اس
ــيده و مابقى تا پايان امسال  هزار و 954 واحد از اين تعداد به پايان رس

تكميل مى شود.

وى تصريح كرد: از ابتداى تشكيل بنياد مسكن انقالب اسالمى تاكنون، 
63 هزار و 623 مورد خدمات فنى و صدور پروانه ساختمانى در روستاها 

و شهرهاى كمتر از 25 هزار نفر صادر شده است.
ــتان چهارمحال وبختيارى داراى  ــهرهاى اس بخش قابل توجهى از ش
جمعيت زير 20 هزار نفر بوده و خدمات بخش مسكن را از بنياد مسكن 

دريافت مى كنند.

مديركل تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى:

140 ميليارد ريال اعتبار به بنياد مسكن اختصاص يافتمباحث قرآنى بايد به  عنوان شالوده اصلى سخنرانى ها شود

نمايشگاه هاى دائمى فروش كتاب 
راه اندازى مى شود

15واحد صنفى فاقد پروانه 
پلمب شد

معاون توسعه مديريت استاندار:
فعاليت 130 دفتر پيشخوان در چهارمحال و بختيارى

مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى چهارمحال و بختيارى گفت: نمايشگاه و فروشگاه هاى دائمى عرضه كتاب، 
در شهرستان هاى استان راه اندازى مى شود.

فرهاد خليل مقدم، اظهار داشت: اين نمايشگاه ها و فروشگاه ها، به منظور توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه در 
جامعه، از آذر سال جارى با همكارى بخش خصوصى، در جوار كتابخانه هاى عمومى شهرستان ها راه اندازى 
ــگاه ها تا پايان امسال، با ارائه تخفيف ويژه در شهرستان ها  مى شوند.وى تاكيد كرد: اين نمايشگاه ها و فروش
داير مى باشد.خليل مقدم افزود: اداره كل نهاد كتابخانه هاى عمومى چهارمحال و بختيارى، به منظور افزايش 

فرهنگ كتاب و كتابخوانى، نشست هاى تخصصى كتابخوان را در مدارس استان برگزار مى كند.
وى تصريح كرد: در شهرهاى جديد و شهرك هاى تازه تأسيس چهارمحال و بختيارى، هيچ فضايى براى راه 
اندازى كتابخانه هاى عمومى پيش بينى نشده است.مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى چهارمحال و بختيارى 
ــد منظوره در اين مناطق، در  گفت: به همين منظور، بايد احداث و بهره بردارى از مجتمع هاى فرهنگى چن
اولويت قرار گيرد.وى افزود:براى رفاه حال گردشگران ورودى به چهارمحال و بختيارى، در فاز نخست، ايستگاه 
مطالعه درآبشار تونل اول و همچنين در تفرجگاه چشمه ديمه واقع در شهرستان كوهرنگ راه اندازى مى شود.

رييس پليس امنيت عمومى فرماندهى انتظامى چهارمحال وبختيارى گفت: 15 واحد صنفى فاقد 
پروانه در 48 ساعت گذشته در شهركرد، پلمب شد.

ــاماندهى صنوف فاقد  ــت اجتماعى و س ــتاى ارتقاء امني ــرهنگ پيام كاويانى افزود: در راس س
ــط ماموران اداره نظارت  ــهر شهركرد توس ــب، طرح نظارت و كنترل بر اصناف در ش پروانه كس
ــه هاى صنفى  ــئوالن اتحادي ــتان با همكارى مس ــس امنيت عمومى اس ــن عمومى پلي بر اماك

اجرا شد.
ــته از 245 واحد صنفى  ــاعت گذش وى گفت: ماموران نظارت بر اماكن عمومى پليس در 48 س
ــتن پروانه كسب و يا عدم رعايت قوانين و  بازديد كردند و 15 واحد صنفى متخلف به علت نداش

مقررات مربوطه پلمب شدند.
ــهروندان  ــس، از ش ــا پلي ــكارى مردم ب ــاركت و هم ــى از مش ــا قدردان ــى ب ــرهنگ كاويان س
ــت  ــراد فرص ــط اف ــى توس ــت غيرقانون ــه فعالي ــاهده هرگون ــورت مش ــت در ص خواس
ــس در ــا پلي ــن 110 ب ــا تلف ــك ي ــتم پيام ــق سيس ــب را از طري ــف، مرات ــب و متخل طل

 ميان بگذارند.

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: 130 دفتر پيشخوان خدمات دولت 
در استان چهارمحال و بختيارى فعاليت مى كند.

سيامك سليمانى با اشاره به اينكه 130 دفتر پيشخوان خدمات در استان چهارمحال و بختيارى فعاليت مى 
كند، اظهار داشت: اين دفاتر پيشخوان در 9 شهرستان استان مشغول فعاليت هستند.

وى با تاكيد بر اينكه دفاتر پيشخوان نقش مهمى در ارائه خدمات سريع سازمانها به مردم دارند، عنوان كرد: دفاتر 
پيشخوان خدمات دولتى در محل زندگى مردم هستند و مردم به راحتى در طول روز مى توانند خدمات ادارات 

و شركت هاى دولتى را دريافت كنند.
معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى بيان كرد: هم اكنون بسيارى از ادارات 
خدمات خود را در اين استان به دفاتر خدمات دولتى سپرده اند و خدمات اين سازمان ها از طريق دفاتر پيشخوان 
ارائه مى شود. سليمانى گفت: بايد خدمات بيشترى از سوى ادارات به دفاتر پيشخوان دولت در اين استان سپرده 

شود تا درآمد دفاتر پيشخوان افزايش يابد.
معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: افزايش درآمد و افزايش ارائه 

خدمات بيشتر موجب ايجاد اشتغال بيشتر در دفاتر پيشخوان مى شود.
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ابالغ وقت رسيدگى
7/405 در خصوص پرونده كالســه940726 خواهان ســيد محمود بسط 
روضاتى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مريم نظرپور تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى روز مورخ 94/9/2 ســاعت 9/15 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:19856شعبه7 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/406 در خصوص پرونده كالســه94-1184 و 940657 ش 11 خواهان 
باقر مطلبى فشاركى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محسن قدحى 
تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/9/3 ساعت 
8/30 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:19875شعبه11 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/407 در خصــوص پرونده كالســه94-1182 خواهــان محمد نجيمى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- محمد داودمحمدراد 2- سهيال 
پاكزاد تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/9/3 
ساعت 9/30 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م 
الف:19874شعبه11 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/408 در خصــوص پرونده كالســه94-1183 خواهــان محمد نجيمى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهدى نجيمى  تقديم نموده اســت 
وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/9/3 ســاعت 9 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:19873 شــعبه11 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/409 در خصوص پرونده كالسه94-594 خواهان مجيد زارعى با وكالت 
منصور برشان دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت على مسائلى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/4 ســاعت 16 عصر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانــده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهــان ابتداى 

خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:19868شعبه17 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/410 در خصــوص پرونــده كالســه94-596 خواهان مجيــد زارعى 
سودانى با وكالت منصور برشان دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
مصطفى سيچانى تقديم نموده است وقت رســيدگى مورخ 94/9/4 ساعت 
16/30 تعيين گرديده اســت بــا توجه به مجهــول المكان بــودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م 
الف:19869شعبه17حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/412 در خصوص پرونده كالسه94-690 خواهان غالمرضا مقصودى 
دادخواســتى مبنى بر واخواهى به طرفيت على حشــتمى تبار فرزند محمد 
كريم تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 94/9/11 
ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م 
الف:19860شعبه14 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/413 در خصوص پرونده كالســه 356/94 خواهــان مرتضى گندمانى 
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال به طرفيت سعيد رستمى- على مكانيكى 
تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/15 ســاعت 4 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود. 
م الف:19861 شعبه 26 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/416 در خصــوص پرونــده كالســه 518/94 خواهــان علــى رحيمى 
دادخواســتى مبنى بر الــزام به انتقال ســند به طرفيــت 1- مرضيه لطفى 
2- شــاهپور مهرپويا 3- مرتضى مطاع 4- على اصغر كاشى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/16 ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شــوراى حــل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم 
حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.

 م الف:19859 شعبه 42 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/414 شــماره ابالغيــه: 9410100351006301 شــماره پرونــده: 
9409980351000589 شــماره بايگانى شــعبه: 940661 خواهان مهدى 
رضائى دادخواســتى به طرفيت خوانــده/ متهم فرحنــاز كيوانداريان به 
خواسته مطالبه وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه 
خسارت دادرسى و تامين خواسته و مطالبه خســارت تاخير تاديه  تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق 
شماره 223 ارجاع و به كالسه 9409980351000589 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/09/15 و ساعت 12/30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده فوق الذكر 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف19899 منشى شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/415 شــماره ابالغيــه: 9410100351006393 شــماره پرونــده: 
9409980351000414 شماره بايگانى شعبه: 940470 خواهان بيمه رازى 
(سهامى عام)  به مديريت آقاى يونس مظلومى دادخواستى به طرفيت خوانده 
رضا مينايى  به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
ون مطالبه خسارت دادرسى  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به كالسه 
9409980351000414  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/15 
و ساعت 13/00 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده فوق الذكر پس از نشــر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م الف19896 منشى شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/411  شــماره ابالغيــه: 9410100354104262 شــماره پرونــده: 
9309980359501578 شماره بايگانى شعبه: 940380 شاكى مهدى نصر 
آزادانى فرزند احمد به طرفيت متهم خانم مرضيه سلطان محمدى به خواسته 
فروش مال غيــر تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 115 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (115 جزايى 
سابق) واقع در اصفهان، خيابان شريعتى، حدفاصل بيمارستان شريعتى و 
چهارراه پليس ارجاع و به كالســه 9309980359501578 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/09/09 و ســاعت 9/30 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 344 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف19895  شعبه 15 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان (115 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

7/417 شــماره ابالغيــه: 9410100353303413 شــماره پرونــده: 
9309980358001026 شــماره بايگانى شــعبه: 940743 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان در خصوص شكايت عزيزاله طاهر فرد مدير 
عامل شركت ساختمان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه 
9309980358001026 براى محمدعلى هاشمى نسب فرزند ميرمحمد به 
اتهام خيانت در امانت تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين 
شعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/09/16 ساعت 11/00 
تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
م الف 19890 شعبه 7 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (107 جزايى سابق) 

ابالغ وقت رسيدگى
7/418  شــماره ابالغيــه: 9410100353103297 شــماره پرونــده: 
9409980362200432 شماره بايگانى شعبه: 940783 شاكى محمدعلى 
جعفرى قيتانى فرزند ابوالقاسم شــكايتى به طرفيت متهم محسن سرهنگى 
به اتهام تهديد و ايجاد مزاحمت و رعب و وحشت و سلب آسايش و آرامش 
عمومى تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نمــوده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (105 جزايى سابق) 
واقع در اصفهان، خيابان شهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 339 ارجاع و به  كالسه 9409980362200432 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/08/20 و ساعت 8/30 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شاكى و به تجويز 
ماده 73  قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف19892شعبه 105 

دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (105 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

7/419  شــماره ابالغيــه: 9410100353703423 شــماره پرونــده: 
9409980350400571 شماره بايگانى شــعبه: 940746 خواهان/ شاكى 
شركت گلستان (ســهامى خاص) با مديريت و نمايندگى 1- احمد نصيرى 
پور 2- على اكبر نوذرى گلسفيد دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم نعيمه 
رجبى دستجردى به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
و مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 
(111 جزايى ســابق) واقع در اصفهان، خيابان شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به  كالسه 
9409980350400571 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/09/22 و 
ساعت 8/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73  قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف19886شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان

 (111 جزايى سابق) 

به طور معمول تا وقتى يك خودرو به ظاهر خوب كار مى كند، به نظر 
مى رسد به لحاظ فنى ايرادى ندارد، اما صاحبان خودرو الزم است 

بدانند گاهى بعضى اشكاالت فنى بدون عالئم قبلى بروز مى كند.
ــيارى از مالكان خودرو  ــان معتقدند بدترين اشتباه بس كارشناس
اين است كه اشكاالت وسيله نقليه خود را ناديده مى گيرند و بدتر 
ــكاالت اقدام مى كنند با سپردن كار به  اين كه وقتى براى رفع اش
تعميركاران نابلد يا دستكارى خودسرانه نه تنها اشكاالت را برطرف 

نمى كنند، بلكه خراب تر مى كنند.
در ادامه برخى اشتباهات رايج در نگهدارى خودرو را با يكديگر مرور 
مى كنيم تا از اين پس، هر بار كه دست به تعمير خودرو مى زنيد يا 
آن را به دست تعميركار مى سپاريد به اين موارد بيشتر دقت كنيد.

رانندگى با چراغ سوخته

تعويض چراغ سوخته در مقايسه با ديگر خرابى هاى خودرو عالوه بر 
اين كه راحت تر انجام مى شود، هزينه بردار نيست. وقتى چراغ هاى 
جلو يا نورباالى خودرو از كار مى افتد محال است راننده متوجه آن 
نشود، زيرا به محض سوختن چراغ، بخشى از ديد مسير را از دست 
خواهد داد. اين در حالى است كه چنانچه چراغ هاى عقب يا چراغ 
ترمز آسيب ببيند ممكن است بالفاصله متوجه خرابى نشويد. از اين 
رو توصيه مى شود هر چند وقت يكبار سالمت آنها را بررسى كنيد. 
در صورت سوختن هر يك از اين چراغ ها فقط كافى است با مراجعه 

به دفترچه راهنماى خودرو نسبت به تعويض آن اقدام كنيد.
رانندگى با چراغ سوخته و در نتيجه ديد كم موجب وارد آمدن يك 
اضطراب غيرضرورى به راننده مى شود و ديگر خودروهاى در حال 
ــير را نيز با خطر مواجه مى كند، زيرا ديد درستى از  حركت در مس
وسيله نقليه شما نخواهند داشت. به تعويق انداختن تعويض چراغ 
سوخته از آنجا كه موجب افزايش خطر تصادف مى شود، مى تواند 
ــت صاحب خودرو  ــنگين ترى را روى دس هزينه هاى به مراتب س

بگذارد.
بى اعتنايى به عالئم هشداردهنده

ــام هاى  ــل پي ــبورد حام ــداردهنده روى داش ــاى هش ــراغ ه چ
ــتند كه به منظور جلب توجه راننده طراحى  اخطاردهنده اى هس
ــبت به اين عالئم بى اعتنا  ــيارى از رانندگان نس ــده اند، اما بس ش

هستند.
حتى اگر خوروى شما با خطر جدى مواجه نباشد، يك راننده متعهد 
ــبت به عالئم خطر هوشيار باشد. در  وظيفه دارد در همه موارد نس
ــت بدانيد هر يك از چراغ هاى هشداردهنده  مرحله اول، الزم اس
ــاهده كرديد چراغ روشن شده براى شما  به چه معناست. اگر مش
ناآشناست، مى توانيد آن را در دفترچه راهنماى خودرو جست وجو 
كنيد. اگر مشكل چيزى مثل تنظيم نبودن فشار الستيك هاست، 
ــبت به رفع آن اقدام كنيد، اما اگر چراغ  شايد خودتان بتوانيد نس
ــكل فنى جدى تر خبر مى دهد، توصيه  ــداردهنده از يك مش هش
مى شود كار را به دست كاردان بسپاريد. اگر نسبت به رفع اشكاالت 
در همان مراحل اوليه اقدام كنيد، مى توانيد مطمئن باشيد هزينه 
ــكاالت را در مراحل  كمترى پرداخت خواهيد كرد تا اين كه آن اش

وخيم تر پيگيرى كنيد.
سهل انگارى در برقكارى خودرو

چرا اگر در منزل برقكارى داشته باشيد حتما جريان برق را از 
مبدأ قطع مى كنيد، اما وقتى به سيم كشى خودرو مى رسد 
ــرپيچى مى كنيد؟ گفته مى شود جريان  از اين احتياط س
ــت كه خطرزا باشد؛ اما توصيه  برق خودرو آن قدر قوى نيس
ــه در اين گونه موارد تا حد امكان احتياط  ــود هميش مى ش

كنيد.
 شايد بر اثر اين بى احتياطى دچار برق گرفتگى نشويد، اما 
ــتكارى غلط ممكن است  بدانيد كوچك ترين اشتباه يا دس
ــود. قبل از آغاز كار مطمئن شويد  ــوزى منجر ش به آتش س
ــپس كابل اتصال منفى باترى را  ــت. س ماشين خاموش اس
قطع كنيد. اگر وسيله نقليه شما از نوع خودروى هيبريدى 
ــت، به هيچ وجه به باترى دست نزنيد و  با باترى ولتاژ باالس

آن را لمس نكنيد.
ــر از خودروهاى  ــدى باالت ــرق خودروهاى هيبري  قدرت ب
معمولى است. به اين معنى كه برق گرفتگى توسط جريان 

برق خودروهاى هيبريدى به مراتب شديدتر است و مى تواند 
بر اثر تماس، موجب صدمات جبران ناپذير شود.

استفاده نادرست از جامپ استارت

ــت حين رانندگى، باترى خالى شود. چنانچه در  گاهى ممكن اس
خودرو دستگاه جامپ استارت به همراه داشته باشيد، مى توانيد با 
ــتگاه از يك خودروى ديگر شارژ باترى بگيريد،  استفاده از اين دس
ــد صرف مجهز بودن به جامپ استارت به اين معنى  اما يادتان باش
ــر چه فرآيند  ــتفاده كنيد. اگ ــت كه مى دانيد چطور از آن اس نيس
ــت، اما توصيه مى شود  ــتگاه چندان پيچيده نيس استفاده از دس
دست كم يك بار پيش از آن كه به استفاده از دستگاه مجبور شويد، 
نحوه استفاده صحيح از آن را ياد بگيريد. اگر تا االن به فكر يادگيرى 
اين مهارت نبوده ايد، در صورت مواجهه با اين مشكل، ابتدا از مسير 

ترافيك خارج شويد و خودرو را در يك محل امن متوقف كنيد.
ــعى كنيد جرقه ايجاد  در نزديكى محل خودرو سيگار نكشيد و س
نشود. ايده آل است براى كامل كردن اقدامات ايمنى، از يك عينك 

محافظ چشم نيز استفاده كنيد. 
ــد  ــد باي ــارژ بگيري ــد از آن ش ــى خواهي ــه م ــى ك خودروي
ــده  ــه آن پارك ش ــبيده ب ــا نه چس ــما، ام ــودروى ش نزديك خ
ــاالت را به ــا و اتص ــل ه ــويد كاب ــن ش ــن، مطمئ ــد. در ضم باش

ــت وصل كرده ايد. در آخر، قبل از اين كه دو سر   پايانه هاى درس
كابل ها را به يكديگر اتصال دهيد، بررسى كنيد سيستم جرقه زنى 

هر دو خودرو خاموش باشد.
سفت نكردن فيلتر روغن 

ــور را به گردش  ــد مقدار كافى از روغن موت اگر موتور خودرو نتوان
درآورد، خودروى شما از حركت باز خواهد ايستاد و بايد يك يدك 
كش خبر كنيد. براى اين كه اين وضعيت برايتان پيش نيايد، الزم 
ــت براى تعويض فيلتر روغن از يك آچار سايز مناسب استفاده  اس
ــتباه شويد، ممكن است  كنيد. اگر در انتخاب سايز آچار دچار اش
اين احساس به شما دست دهد كه داريد فيلتر را محكم مى بنديد، 
حال آن كه فقط داريد آچار را مى چرخانيد. اگر نوع فيلتر را عوض 
كرده ايد، ممكن است سايز آچارى كه قبال به وسيله آن اين كار را 
انجام مى داديد ديگر با فيلتر جديد همخوانى نداشته باشد. از اين 
رو، قبل از اقدام به تعويض فيلتر بررسى كنيد آچار مناسب آن را نيز 

داشته باشيد. 
شايد ابتدا فيلتر را با دست سفت كنيد، اما بدانيد حتى اگر اين كار را 
با دست انجام مى دهيد الزم است نيم پيچ آخر را با آچار سفت كنيد 

تا فيلتر به درستى بسته شود.
ــأله را جدى بگيريد، زيرا اگر فيلتر شل بسته شود، روغن   اين مس
ــرايت مى كند و عملكرد موتور مختل  موتور به ديگر قسمت ها س
خواهد شد و در موارد خطرناك تر ممكن است باعث آتش سوزى 

از زير كاپوت شود.
عوض نكردن به موقع مايعات خودرو

ــاز خودروى  ــورد ني ــم ترين مايع م ــد بنزين مه ــايد فكر كني ش
ــودرو به اندازه  ــاير مايعات مورد نياز خ ــت، در حالى كه س شماس
ــوخت،  ــت كه بدون س ــت اس ــت زيادى دارند. درس بنزين اهمي
ــز وظيفه  ــودرو ني ــات ديگر خ ــا مايع ــى رود؛ ام ــودرو راه نم خ
ــان  ــده اى از كارشناس ــه به عقيده ع ــنگينى به عهده دارند ك س
مهم تر از سوخت گرانقيمتى است كه خودرو از آن تغذيه مى شود. 
روغن موتور، روغن ترمز و مايع خنك كننده ازجمله مايعات حياتى 
ــمار مى آيند. اگر قطعات متحرك موتور به علت نبود  خودرو  به ش
ــيب جدى وارد خواهد  ــوند، به موتور آس ــك ش روغن كافى خش
ــار بين قطعات سيستم ترمز  ــد. روغن ترمز كمك مى كند فش ش

تنظيم شود. 
مايع خنك كننده نيز اجازه نمى دهد قطعات خودرو بيش از اندازه 
داغ شوند يا يخ بزنند. كاهش سطح هر يك از اين مايعات، خطرناك 

و مشكل ساز است. 
پس از تعويض مايعات خودرو دقت كنيد تك تك آنها را مجدد پر 
كرده باشيد. ايده آل اين است كه اگر براى تعويض مايعات خودرو 
به مكانيكى مراجعه مى كنيد، خودتان نيز در زمان تحويل خودرو 

يك بار ديگر سطح مايعات را كنترل كنيد.
عوض نكردن الستيك هاى صاف

خيلى ها فكر مى كنند تا الستيك ها پنچر نشوند، مى توانند از آنها 
كار بكشند. غافل از اين كه الستيك هاى صاف نيز به تعويض نياز 
دارند. همان طور كه خود شما نياز داريد هنگام پياده روى از كفش 
ــما نيز نيازمند الستيك هاى  مناسب استفاده كنيد، خودروى ش
مناسب است تا سطح تماس آن با جاده به گونه اى نباشد كه در برف 
و باران موجب لغزندگى شود. دقت كنيد عمر مفيد الستيك هايى 
كه در حال حاضر استفاده مى كنيد چقدر است و چند وقت از زمان 
خريد و نصب آنها مى گذرد. اگر از خودروى دست دوم استفاده مى 
ــتيك  كنيد و نمى دانيد صاحب قبلى خودرو چند وقت پيش الس
هاى آن را عوض كرده بوده، توصيه مى كنيم چهار حلقه الستيك 
نو بخريد. شايد آج الستيك مناسب به نظر برسد، اما خود الستيك 
ــد. صدمات تدريجى با چشم قابل  ــد خواهد ش به مرور زمان فاس
رؤيت نيست، اما ترك هاى بسيار ريز موجب از بين رفتن استحكام 
ــود و از كارايى آنها مى كاهد. آسيب الستيك از  الستيك ها مى ش
محل اتصال به آج موجب ريخته شدن آج ها مى شود و الستيك به 

تدريج صاف و لغزنده خواهد شد.
جدى نگرفتن نقايصى كه از سوى خودروساز اعالم مى شود
گاهى اتفاق مى افتد كمپانى سازنده خودرو متوجه يك اشكال فنى 
جدى مى شود و به منظور تأمين ايمنى خودرو و سرنشينان آن با 
صاحبان خودرو تماس مى گيرد تا هر چه سريع تر نسبت به رفع آن 
عيب اقدام شود. انفجار الستيك يا شتاب خود به خودى پدال گاز 
ــت كه مى تواند فاجعه آفرين باشد. اين گونه  ازجمله اشكاالتى اس
اشكاالت جدى به طور معمول خبرساز مى شوند. چنانچه در حال 
ــتفاده مى كنيد، مى توانيد با ارائه  حاضر از خودروى دست دوم اس
شماره شناسايى خودرو به مراكز نمايندگى، از آنها بخواهيد بررسى 
كنند آيا خودروى شما در زمانى كه در اختيار صاحب قبلى بوده از 

اين قبيل تماس ها دريافت كرده است يا خير.
ــه مى كنيد،  ــه نمايندگى مراجع ــرات فنى مهم ب  اگر براى تعمي
توصيه مى شود مدارك را نزد خود نگه داريد تا اگر در آينده شركت 
ــووليت آن نقص به خصوص را به عهده گرفت، بتوانيد  سازنده مس
هزينه هايى را كه بابت آن پرداخت كرده بوديد، پس بگيريد. هرچند 
ــيد كمپانى  ــت اميدوار نباش به ندرت اين اتفاق مى افتد و بهتر اس

سازنده ، مخارج تعميرات را به شما بازگرداند.

اشتبـاهـات رايـج در نگهـدارى خودرو
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خبر كوتاه  خبر

فرماندار شهرضا گفت: با توجه به استقرار شهرضا در محور مواصالتى 
شمال جنوب كشور و وجود ايستگاه شهيد امامى در اين شهرستان، 

پليس شهرستان، مدافع منافع ملى در اين محل است.
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر  ــه ش ــن گالبى در جلس محس
شهرستان، اظهار كرد: اگر در تمام امور اجرايى به مردم تكيه كنيم و از 
آن ها بخواهيم قواى اجرايى كشور را در امورات مختلف كمك كنند، 

قطعاً به نتايج بهترى مى رسيم.
ــييع جنازه شهداى  ــترده مردم شهرضا در تش وى افزود: حضور گس
ــه هاى ملى  ــگان حادثه منا، يكى از بهترين حماس غواص و جانباخت
ــان داد، اگر در هر زمينه اى از مردم يارى  ــاله نش را رقم زد و اين مس
بخواهيم، آ ن ها با بهترين شيوه به ما كمك مى كنند.فرماندار شهرضا 
تصريح كرد: مصرف مواد مخدر يا به دليل تمكن مالى است يا به دليل 
ــرف مواد مخدر  ــن روند غلبه دارد، مص فقر اقتصادى، اما آنچه در اي
صنعتى در جامعه فقير و مصرف مواد مخدر سنتى در جامعه برخوردار 
از تمكن مالى است.گالبى لذت گرايى و فراموشى رنج ها را مهم ترين 
اهداف مصرف مواد مخدر برشمرد و تأكيد كرد: بيكارى مجوز مصرف 
ــت، زيرا جمع كثيرى از افرادى كه با معضل بيكارى  مواد مخدر نيس
دست به گريبان هستند به دنبال يافتن راهى براى حل مشكل خود 

هستند و هرگز اقدام به مصرف مواد مخدر، نمى كنند.
وى، هم چنين با تأكيد بر لزوم وضع قوانين سخت گيرانه تر در خصوص 
توزيع، ترانزيت و مصرف مواد مخدر، گفت: در بسيارى از كشورها در 
ــوداگران مرگ يا معتادان مجازات هايى وضع مى شود كه  خصوص س
حتى باور آن دشوار است، اما با اين همه مردم و مسؤوالن ما به دنبال 
بازگرداندن معتادان به كانون اجتماع هستند.فرماندار شهرضا اضافه 
كرد: وقتى فردى معتاد مى شود، مسائلى هم چون بى سرپرست شدن 
ــدارى در كمپ ها  ــادى خانوار، هزينه نگه خانواده، طالق، فقر اقتص
ــردم جامعه تحميل  ــان بر دولت و م ــاى تأمين دارو و درم و هزينه ه
ــراى درمان يك  ــت كه مردم و جامعه ب ــود و اين هزينه اى اس مى ش
ــوراى مبارزه با  ــان كرد: ش معتاد پرداخت مى كنند.گالبى خاطر نش
مواد مخدر شهرستان شهرضا، با كسب 117 امتياز در رتبه دوم استانى 

قرار گرفته است.

ــهر نجف آباد گفت: در چهاردهمين جلسه شوراى  رييس شوراى ش
ــتگاه هاى مختلف برگزار شد،  نامگذارى كه با حضور نمايندگان دس
نامگذارى 72 نقطه در مناطق يك،چهار و سه شهردارى مورد تصويب 
قرار گرفت كه در اين ميان نامگذارى ميدان ورودى بلوار مطهرى به 
نام شهيد مدافع حرم موسى كاظمى و كنار گذر جنوب منطقه چهار 
ــردار على مردان خان بختيارى از مهم ترين مصوبات  به نام شهيد س

به شمار مى آيند.
ــهر نجف آباد با بيان اين  ــوراى ش ــيابانى رييس ش محمد حسن آس
ــده  ــاخص مصوب ش ــرد:« از ديگر موارد ش ــان ك ــب خاطر نش مطل
ــوراى  ــدگان مناطق مذكور،ش ــور نماين ــا حض ــه كه ب در اين جلس
ــت  ــى و معاون ــهيد،كنگره،روابط عموم ــهر،فرماندارى،بنياد ش ش
ــوان به  ــد مى ت ــهردارى برگزار ش ــهرى ش ــات ش ــى و خدم اجراي
ــت احداث بلوار پرستار به سمت بيمارستان  نامگذارى ميدان در دس
ــتان جديد  ــى (ع) و آرامس ــن مجتب ــه نام امام حس ــه الزهرا ب فاطم
ــاره  ــت فاطمه» اش ــا عنوان «بهش ــهردارى ب ــن منطقه ش چهارمي

كرد.»
ــرى حل برخى  ــخنان خود پيگي ــرى از س ــيابانى در بخش ديگ آس
مشكالت منطقه دو شهردارى در امر نامگذارى معابر را ديگر مصوبه 
جلسه مذكور دانست و گفت:« از مجموع هفتاد ودو مصوبه اين جلسه، 
ــاخص منطقه چهار، 39 مورد در منطقه  عالوه بر چهار نامگذارى ش
ــهردارى صورت گرفت  ــز در اولين منطقه ش ــه و 29 نامگذارى ني س
ــتان وآيت اله  ــى هاى متصل به بلوارهاى بهارس كه در اين ميان فرع
ــهم از مصوبات اعالم شده  ــترين س ايزدى در اين مناطق داراى بيش

هستند.»
رييس چهارمين شوراى شهر نجف آباد در پايان خاطر نشان ساخت:

ــهر در عين انجام وظايف قانونى خود در حوزه  « مجموعه شوراى ش
نظارت بر دستگاه هاى مختلف اجرايى و به ويژه شهردارى، تالش دارد 
با ايجاد تعاملى سازنده و استفاده از نظرات كارشناسى مختلف، روند 
ــهر را همانند دو سال  خوب اجراى فعاليت هاى عمرانى در سطح ش

گذشته با قوت و قدرت مورد پيگيرى قرار دهد.»

پليس شهرضا در ايستگاه شهيد امامى 
از منافع ملى دفاع مى كند

نامگذارى يكى از ميادين منطقه چهار 
به نام شهيد مدافع حرم

ــكي  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع
ــي توليد  ــت متول ــت: وزارت بهداش ــان گف اصفه
ــن و برعهده  ــالمت آن را تضمي ــت و س داروها اس
ــازى مبنى بر  ــات فضاى مج ــت و تبليغ گرفته اس
ــن» در  ــا باكلوف ــاى «دگلوفين ي ــه قرص ه اينك
ــت  ــتند، صح ــنده هس ــاعت كش ــدت 72 س م

ندارد.
ــع خبرنگاران با   عباس جعفريان دهكردي در جم
ــگيري  بيان اينكه اول آبان ماه به عنوان هفته پيش
ــده است، اظهار كرد:  از مسموميت ها نام گذاري ش
يكي از مسمويت هاي شايع فصل سرما مسموميت 
ــت كه متاسفانه در اين فصل  با منواكسيد كربن اس
ــتان روبرو هستيم. معاون  با آمار بااليي از آن در اس
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ادامه داد: 
ــتان صنعتي و كشاورزي  اصفهان به عنوان يك اس
ــاي صنايع و  ــي و آالينده ه ــموم صنعت از جهت س
ــاورزي در معرض مسموميت  هم چنين سموم كش

قرار دارد.
جعفريان دهكردي با بيان اينكه سياستى براى جمع 
آوري داروها از منازل اتخاذ نشده است، تصريح كرد: 
ــي كه در منزل  ــا مجاز به قبول داروهاي داروخانه ه
نگهداري مى شود نيستند چراكه اين داروها بايد از 
چرخه مصرف خارج و معدوم شوند و در صورتي كه 
داروخانه ها اين اقدام را انجام دهند اين عمل مغاير 

ــفانه نگهدارى  ــت.وي با بيان اينكه متاس قانون اس
داروهاى تاريخ گذشته در منزل از فرهنگ هاى غلط 
ــت، ادامه داد: زمانى مى توانيم يك  جامعه ايران اس
ــي در منزل نگهداري  ــدت زمان طوالن دارو را در م
ــان طوالني نياز به دارو  كنيم كه بيمار در مدت زم
داشته باشد و احتمال از بين رفتن مدت مصرف دارو 

نيز وجود ندارد.
ــكي اصفهان  ــگاه علوم پزش معاون غذا و دارو دانش
گفت: داروهايى كه تاريخ مصرف آنها گذشته است 
ــوند بلكه مردم بهتر  نبايد در منزل دور انداخته ش
ــت آنها را به معاونت غذا و دارو تحويل دهند تا  اس
آنها را در مكانى خارج از شهر و در 130 كيلومترى 

اصفهان توسط فيلترهاى مخصوص معدوم كنيم.
ــداري  ــرد: نگه ــار ك ــردي اظه ــان دهك  جعفري
داروهاي تاريخ مصرف گذشته در داروخانه تخلف 
ــود و در صورت تخلف داروخانه  ها،  محسوب مي ش
ــاع داده  ــي ارج ــع قضاي ــه مراج ــا ب ــده آنه پرون

مي شود.
ــرانه آنتي  ــرف خودس ــر اينكه مص  وى با تاكيد ب
بيوتيك ها و داروهاي ضد ميكروبي بسيار خطرناك 
ــت، گفت: در صورتي كه بيمار آنتي بيوتيك ها  اس
ــتي و تا پايان دوران درمان مصرف نكند  را به درس
ــده و بيماري درمان  ــدن مقاوم ش ميكروب ها در ب
ــود.معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي  نمي ش

ــى و ايجاد  ــوص داروهاى تركيب اصفهان، در خص
حساسيت در افراد، اظهار كرد: داروهاى تركيبى با 
ــتفاده ايجاد حساسيت نمى كنند و  يك يا دو بار اس
صرفا نبايد به دليل يك عارضه در نخستين استفاده 

مورد قضاوت قرار گيرند.
ــاورزى به   وي با بيان اينكه كنترل محصوالت كش
لحاظ تعدد استفاده از سموم كشاورزى كار آسانى 
ــه از ارگان هاى  ــت، ادامه داد: هر محصولى ك نيس
ــالمت و غذا و دارو مجوز مى گيرد قابل اطمينان  س
ــنامه دار  ــوالت در صورتى كه شناس بوده و محص
ــوند به ما كمك مى كند تا مجوز محصول را بهتر  ش
ــيم. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي  بشناس
ــوال خبرنگار ايسنا مبني  ــخ به س اصفهان در پاس
ــازي مطلبى مبنى بر  ــه اخيرا در فضاي مج بر اينك
ــا باكلوفن»در مدت  اينكه قرص هاى «دگلوفين ي
72 ساعت كشنده هستند، گفت: نبايد به مواردي 
ــود اطمينان  ــر مي ش ــه در فضاي مجازي منتش ك
ــد داروها  ــت متولي تولي ــرا وزارت بهداش كرد زي
ــده گرفته ــالمت آن را تضمين و برعه ــت و س اس

 است.
وي با بيان اينكه از جمله برنامه هاي هفته پيشگيري 
ــموميت ها برنامه هاي مربوط به آموزش هاي  از مس
ــت، افزود: تكيه اصلي اين برنامه ها  ــگيري اس پيش

راه هاي كنترل و پيشگيري از مسموميت ها است.

ــر گفت: فعاليت معدنى و تردد كاميون ها و خودروهاى  شهردار نياس
سنگين حامل مواد استخراج شده از معادن، فضا و مسير گردشگرى 

شهر نياسر را تحت الشعاع قرار داده است.
ــماعيلى پيرامون فعاليت دو معدن در كنار آثار باستانى  جمشيد اس
«چارطاقى» و«چشمه اسكندريه» در شهر نياسر اظهار كرد: متاسفانه 
ــى اداره صنعت، معدن و تجارت  به دليل فعاليت هاى غيركارشناس
ــنگ گرانيت از اين معدن  ــتگاه هاى مربوطه مجوز برداشت س و دس
ــت همين معدن نيز يك معدن  داده شده است.وى افزود: در باالدس
ــت  ــت كه مواد معدنى ديگرى از آن برداش ديگر در حال فعاليت اس
ــر اضافه كرد: تردد كاميون ها و خودروهاى  ــهردار نياس مى شود.ش
سنگين حامل مواد استخراج شده از معادن، فضا و مسير گردشگرى 
را تحت الشعاع قرار داده و مشكالت و معضالتى را پيش آورده است.
ــتگاه هاى مسئول  ــماعيلى با بيان اينكه مكاتبات بسيارى با دس اس
ــت، ادامه داد: انفجاراتى كه در اين  پيرامون اين مساله انجام شده اس
ــمه اسكندريه»را  ــود، بافت «باغ تاالر» و «چش معادن انجام مى ش
ــت. لرزه ها و پس لرزه هاى حاصل از  ــعاع خود قرار داده اس تحت الش
اين انفجارات باعث ايجاد آسيب و خسارت بر خانه هاى تاريخى نياسر 
ــت.وى با بيان اينكه مسووالن در اين مورد  شده كه جبران ناپذير اس
معضل چشم و گوش خود را بسته اند، خاطرنشان كرد: در اين موضوع 
يا بايد معادن تعطيل شوند و يا مسير تردد خودروهاى سنگين تغيير 
دهند. مسير تردد اين خودروهاى سنگين نبايد از بافت تاريخى نياسر 
باشد.شهردار نياسر تاكيد كرد: يك تريلر با 20 تن بار از روى «چشمه 
اسكندريه» عبور مى كند. چشمه اسكندريه اى كه خود باعث ايجاد 
شهر تاريخى نياسر شده است.اسماعيلى به چند فعاليت شهردارى در 
راستاى توسعه گردشگرى نياسر اشاره و اظهار كرد: فضاسازى براى 
ــر و بازسازى حمام صفوى و  باغ تاالر، فضا سازى محوطه آبشار نياس
آسياب آبى توسط شهردارى در اين دوره و ادوار قبل انجام شده است.
وى با يادآورى اينكه شهر كاشان يك شهر تاريخى با بيش از هزار اثر 
تاريخى است، افزود: شهر نياسر در اين منطقه، بيش از 29 اثر تاريخى 
و فرهنگى ثبت شده دارد كه از آن جمله مى توان به «چارطاقى نياسر»، 
ــك صفوى»، «آبشار  ــاختمان كوش «غار رييس»، «باغ تاالر»، «س
ــاره كرد.شهردار نياسر  نياسر»، «حمام صفوى» و «آسياب آبى» اش
ادامه داد: وجود بارگاه سلطان على بن محمد باقر در جوار شهر نياسر 
ــهر نياسر داده و گردشگران  نيز، جلوه روحانى و خاصى به بخش و ش

زيادى را به خود جذب كرده است.

شهردار نياسر:
آثار باستانى شهر، تحت الشعاع معادن 

قرار گرفتند
 عضو پژوهشكده باستان شناسى گفت: براساس يافته هاى 
ــيلك به عنوان كهن ترين زيگورات  تاريخى، زيگورات س

ايران متعلق به عصر آهن است.
ــى اولين همايش  ــت تخصص مهرداد ملك زاده در نشس
كاوشهاى باستان شناسى منطقه كاشان اظهار داشت: سه 
ــيلك  تپه تاريخى «گيان نهاوند»، «حصار دامغان» و «س
ــتان  ــان» به عنوان محوطه هاى مهم و كليدى باس كاش
شناسى ايران باستان تا پيش آغاز دوره شكوفايى باستان 
شناسى ايران در اوايل دهه 1960 ميالدى تنها شاخص 

فرهنگ هاى باستانى ايران بودند.
وى افزود: پس از دوره شكوفايى باستان شناسى نيز اين سه 
محوطه همچنان به عنوان معيار و مرجع مطرح هستند 
ــده از كاوش هاى تازه و  اما در پرتو آگاهى هاى حاصل آم
ــيوه هاى نوين تحليل  بررسى هاى ميدانى و پيدايش ش
ــناختى نياز به بازنگرى در حفريات  داده هاى باستان ش
كهنه شده اين محوطه ها احساس شد.وى تاكيد كرد: به 
دنبال اين احساس نياز، گروه زبده اى از باستان شناسان 
بين المللى در تپه حصار واقع در شرق فالت مركزى ايران 
حضور يافته و به پژوهش پرداختند.ملك زاده تصريح كرد: 
در سالهاى نخست دهه 1380 نيز طرح بازنگرى سيلك 
براى پاسخ دادن به پرسش هاى باستان شناسى اين منطقه 
ــد و تا به امروز پنج فصل برنامه ميدانى در  سازماندهى ش

ــيلك به مرحله اجرا درآمده است. قالب طرح بازنگرى س
وى افزود: همزمان با آغاز كاوش مجدد در سيلك، مجريان 
و متوليان طرح بازنگرى سيلك، يافتن كهن ترين زيگورات 

ــه ملك زاده  ــان را در آن اعالم كردند.به گفت ايران و جه
ــى در كنار گواهى هاى تاريخى،  داده هاى باستان شناس
دانسته هاى جغرافيايى و يافته هاى تاريخ هنرى گوياى اين 

مطلب است كه بناى يادمانى تپه جنوبى سيلك كاشان كه 
پيش از اين به تعبير كاوشگران فرانسوى سازه بزرگ ناميده 
مى شد، زيگورات و بنايى از دوره ماد است و به عصر آهن 
ــال قبل از ميالد تاريخ گذارى سه حوالى 850 تا 550 س

 مى شود.محوطه باستانى سيلك با قدمت بيش از هفت 
هزار و 500 سال به عنوان يكى از مهمترين خاستگاه هاى 
ــرى همواره در محافل علمى و باستان شناسى  تمدن بش
ايران و جهان مورد توجه بوده است.تپه هاى سيلك يكى از 
كهن ترين و مهمترين مراكز استقرار بشر در فالت مركزى 
ايران است، آثار تاريخى بدست آمده از اين محوطه باستانى 
يادآور خاطره بيش از پنج هزار سال سير زندگى و تمدن در 
منطقه است.تحقيقات كاوش هاى سال 1388 در بخش 
شمالى اين محوطه قدمت اليه هاى اوليه تمدن سيلك را 
به بيش از هشت هزار سال قبل مرتبط كرده است.نخستين 
بار يك هيات فرانسوى به سرپرستى «رومن گريشمن» در 
حدود سال هاى 1312هجرى شمسى در سيلك به كاوش 
و حفارى پرداختند و با بدست آمدن آثار و اشياى سفالى و 
فلزى از دل تپه ها به نتايج شگفت انگيزى دست يافتند و 
اهميت اين منطقه در سير تمدن بشرى را براى جهانيان 

آشكار ساختند.
تپه هاى باستانى سيلك در جاده فين كاشان و در نزديكى 

باغ تاريخى فين قرار دارد.

عضو پژوهشكده باستان شناسى:

كهن ترين زيگورات ايران و جهان در سيلك، متعلق به
 عصر آهن است

رييس ستاد امربه معروف خوروبيابانك گفت:
همه امور در گرو امر به معروف و نهى از منكر است

شهر زيرزمينى نوش آباد در روزهاى تاسوعا 
و عاشورا تعطيل است

كاروان دانش آموزان پسر شهرضا به مناطق 
عملياتى دفاع مقدس اعزام شد

ــزوم وجود امر  ــاره به ل ــتان خوروبيابانك با اش ــتاد احيا شهرس رييس س
ــران عنوان ــب ويرانى و خس ــرك آن را موج ــى از منكر، ت به معروف و نه

 كرد.
ــتاد امر به معروف و نهى از منكر شهر ستان  ــه س امام جمعه خور ، در جلس
ــر به معروف  ــه گفت: اگر ام ــت اين فريض ــاره به اهمي خوروبيابانك با اش
ــد كارى به درستى انجام  و نهى از منكر در جامعه رنگ و بويى نداشته باش

نمى شود.
ــيد احمد مهدى نژاد افزود: لزوم پرداختن به  حجت االسالم والمسلمين س
ــيدن خير مى شود و ترك آن موجب  فريضتين باعث عمران و آبادانى و رس
ويرانى خواهد شد و نتيجه رشد معروفات باعث كاهش منكرات خواهد شد 

و در صورت فراموشى آن، نتيجه عكس خواهد داد.
رييس ستاد امر به معروف و نهى از منكر شهرستان خوروبيابانك، با اشاره به 
قانون حمايت از آمران به معروف تصريح كرد: بر اساس اين قانون مصوبات 
ــخاص حقيقى يا حقوقى كه در اجراى آن  اين ستاد بايد اجرايى شود و اش

خللى وارد كنند مجازات خواهند شد.
ــت، فرصت ها و تهديد هاى آن بررسى و راه  ــأله توريس ــه مس در اين جلس

كارهايى براى اجرايى شدن به تصويب رسيد.

مدير شهر زمينى نوش آباد از تعطيلى اين مجموعه باستانى در روزهاى تاسوعا و 
عاشوراى حسينى خبر داد.عباس شافعى اظهار داشت: اين اقدام براى هرچه باشكوه 
تر برگزار كردن آيين هاى عاشورايى در اين شهر زيرزمينى انجام مى شود.وى با 
اشاره به برگزارى آيين هاى ويژه هشتم و يازدهم محرم در اين شهر، از گردشگران 
براى حضور در اين مراسم هاى ويژه مذهبى دعوت كرد.شافعى با بيان اينكه نوش 
آباد به شهر آيين هاى عاشورايى شهرت يافته است، افزود: هر سال در روز هشتم 
محرم، آيين خيمه كوبى و در عصر روز يازدهم محرم يك روز پس از واقعه عاشورا 

نيز مراسم خيمه بردارى در شهر نوش آباد برگزار مى شود.
شافعى خاطرنشان كرد: در روز تاسوعا، آيين هاى سقاخوانى و سينه زنى و صبح روز 
عاشورا نيز تعزيه خوانى در شهر نوش آباد برگزار مى شود و گردشگران مى توانند 
از اين مراسم هاى مذهبى بهره ببرند.شهر تاريخى نوش آباد كه در پنج كيلومترى 
ــت كه به همراه نياسر و قمصر بعد  شمال كاشان قرار گرفته از جمله مناطقى اس
از نابودى تمدن سيلك مورد توجه ساكنان اين منطقه قرار گرفت.مجموعه شهر 
ــى، قلعه سى زاد، بقعه امام زاده محمد  زيرزمينى، مسجد جامع، آب انبار چاله س
(ع)، مسجد عتيق و پل اسحاق از جمله آثار تاريخى شهر نوش آباد است.اين شهر 
ــت كه به علت قرار گرفتن در  ــهر كوچك گردشگرى اس تاريخى از جمله پنج ش
ــان از جايگاه ويژ ه اى  ــمال به جنوب و نزديكى آن با شهر كاش مسير ترانزيت ش

برخوردار است.

ــت: 300 نفر  ــهرضا گف ــتان ش ــيج دانش آموزى شهرس فرمانده حوزه بس
ــتان شهرضا  ــتان هاى شهرس ــتان ها و هنرس از دانش آموزان پسردبيرس
ــدس اعزام  ــى دفاع مق ــق عمليات ــور به مناط ــان ن ــب اردوى راهي در قال

شدند.
ايمان باقرپور افزود: اين دانش آموزان با هفت دستگاه اتوبوس به مدت چهار 

روزبه مناطق جنگى جنوب كشور اعزام شدند.
ــه همراه هفت  ــهرضا ب ــرد: كاروان دانش آموزى راهيان نورش وى اظهارك
ــهيد  ــدس و 18 فرهنگى در پادگان هاى ش ــت راوى دفاع مق روحانى، هف
مسعوديان و شهيد باكرى استان خوزستان مستقر شده و از مناطق عملياتى 
ــلمچه، طالييه و دهالويه ديدن مى كنند.وى گفت : ترويج و نشر  اهواز، ش
فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و انتقال اثرگذار آن به نسل جوان از مهمترين 
اهداف برگزارى اردوهاى دانش آموزى راهيان نورشهرضاست.فرمانده حوزه 
بسيج دانش آموزى شهرستان شهرضا يادآورى حماسه ها و ايثارگرى هاى 
ــال دفاع مقدس به عنوان برگ زرين تاريخ شكوهمند  رزمندگان هشت س
انقالب اسالمى را از ديگر اهداف اين اردوها دانست.باقرپور در پايان از اعزام 
اولين كاروان دختران شهرضايى بعد از ايام محرم خبر داد.دوهزار فرهنگى 
ــى بر  ــهرضايى را در 200 مركز آموزش كار آموزش 26هزار دانش آموز ش

عهده دارند.

خبر 

جعفريان دهكردي:

سمـوم صنعتى و كشاورزى اصفهـان  را  تهـديد  مى كند
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ــور تدوين و  ــتند كه قانونى در اين كش ــتار آن هس مردم چين خواس
ــتعمال دخانيات را در پرجمعيت ترين  ــكلى اس تصويب شود كه به ش
ــيب هاى جدى آن به اقشار مختلف جامعه  كشور جهان، منع و از آس

جلوگيرى كند.
ــود كه گزارش هاى جديد  ــت به دنبال آن مطرح مى ش اين درخواس
ــال 2030 ميالدى نزديك به  ــان مى دهد تا س ــكى نش نشريات پزش
ــيگار جان شان را  ــال، در چين بر اثر استعمال س دو ميليون نفر در س

از دست خواهند داد.
اين رقم اكنون نزديك به يك ميليون نفر است و آنچه افكار عمومى چين 
را نگران كرده، كاهش سن سيگارى ها و همچنين آسيب هايى است كه 

اين افراد به ديگر اقشار جامعه مى زنند كه در معرض دود آن هستند.
ــند و آمار  ــى كش ــيگار م ــه 330 ميليون نفر س ــك ب ــن نزدي در چي
ــى از آن  ــر هم در معرض دود ناش ــان مى دهد كه 740 ميليون نف نش
قرار دارند كه از اين ميان 180 ميليون نفر را كودكان شامل مى شوند.

ــزار نفر  ــاالنه 100 ه ــه در چين س ــى كند ك ــار همچنين ثابت م آم
به طور غيرمستقيم و به دليل استعمال دود سيگار به شكل ناخواسته 
جان شان را از دست مى دهند و يك ميليون نفر هم مستقيما به دليل 

كشيدن سيگار جان مى بازند.
ــى تنها راهكار جلوگيرى از  روزنامه «چاينا ديلى» چين نيز در گزارش
وارد شدن آسيب هاى فزاينده استعمال دخانيات را، تبديل چين پهناور 

به كشورى عارى از دخانيات دانست.
اين روزنامه همچنين اعالم كرد كه افزايش تعداد افراد سيگارى در چين 
باعث افزايش شمار مبتاليان به بيمارى هاى گوناگون از جمله سرطان 
ريه در كودكان و نوجوانان شده و اين مساله تدوين قانون منع استعمال 

سيگار در كشور را ضرورى كرده است.
اگرچه چين به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و مصرف كننده سيگار 
در جهان به آسانى قادر به انجام چنين امر مهمى نيست، اما نگرانى هاى 
ــتعمال سيگار به خصوص  ــور از بابت اس فزاينده اى در جامعه اين كش

در ميان جوانانى كه كمتر از 20 سال دارند، ايجاد شده است.
ــش ميليون نفر در سال در  ــان مى دهد كه نزديك به ش بررسى ها نش
جهان بر اثر استعمال سيگار جان شان را از دست مى دهند، اما نگرانى 
بيشتر اين است كه هر سيگارى زمانى كه تنفس مى كند، مى تواند 7 

هزار ماده شيميايى مضر را در محيط پيرامونى خود منتشر كند.
ــيگار يك خبر  ــتعمال فزاينده س ــه اس ــد ك «چاينا ديلى» مى نويس
ــت، اما خبر خوش مى تواند براى مردم  بسيار بد براى همه جامعه اس
تصويب قانون ممنوعيت كشيدن سيگار و تبديل كردن كشور به مكانى 

پاك براى همه باشد.
اگرچه در برخى از شهرهاى مختلف چين اين قانون تا حدودى رعايت 
مى شود و در مكان هاى عمومى به خصوص بيمارستان ها و سالن هاى 
پذيرايى، كشيدن سيگار ممنوع است؛ اما اين قانون داراى ضعف هاى 

فراوانى است كه مانع از اجراى دقيق آن براى همه شهرها مى شود.
در شهر پكن پايتخت چين كه نزديك به 22 ميليون نفر جمعيت دارد بر 
اساس همين قانون، كشيدن سيگار در تمامى مكان هاى بسته ممنوع 
ــته مانعى براى سيگارى هاى پايتخت  است؛ اما اين قانون هنوز نتوانس

ايجاد كند.

ــراى روزهاى  ــى و خانگى، پايانى ب ــتفاده از برخى راه هاى طبيع اس
پاييزى است، كه با آبريزش بينى شروع شده اند.

ــى  ــروه آموزش ــى گ ــات علم ــو هي ــا عض ــم رزم پ ــر ابراهي دكت
ــرد: معموال  ــردن، بيان ك ــر و گ ــق و بينى و جراحى س گوش و حل
ــى از اتفاقات  ــل يك ــر فص ــگام تغيي ــه هن ــا ب ــرما و ي ــل س در فص
ــن  ــد، همي ــش مى آي ــردم پي ــر م ــراى اكث ــه ب ــايندى ك ناخوش

آبريزش بينى است، كه در نتيجه احتقان سينوس ها بروز مى كند.
ــردن  ــارج ك ــى خ ــه معن ــى ب ــن بين ــع گرفت ــزود: در واق  وى اف
ــن كه  ــراى اي ــن روش ب ــى، بهتري ــل بين ــات داخ ــواد و محتوي م
ــا را  ــينوس ه ــه س ــن ب ــال راه يافت ــا مج ــا و باكترى ه ويروس ه

پيدا نكنند.
ــوص راه طبيعى براى  ــى در خص ــص گوش و حلق و بين اين متخص
ــه آبريزش بينى  ــرد: زمانى كه ب ــى، تصريح ك ــرل آبريزش بين كنت
ــيد؛  ــزان فراوانى مايعات بنوش ــه مي ــت ب ــويد، الزم اس دچار مى ش
ــع يافته  ــواد تجم ــث دفع م ــاى داغ باع ــيدنى ه ــن نوش همچني
ــار از فنول  ــن سرش ــوند، و از آنجايى كه آويش در داخل بينى مى ش
ــپكتورانت  ــم،  اكس ــت، يك گياه ضد عفونى كننده، ضد اسپاس اس
ــى  ــود، و خواص ضد ويروس ــوب مى ش ــده محس ــد براى مع و مفي

قوى دارد، در نتيجه به درمان آبريزش بينى كمك زيادى مى كند.
ــت: داخل يك فنجان آب جوش دو قاشق چايخورى   وى اظهار داش
آويشن بريزيد و 5 دقيقه دم كنيد بعد دمنوش آويشن را با كمى عسل 
ــه 3 تا 4 فنجان از اين  و نصف يك عدد ليموترش ميل كنيد؛ و روزان
ــگيرى از  ــانده بخوريد، در ضمن همچنين براى درمان يا پيش جوش
آبريزش بينى مى توانيد با آويشن بخور داده و بينى خود را به خوبى 
ــان اهميت ويژه اى  ــان كرد: اگر به تغذيه ت تميز كنيد. وى خاطر نش
ــا اولين وزش باد،  ــتم ايمنى بدن تان، ديگر ب دهيد، با تقويت سيس
ــود به طور مرتب و  ــويد؛ و توصيه  مى ش دچار آبريزش بينى نمى ش
ــان را  ــى، بينى ت ــى بين ــا گرفتگ ــكل آبريزش ي ــروز مش ــل از ب قب
ــو تميز كنيد؛ چرا كه با همين كار ساده از 80 درصد  با سرم شستش

بيمارى هاى گوش و حلق و بينى مى توان پيشگيرى كرد.

ــذاى  ــه از آب و غ ــاى منتقل ــرل بيمارى ه ــروه كنت ــت گ سرپرس
ــه در خصوص تامين  ــت، جزييات اقدامات اين وزارتخان وزارت بهداش
سالمت زائران كربالى حسينى همزمان با ايام تاسوعا و عاشورا، با توجه 

به شيوع وبا در عراق را تشريح كرد.
دكتر بابك عشرتى در اين باره گفت: وزارت بهداشت در زمينه تامين 
ــاله را با هم پيش مى برد؛ در وزارت  ــالمت زائران در عراق چند مس س
ــت و از روز چهارشنبه به صورت  ــكيل شده اس بهداشت تيم هايى تش
تدريجى به عراق اعزام مى شوند كه مسووليت نظارت بر بهداشت زائران 
ــن تيم ها عالوه بر  ــذا و... را برعهده دارند. اي از نظر مواد غذايى، آب، غ
تيم هاى بهداشتى، كاروان ها هستند كه تا اربعين حسينى نيز در عراق 
مستقر خواهند بود. بخشى از آموزش كاروان داران و پرسنل  بهداشتى، 

انجام شده و همچنان نيز ادامه دارد.
ــوص زمينى، يكى ديگر از  ــت هاى مرزى به خص وى افزود: تقويت پس
ــت. در اين خصوص همكاران ما براى  ــت اس برنامه هاى وزارت بهداش
ــاع بيماران  ــور بيماريابى و ارج ــه منظ ــت هاى مرزى ب بازديد از پس
ــتى كاروان هايى  ــت بهداش ــارت بر وضعي ــوزش و نظ و همچنين آم
ــى هاى الزم را  ــد، سركش ــور مى كنن ــى عب ــاى زمين ــه از مرزه ك
ــارى وبا در عراق  ــد. وى درباره وضعيت حال حاضر بيم انجام مى دهن
گفت: در حال حاضر شرايط در عراق بهتر شده و تعداد موارد ابتال به اين 

بيمارى رو به كاهش است.
 بحث وبا تا اربعين بهتر مى شود

عشرتى، همچنين آمار ابتال به وبا را در كل كشور 63 مورد اعالم كرد، 
كه 14 نفر از آنها يا عراقى بودند يا به عراق سفر كرده اند.

ــع از آن اطالع  ــدارد و اگر به موق ــختى ن ــه داد: وبا درمان س وى ادام
ــود، مى تواند  ــز رعايت ش ــت فردى ني ــم و همچنين بهداش پيدا كني

به صورت سرپايى درمان شود.
ــاميدنى كه  ــه كرد: از غذا و آب آش ــرتى همچنين به زائران توصي عش
ــتفاده كنند و تا حد ممكن  كاروان ها در اختيار آنها قرار مى دهند، اس
ــوى مكرر  ــتفاده نكنند. همچنين شست وش از آب و غذاى بيرون اس
ــگيرى از ابتال  ــتفاده از آب و غذاى سالم در پيش دست و صورت و اس

به وبا موثر است.

كشورى عارى از دخانيات؛ 
خواسته جدى مردم چين

دمنوشى براى خالصى
 از آبريزش بينى

 زائران كربال مراقب باشند؛
شيوع وبا در عراق

ــاعت  ــام، بايد طبق س ــوردن ناهار و ش خوابيدن بعد از خ
ــما بخواهيد بعد از خوردن غذا  مشخصى باشد؛ يعنى اگر ش
ــى نشويد، بهتر است با ما  وخوابيدن دچار مشكالت گوارش

همراه شويد.
خوابيدن چند ساعت بعد از غذا خوردن، مجاز است؟

ــد كه خواب بد و آشفته  شايد براى شما هم پيش آمده باش
ــد و او هم با  ــت تان تعريف كني اى ببينيد، آن را براى دوس
لبخند روى شانه تان بزند و بگويد: «شام زياد خورده بودى!» 
ــد، ولى  ــى كرده باش ــما را عصبان ــايد هم اين حرف ش ش
ــت كه اين عقيده چندان هم بى ربط نيست  واقعيت اين اس
و در حقيقيت غذايى كه قبل از خواب مى خوريد، با كيفيت 
خواب شبانه شما ارتباط مستقيمى دارد. براى اينكه بدانيم 
ــد و چه بخوريم كه  ــه رابطه اى با هم دارن خواب و تغذيه چ

راحت تر بخوابيم، در ادامه با ما همراه باشيد.
آيا كم خوابى، روى تغذيه و جذب مواد مغذى در بدن 

تاثير مى گذارد؟
ــلما تاثير زيادى دارد. كم خوابى معموال با استرس  بله. مس
ــاز طبيعى اش  ــخص طبق ني ــت، چون وقتى ش همراه اس
هفت ساعت در شبانه روز نمى خوابد، دچار استرس مى شود 
و همين استرس باعث مى شود، جذب مواد غذايى در بدن 
به شدت كاهش پيدا كند. در نتيجه نياز بدن به مواد مغذى 
 B ــروه ويتامين هاى ــد ويتامين هاى C و گ و ضرورى مانن
باال مى رود و بدن احساس گرسنگى مى كند؛ بنابراين فرد 
بيشتر از حد نياز واقعى اش غذا مى خورد و دچار اضافه وزن و 
چاقى مى شود. ضمن اينكه افراد براى سرپوش گذاشتن روى 
استرس ناشى از كم خوابى، به زياده روى در غذا خوردن روى 

مى آورند، كه باز هم عامل افزايش وزن مى شود.
آيا بى نظمى در خواب، بر بدن تاثير مى گذارد؟

ــه باعث بر هم  ــت ك اين هم يكى از آن عادت هاى مضر اس
ــان ها بايد  ــود. همه انس خوردن روال تغذيه طبيعى مى ش
بين ساعت هاى 12 نيمه شب تا 5 صبح را به صورت ممتد 
بخوابند. اگر در آن ساعات شب، كسى به دليل كار يا درس 
ــرداى آن روز ،  ــا از روى عادت غلط بيدار بماند، ف خواندن ي
ــود و قدرت يادگيرى و طراوت ذهنى  دچار استرس مى ش
ــالل روبرو  ــد و  در روال تغذيه اش با اخت ــى كن اش افت م

ــب بدن  ــاعات ش ــل كه در آن س ــد. به اين دلي خواهد ش
ــروتونين،  ــى هورمون هاى خواب از جمله س به طور طبيع
ــح مى كند كه به خواب راحت و عميق كمك مى كند.  ترش
اما وقتى شما در آن ساعات بيدار باشيد و سروتونين ترشح 
ــود، چون نمى تواند عملكرد اصلى خودش را انجام دهد،  ش
ــود. در واقع  ــى مى ش ــتهايى و در نتيجه چاق ــث پراش باع
بى نظمى در خواب، نظم متابوليسم و سوخت و ساز طبيعى 

بدن را مختل مى كند. 
خوابيـدن بالفاصلـه بعـد از خـوردن غـذا بـروز 

چه مشكالتى را به همراه دارد؟
اولين مشكلى كه به وجود مى آيد، آسيب شديد به دستگاه 
ــتگاه گوارش  ــى خوابيم دس ــت؛ چون وقتى م گوارش اس
ــانى به  ــد و در اين حالت خون رس به حالت افقى درمى آي
ــود؛ بنابراين عمل هضم دچار  ــت انجام نمى ش معده درس
اختالل مى شود، و به همين خاطر ريفالكس يا همان ترش 
كردن اتفاق مى افتد. ضمن اينكه بالفاصله خوابيدن بعد از 
ــه اين ترتيب كه  ــود. ب غذا، باعث چاقى و اضافه وزن مى ش
سوخت و ساز غذا و متابوليسم پايه درست انجام نمى شود و 
ــريع جذب بدن مى شوند؛ چون بدن  مواد غذايى خيلى س
ــت  ــت و عمل هضم را درس ــت خوابيده، فعال نيس در حال
ــوند. درواقع  ــى ش ــد دفع نم ــد و مواد زائ ــى ده انجام نم
ــى آيد و  ــواب پايين م ــت خ ــاز بدن در حال ــوخت وس س
ــى از غذايى كه خورده شده، جذب بدن  كالرى اضافى ناش

مى شود. 
چقـدر فاصلـه زمانـى بايـد بيـن غـذا خـوردن و 

خواب باشد؟
ــاعت فاصله  ــدود نيم تا يك س ــواب بعدازظهر، ح براى خ
ــت اين مدت صرف پياده روى ماليم  كافى است و بهتر اس
ــته و فعاليت هاى آرام بدنى شود،  يا مطالعه در حالت نشس
ــام و  ــبانه، فاصله بين وعده غذايى ش ولى در مورد خواب ش
ــتر، و حداقل بين 3 تا 4 ساعت  به رختخواب رفتن بايد بيش

باشد.
براى اينكه خواب شـبانه راحت ترى داشته باشيم، 

خوردن چه غذاهايى توصيه مى شود؟
ــت بدون چربى  ــامل انواع گوش ــت ش ــام اصلى بهتر اس ش

ــى ها،  ــواع ماكارون ــى، ان ــد مصرف ــك واح ــدازه ي ــه ان ب
ــه منابع طبيعى  ــيب زمينى و برنج ك ــبوس دار، س نان س
ــتند،  ــان هس ــوص تريپتوف ــه خص ــه ب ــيدهاى آمين اس
ــى مانند:  ــس هاى طبيع ــاالد با س ــفيده تخم مرغ، س س
ــم چرب،  ــت ك ــج، آبغوره و ماس ــون، آب نارن ــن زيت روغ
ــفناج و كاهو،  ــد: اس ــبز، مانن ــاى برگ س ــبزى ه انواع س
انواع توت ها مانند شاتوت وتوت فرنگى و سبزى هاى معطر 
ــام  ــد. دقت كنيد كه حجم ش ــويد باش از قبيل ريحان و ش
ــما  ــنگينى به ش ــاس س ــا احس ــد، ت ــاد نباش ــى زي خيل

دست ندهد. 
ــب احساس گرسنگى  ــت نيمه ش در اين صورت ممكن اس
ــاق نيفتد و فاصله  ــراى اينكه اين اتف ــد و ...؛ ب به وجود بياي
ــود، بايد قبل از  ــه زياد نش ــام و صبحان بين وعده غذايى ش
ــير كم  ــب مانند يك ليوان ش خواب يك ميان وعده مناس
چرب با يك قاشق عسل يا 2 عدد خرما (براى ديابتى ها يك 
خرما كافى است)، يك تكه نان سنگك، بيسكويت سبوس 
ــيب بخوريد.  ــيرين يا يك عدد موز يا س دار بدون جوش ش
اين مواد غذايى، حاوى تريپتوفان هستند؛ همان اسيدآمينه 
ضرورى كه باعث ترشح سروتونين مى شود و خواب راحت 

را به ارمغان مى آورد.
در مورد توصيه به شير نوشيدن، بعضى افراد اگر قبل از خواب 
مايعات بنوشند، دچار تكرر ادرار شبانه و بى خوابى مى شوند؛
ــت، ــف متفاوت اس ــراد مختل ــورد اف ــوع در م ــن موض اي
ولى اگر كسى دچار ناراحتى شد، مى تواند شير را يك ساعت 

قبل از خواب بنوشد.
 چه مواد غذايى مانع از خواب راحت شبانه مى شوند؟
ــه هنگام،  ــبانه عميق و ب ــه در خواب ش ــى هايى ك خوراك
ــابه هاى  ــد از: قهوه، نوش ــى كنند، عبارتن اختالل ايجاد م
ــل هاى تند،  ــكالت و كاكائو، فلف ــاى پررنگ، ش گازدار، چ
ــرب، غذاهاى  ــس هاى چ ــيرين، س ــرهاى چرب و ش دس
ــيرين،كه  ــى ش ــاى خيل ــى ه ــه دار و خوراك ــد و ادوي تن
ــى  ــخ و ناراحتى گوارش ــد و موجب نف ــانى ندارن هضم آس
ــت از غروب به بعد، از خوردن اين  ــوند. پس بهتر اس مى ش
ــوده اى  ــم، تا خواب آس ــا پرهيز كني ــيدنى ه غذاها و نوش

داشته باشيم.
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بيشتر بدانيمدريچه

طب سنتى

 اين مطلب به شما مى گويد كه بدون شك ابتال به ديابت باردارى 
مانند هر بيمارى ديگرى نياز به درمان دارد؛ اما از آنجا كه در دوران 
ــد با احتياط  ــاس باردارى قرار داريد،  اقدام هاى درمانى باي حس
ــرل قند خون و  ــه مرحله نظارت، كنت ــود. درمان در س انجام ش

درمان عوارض انجام مى شود.
الزم نيست براى درمان به خوردن غذاهاى عجيب و غريب و خاص 
روى بياوريد؛ اما ممكن است نياز به تغييرات در زمان، نوع و مقدار 
ــيد. پياده روى چند روز از  غذايى كه مصرف مى كنيد، داشته باش
هفته هم مى تواند به تنظيم قند خون كمك كند. تغييراتى كه در 
شيوه زندگى ايجاد مى كنيد، مى تواند يك باردارى سالم را براى تان 
ــاس بهتر و  ــما احس به ارمغان بياورد. همزمان با اين تغييرات، ش

انرژى بيشترى را در طول دوران باردارى خواهيد داشت.
درمان ديابت شامل موارد زير است:

خوردن وعده هاى غذايى منظم: بعد از آنكه تشخيص ديابت 
باردارى براى شما داده شد، بايد با يك متخصص تغذيه در اين باره 
مشورت كنيد. شما خواهيد آموخت كه چطور مقدار كربوهيدرات 
دريافتى تان را محدود كنيد. متخصص تغذيه ممكن است از شما 

بخواهد آنچه مى خوريد را يادداشت كنيد. 
ــاعت و نيم در هفته  ــعى كنيد دست كم دو س ورزش منظم: س
ورزش كنيد. كافى است روزى نيم ساعت به مدت پنج روز در هفته 
ــروع مى توانيد از روزى 10 دقيقه شروع  پياده روى كنيد. براى ش
كنيد. ورزش در طول باردارى، كمك مى كند، انسولين بدن بهتر 
استفاده شده و سطح قند خون كنترل شود. اگر پيش از باردارى 
ــورت كنيد و  ــك تان مش ــد با پزش ــد، مى تواني ورزش نمى كردي

ورزش هاى سبك مانند شنا و پياده روى را شروع كنيد. 
ــى از درمان ديابت  چك كردن سـطح قند خون: بخش مهم
ــطح قند خون در خانه است. شما هر روز  باردارى، چك كردن س
ــتن اين كه  بايد يك آزمايش قند خون در منزل انجام دهيد. دانس

ــرار دارد، از لحاظ ذهنى به  ميزان قند خون در محدود طبيعى ق
شما كمك مى كند. 

ــك قطعا نظارت كامل بر حركات  نظارت بر رشـد جنين: پزش
ــت. حتى ممكن  جنين و تعداد دفعات ضربه زدن  را خواهد داش
ــد جنين يا تست بدون  ــونوگرافى براى اطمينان از رش ــت س اس
ــه حركت را  ــوزاد ب ــخ قلب ن ــردن پاس ــخص ك ــش براى مش تن

انجام دهد.
چك آپ منظم پزشكى: ابتال به ديابت باردارى به اين معناست 
ــات كنيد.  ــك را مالق ــول پزش ــش از حد معم ــما بايد بي كه ش
در اين مالقات، پزشك فشار خون شما را چك خواهد كرد و تست 
نمونه ادرار خواهد گرفت. همچنين از شما خواهد خواست سطح 
قند خون تان را اعالم كنيد و درباره آنچه خورده ايد و ورزش هايى 

كه انجام داده ايد، توضيح دهيد.  
ــن راهى كه  مصـرف داروى ديابت و تزريق انسـولين: اولي
ــود، تغييرات رژيم  ــنهاد مى ش ــان ديابت باردارى پيش براى درم
ــطح قند خون شما بيش  ــت. اما اگر س غذايى و ورزش منظم اس
ــولين يا داروهاى ديابت  ــد، ممكن است نياز به انس از حد باال باش

باشد. 
متفورمين و انسولين

در برخى موارد ممكن است داروى متفورمين تجويز شود، اما اين 
ــهال، تهوع، سرگيجه  ــت عوارض جانبى مانند اس دارو ممكن اس
ــولين مقاوم باشد،  ــما به انس و دل درد ايجاد كند. اما اگر بدن ش
ــولين باشد ؛كه به دو  اين احتمال وجود داردكه نياز به تزريق انس
ــر بار قبل از وعده  ــت. در نوع آنالوگ، ه صورت آنالوگ و بازال اس
غذايى تزريق انجام مى شود، اما زياد دوام ندارد. نوع بازال، در زمان 
خواب و بيدارى تزريق مى شود. اين دو مورد براى استفاده در دوران 
ــتند. هرچند نياز است كه سطح قند  باردارى كامال بى خطر هس

خون تان را به طور مرتب بررسى كنيد.

ــاى متعدد ميزان  ــاز به پيگيرى ه ــال به ديابت نوع 2، ني اگرچه بيماران مبت
قند خون و ادامه روند دارودرمانى دارند، اما در كنار داشتن يك شيوه زندگى 
مناسب، ثابت شده است كه برخى ادويه جات مى توانند در درمان و يا كنترل 

قندخون در افراد ديابتى مفيد واقع شوند.
فهرست اين ادويه ها و گياهان از اين قرار است

ــش قند خون  ــبزى باعث كاه ــود در اين س ــاى موج ريحـان: فالونوئيده
به طور طبيعى مى شود.

ــت عمومى و  ــه بهداش ــده در موسس ــه انجام ش ــك مطالع زغـال اخته: ي
ــال اخته يعنى  ــت كه مصرف منظم زغ ــان داده اس تغذيه بالينى آمريكا، نش
ــان گر بهبود تحمل گلوكز در افراد با سندرم متابوليك  400 گرم در روز، نش
است. آنتى اكسيدان هاى موجود در اين ميوه نيز به مبارزه با ديابت مى رود، 

و موجب تقويت قلب و كاهش التهاب و چربى خون مى شود.
بابونه: قند خون را كاهش مى دهد و مانع عوارض ديابت، روى كبد مى شود. 
ــى تواند خاصيت آرام  ــخت، يك فنجان چاى بابونه م بعد از يك روز كارى س

بخشى و تسكين دهندگى داشته باشد.
ــا مقاومت  ــت و ب ــيدانى اس دارچيـن: اراى اثرات ضدميكروبى و آنتى  اكس
ــق چاى خورى دارچين در روز،  ــولينى مقابله مى  كند. مصرف نصف قاش انس

ــه ديابت  ــاران مبتال ب ــترول در بيم ــود كلس ــون و بهب ــث كاهش قندخ باع
نوع 2 مى  شود. دارچين، ادويه  اى مفيد در درمان پرنوشى و پرادرارى ناشى از 

افزايش قندخون در ديابت هم محسوب مى  شود.
زيره سياه: قند خون و كلسترول را كاهش مى دهد. زيره سياه، باعث افزايش 
حساسيت به انسولين و افزايش برداشت گلوكز از طريق سلول و متعاقبا كاهش 
قندخون مى  شود. همچنين دانه زيره از تشكيل محصوالت نهايى گليكاسيون 
كه در ديابت معمول است و اغلب منجر به عوارض ديابت مى  شود، جلوگيرى 

مى  كند.
ــناخته مى شد،  ــير مادران ش شـويد: قبال به عنوان عامل افزايش دهنده ش

اما هم اكنون محققان، پى به خاصيت ضد ديابتى اين سبزى نيز برده اند.
ــرطان محافظت  ــت و در برابر س سـير: عالوه بر اين كه براى قلب خوب اس

ايجاد مى كند، باعث كاهش قند و چربى خون نيز مى شود.
ــرات ضدالتهابى و  ــم و جذب، اث ــر تاثير بر هض ــن ادويه به خاط زنجبيل: اي

ضدتهوعى معروف است. 
ــولين، كاهش اكسيداسيون و بهبود  ــيت به انس زنجبيل باعث بهبود حساس
ــود. زنجبيل در كنترل طوالنى  مدت قند خون در افراد  ــترول نيز مى  ش كلس

مبتال به ديابت نوع 2 موثر است. 
جينجرول، يكى از فعال ترين تركيبات موجود در زنجبيل، مى  تواند برداشت 
ــولين افزايش دهد و  ــلول هاى عضالنى بدون نياز به انس ــط س گلوكز را توس

بنابراين در تنظيم و كنترل قند خون موثر است.
نعناع: شامل آنتى اكسيدان هاى طبيعى براى مبارزه با ديابت، بيمارى هاى 

قلبى، پيرى و سرطان است.
ــود، و بنابراين در مبارزه  ــيداتيو مى ش ــترس اكس رزمارى: باعث كاهش اس
ــت. ضمن اين كه نقش مهمى در درمان سندرم  ــرطان موثر اس با التهاب و س

متابوليك دارد.
ــورى در افراد  ــولين و كاهش پرخ ــر به كاهش مقاومت به انس ترخون: منج

ديابتى مى شود.
ــت.  ــرطان و ديابت اس ــراى مبارزه با س ــاه دارويى ب زردچوبـه: بهترين گي
خاصيت ضد التهابى دارد و منجر به محافظت نورونى مى شود، منجر به كاهش 

وزن مى شود و محافظ قلب است.

12 گياه و ادويه مفيد براى ديابتى ها

ــب بدن  ــاعات ش ــل كه در آن س ــد. به اين دلي ــى ها، خواهد ش ــواع ماكارون ــى، ان ــد مصرف ــك واح ــدازه ي ــه ان ب

چند ساعت بعد از شام 
مى توانيم بخوابيم؟

ديابت باردارى و درمان
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دريچه

ــن از هنگامى كه خواندم  ــيعه مى گويد: م يكى از علماى بزرگ ش
ــورا فرمود: من اصحابى  يا شنيدم كه امام حسين (ع ) درشب عاش
ــن حرف  ــدارم؛ در اي ــراغ ن ــاب خود، س ــر از اصح ــا وفات بهتر و ب
ــخن از  ــه اين س ــتم بپذيرم ك ــى توانس ــدم و نم ــد ش ــار تري دچ
اباعبداهللا (ع) باشد؛ زيرا با خود مى انديشيدم كه اصحاب آن حضرت 

خيلى هنر نكردند.
ــت و ريحانه پيغمبر، و امام زمان و فرزند على (ع )  ــين اس امام حس
ــلمان عادى نيز اگر امام حسين (ع ) را  و زهراى اطهر است، هر مس
ــه يارى كردند،  ــارى مى كرد؛ وآنها ك در اين وضع مي ديد، او را ي
ــارى نكردند،  ــه ي ــد؛ و آنها ك ــرج ندان ــم قهرمانى به خ ــى ه خيل
ــه در اين  ــس از مدتى ك ــدى بودند. پ ــت و ب ــى آدم هاى پس خيل
ــن غفلت و  ــت مرا از اي ــال انگار مى خواس ــودم، خداوند متع فكر ب
ــبى در عالم رويا ديدم،  ــتباه بيرون بياورد؛ بنابراين ش جهالت و اش

صحنه كربالست .
ــت حضرت  ــاده ام، خدم ــداهللا (ع ) آم ــا عب ــم در خدمت اب من ه
ــما  ــول اهللا، من براى يارى ش ــم: يابن رس ــالم كردم،گفت رفتم، س

آمده ام .
امام (ع ) فرمود، به موقع به تو دستور مى دهم .

ــب مقتل خوانده  ــيد (همانطور كه در كت كم كم وقت نماز فرا رس
بوديم كه سعيد بن عبداهللا حنفى و افراد ديگرى آمدند، خود را سپر 

ابا عبداهللا قرار دادند، تا ايشان نماز بخوانند).
ــم اكنون  ــم ه ــى خواهي ــا م ــود: م ــز فرم ــن ني ــه م ــرت ب حض
ــمن  ــه دش ــى ك ــت، تاوقت ــا بايس ــو در اينج ــم، ت ــاز بخواني نم
ــمن  ــر دش ــيدن تي از رس ــع  ــد، مان ــى كن ــدازى م ن تيرا

بشوى.
ــتم، پس جلوى حضرت ايستادم؛ و حضرت مشغول  گفتم : مى ايس
ــرف حضرت  ــرعت به ط ــدم يك تير به س ــدند. ناگهان دي نماز ش
ــم كردم، ناگاه تير  ــد، بى اختيار خود را خ مى آيد، تا نزديك من ش
ــا گفتم :  ــرد در عالم روي ــداهللا (ع ) اصابت ك ــدن مقدس ابا عب به ب
ــد؛ ديگر نمى گذارم  استغفراهللا ربى واتوب اليه ، عجب كار بدى ش
ــدم،  ــد، خم ش ــه دوم تيرى آمد تا نزديك من ش ــود، دفع تكرار ش
ــم  ــارم ه ــوم و چه ــه س ــورد! دفع ــرت خ ــه حض ــاز ب ــر ب تي
ــدم حضرت  ــردم ؛ ناگهان دي ــم ك ــود را خ ــورت خ ــه همين ص ب
ــر از اصحاب خودم،  ــر و با وفات ــمى كرد و فرمود: اصحابى بهت تبس

پيدا نكردم.
ــيند  ــدم اين كه آدم در ميان خانه بنش فورا به خودم آمدم و فهمي
ــتگار ى بزرگ  ــم، و به اين رس ــا هم با تو بودي و بگويد: اى كاش م
ــت، و گرنه اگر پاى عمل به ميان آيد  نائل مى شديم؛ كار آسانى اس
ــت؛  ــى كيس ــدار واقع ــه دين ــود، ك ــى ش ــوم م ــت معل آن وق
ــرف و زبان؛  ــرد ح ــى م ــت، و چه كس ــرد عمل اس ــى م و چه كس
ــس دادند،  ــوب پ ــود را خ ــد اهللا امتحان خ ــاب اباعب ــى اصح ول
ــدار  ــم و پاي ــش محك ــزم و رزم خوي ــه در ع ــد، ك ــت كردن و ثاب

هستند.

ياران وفادار
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ــناس  ــين رجبى(دوانى) كارش دكتر محمدحس
ــى  ــخصيت تاريخ ــورد ش ــالم در م ــخ اس تاري
ــا مهر،گفت:  ــو ب ــاس(ع)، در گفتگ ــرت عب حض
ــام  ــدان بن ــى از فرزن ــاس(ع)، يك ــرت عب حض
ــوان به جرات  ــت، و مى ت ــن (ع) اس اميرالمومني
ــان پس از حضرت امام حسن(ع) و  گفت كه ايش
ــرآمد  ــب كبرى(س)، س ــين(ع) و زين امام حس
ــه در تاريخ  ــت، ك ــن اس ــدان اميرالمومني فرزن
شخصيت بزرگى از خود به منصه ظهور رسانده اند. 
رجبى دوانى با اشاره به جايگاه حضرت عباس(ع) 
ــرت عباس(ع)  ــات، تصريح كرد: اگر حض در رواي
ــداكارى در راه  ــبب ف عظمتى پيدا كرد، نه به س
برادر، بلكه به سبب معرفت كامل و يقين نسبت به 
مقام واليت و فداكارى در اين راه بود؛ براى همين 
ــاب الحوائج  ــا) ائمه معصوم و ب او را تالى تلو(همت

مى خوانند.
حضرت عباس؛ غيرمعصومـى كه از معصوم 

براى ايشان زيارتنامه صادر شده است
ــاس در روايات  ــگاه حضرت عب وى در مورد جاي
ــبب اوج  ــرت عباس به س ــث گفت:  حض و احادي
ــود، و  ــام زمان خ ــدس ام ــه ذات مق ــت ب معرف
ــتند و نهايت در راه  بصيرت فوق العاده اى كه داش
ــار كردند؛ در نتيجه،  واليتمدارى جان خود را نث
اهميت فوق العاده اى را در تاريخ اسالم و در شيعه 
ــدا كردند كه  ــت آوردند و افتخار اين را پي به دس
ــوار، تعابير عظيمى  ــان آن بزرگ ائمه اطهار در ش

به كار ببرند.
ــدود  ــاس از مع ــرت عب ــرد: حض ــد ك وى تاكي
ــوم براى  ــه از معص ــتند ،ك ــن هس غيرمعصومي
ايشان زيارتنامه صادر شده است. از حضرت امام 
ــرت ابوالفضل  ــادق(ع) زيارتنامه اى براى حض ص

روايت شده است.
ــالم افزود:  برخالف آنچه  اين پژوهشگر تاريخ اس
كه بعضا در بين عوام و برخى ناآگاهان رايج است 
كه حضرت عباس به خاطر جانفشانى براى برادر 
ــت كه خير؛  ــت يافت؛ بايد گف به اين جايگاه دس
اين فضيلتى براى حضرت عباس نيست؛ چرا كه 
بسيار افراد هستند كه حاضرند جان خود را براى 
برادر فدا كنند و لحظه اى برادر خود را رها نكنند؛ 
ــى پيدا كرد،  ــر حضرت عباس عظمت بنابراين اگ
ــرادر، بلكه به  ــداكارى در راه ب ــبب ف ــه س ــه ب ن
ــبت  ــناخت و معرفت كامل و يقين نس ــبب ش س
ــداكارى در راه  ــت در زمان خود و ف به مقام والي

واليت بود.
رجبى دوانى افزود: اوج شخصيت حضرت عباس 
ــت؛چرا كه امام  ــان اس به دليل بصيرت نافذ ايش
ــه مى خواهد از عموى خويش  صادق (ع) وقتى ك
ــاس فضيلت هاى  ــه حضرت عب ــد، با اينك ياد كن

بسيارى دارد، اما در مورد ايشان مى فرمايد: «كان 
نافذ البصيره».

ــرادران ديگرى  ــد: حضرت عباس ب وى يادآور ش
داشتند كه در كنار آن حضرت در كربال به شرف 
ــرت عباس به  ــهادت نائل آمدند؛ اما مقام حض ش
خاطر آن بصيرت فوق العاده به جايى مى رسد كه 
ــم عباس  ــد : «عموي ــجاد(ع) مى فرماي ــام س ام
در روز قيامت چنان جايگاهى دارد، كه همه شهدا 

به جايگاه او غبطه مى خورند».
حضرت ابالفضل(ع)؛ شاگرد چهار معصوم و 

از علماى بزرگ اسالم
ــى و معرفتى حضرت  وى با تاكيد بر جايگاه علم
ــل توفيق آن را پيدا  عباس گفت: حضرت ابوالفض
ــود.  ــر چهار معصوم بهره مند ش كرد كه از محض
پدر عظيم الشان ايشان حضرت اميرالمومنين(ع)، 
ــين(ع) و همچنين  ــام حس ــن(ع)، ام ــام حس ام
ــجاد حدود  ــجاد(ع). آن بزرگوار از امام س امام س
12 سال بزرگ تر بودند، اما چون در مكتب واليت 
ــود، از علماى بزرگ  و مهد امامت پرورش يافته ب
ــانى  ــا آن ايثار و جان فش ــمار مى روند؛ ام به ش
ــورا در كربال  فوق العاده اى كه حضرت در روز عاش
داشتند، باعث شده كه آن بعد از شخصيت ايشان 
ــود؛ و ما حضرت عباس را  ــاير ابعاد چيره ش بر س
ــيم، حال آن كه ايشان  در علم به درستى نشناس

از عالمان بزرگ بود.
ــاره به نقش حضرت عباس در  دكتر رجبى با اش
واقعه عاشورا در مورد جمله اى كه امام حسين در 
شهادت آن حضرت بر زبان جارى فرمودند، گفت: 
ــين  حضرت عباس براى حضرت اباعبداهللا الحس
ــر(ص) بود.  ــن براى پيامب همچون اميرالمومني
ــى داريم كه  ــاى معتبر تاريخى و حديث در نقل ه
ــالم در عصر  ــدار اس ــى(ع)، نماد اقت حضرت عل
پيامبر(ص) بود، و در غزوات پيامبر هميشه پرچم 
اصلى سپاه اسالم را حمل، و پيشاپيش سپاه اسالم 

حركت مى كرد. 
ــان علمدار گفته مى شود  وى افزود: اينكه به ايش
ــاس پرچم اصلى  ــت، حضرت عب به اين دليل اس
سپاه امام حسين را در دست داشت و در قلب سپاه 

قرار گرفته بود.
رمز وارد نشـدن حضرت عبـاس در ميدان 

جنگ
ــاس تا  ــرت عب ــت حض ــرد: عظم ــد ك وى تاكي
ــجاعت  ــان ش ــود كه ايش ــناخته مى ش حدى ش
ــود، و آن حضرت  ــه ارث برده ب حضرت امير را ب
ــير نبرد،  ــت به شمش ــين دس به فرمان امام حس
ــر در محاصره  ــه زهير و ح ــك مورد ك مگر جز ي
ــام واليت  ــد، و فرمان مطاع مق ــه بودن قرار گرفت
ــته  ــان خواس ــين از ايش ــرد. امام حس را اجرا ك

ــد كه  ــته باش ــت داش ــد كه پرچم را در دس بودن
ــتان  ــان به پرچم در دس ــرم وقتى نگاه ش اهل ح
ــد و بدانند  ــب پيدا  كنن ــاس مى افتد، قوت قل عب

اين سپاه هنوز وجود دارد.
اين استاد تاريخ اسالم تصريح كرد: حضرت عباس 
ــمنان واليت  بر ميل طبيعى خود كه جنگ با دش
ــت را اطاعت  ــت، پاى مى گذارد، و فرمان والي اس
ــاهد  ــود و ش مى كند و وارد عرصه جنگ نمى ش
ــهادت عزيزان، برادران و اصحاب امام حسين  ش
مى شود و زمانى هم كه همه ياران امام به شهادت 
ــى ماند،  ــرت عباس باق ــيدند و تنها حض مى رس
ــدان بگيرد،  ــه تا اذن مي ــين رفت به نزد امام حس
ــود كه  ــه مى ش ــام مواج ــه ام ــن جمل ــا اي اما ب
ــنه آب  ــد، براى طفالن تش ــما اگر مى تواني «ش

بياوريد».
ــاز اطاعت امر موالى  وى افزود: حضرت عباس ب
خود مى كند و ماموريت آوردن آب را انجام مى دهد 
و وقتى در اين امر ناكام مى ماند، دشمن حضرت 
ــش را قطع و  ــتان مبارك ــره كرده و دس را محاص
مشك آب را هدف قرار مى دهد؛ او كه ديگر روى 
آمدن به سمت امام را ندارد، در همان جا در نبرد 
ــد؛ و اينجاست كه امام  ــهادت مى رس نابرابر به ش
حسين با شهادت ايشان احساس تنهايى مى كند 
و مى  فرمايد: «االن انكسر ظهرى و قلت حيلتى»؛ 

ــه آن حضرت  ــت ك ــخن، اين نيس معناى اين س
ــمنان  ــين بر دش ــده بود، امام حس اگر باقى مان
غلبه مى يافت، خير؛ اما به سبب پشتوانه محكمى 

كه براى امام بود، اين جمله را بيان فرمود.
ــه پرچم در  ــت ك ــت اس دوانى تاكيد كرد: درس
ــتان قوى ترين فرد، كه نماد اقتدار سپاه است  دس
ــمن  ــت و دش قرار مى گيرد، اما زمانى كه الزم اس
در حال غلبه است، معنا ندارد، اين نماد اقتدار ثابت 
بماند و هيچ جنگى نكند. كما اينكه نقش حضرت 
عباس براى امام حسين همچون حضرت امير براى 
ــى در جنگ ها تنها  ــود. حضرت عل پيامبر(ص) ب
نايستاد كه پرچم را نگه دارد، بلكه در سخت ترين 
ــد، به خصوص در  عرصه هاى ميدان نبرد وارد ش
احد كه همه گريخته بودند، آن حضرت جانانه از 

پيامبر دفاع كرد.
ــرت عباس به مانند  وى افزود: اما اينجا چرا حض
ــود. رمز و راز اين  حضرت على وارد عرصه نمى ش
مساله در اين نهفته است كه حضرت عباس دارد 
به عنوان بزرگ ترين نماد واليتمدارى به جامعه 
ــود، كه واليتمدار كسى است  شيعه معرفى مى ش
كه تنها مطيع امر موالى خود باشد و خواسته ها و 
توانمندى  هاى خود حتى براى خدمت به اسالم را 

جز به دستور مقام واليت به كار نگيرد.
ــالم تصريح كرد: واليتمدار  اين مدرس تاريخ اس
ــتور داد وارد  ــت كه اگر مقام واليت دس كسى اس
جنگ نشو و فقط پرچم در دست بگير و اگر بگويد 
ــد. و اگر  ــو، مطيع باش ــا وارد عرصه جنگ ش تنه
ــت، بگويد كه الزم  ــجاعت اس به او كه در اوج ش
نيست بجنگى و فقط آب بياور، بايد اطاعت كند. 
ــت كه با اينكه وجود حضرت  احساس من اين اس
ــر را از وجود امام  عباس مى تواند براى مدتى خط
حسين دفع كند و تعدادى از دشمنان را به هالكت 
ــاند، اما اين امر براى امتحان واليتمدارى از  برس
ــت. اصل اين است كه  ارزش كمترى برخودار اس
اسوه واليتمدارى بايد به جامعه شيعه شناسانده 
شود كه در شخصيت حضرت عباس، نمود كامل 

دارد.
ــد: حضرت عباس جز يك  رجبى دوانى يادآور ش
مورد كه رها كردن حر و زهير از محاصره دشمن 
بود در واقعه عاشورا وارد عرصه جنگ نشد؛ چون 
حضرت امام حسين دستور فرموده بود، تنها پرچم 
ــىـ   نظامى  ــت بگيرد؛ و در عرف سياس را در دس
ــودى آن جبهه  ــادن پرچم برابر ناب آن دوران، افت
ــپاه بود؛ بنابراين اينكه پرچم را  ــقوط آن س و س
حضرت عباس تا آخرين لحظات در اهتزاز داشت، 
ــين، ولو آنكه  ــه امام حس ــان آن بود كه جبه نش
ــت، هنوز زنده است و در  دو نفر بيشتر در آن نيس

برابر دشمن ايستادگى مى كند.

داستان تاريخى

ــجد پيامبر  ــه اى از مس ــالم در گوش ــين عليه الس روزى امام حس
ــزد او آمد و گفت:  ــته بود. مردى عرب ن صلى اهللا عليه و آله، نشس
ــوان اداى  ــردازم و ت ــك ديه كامل بپ ــن بايد ي ــول اهللا، م يابن رس
ــى روم، و  ــم ترين مردم م ــود گفتم، نزدكري ــدارم؛ پيش خ آن را ن
درخواست كمك مى كنم، و كسى را كريم تر از اهل بيت رسول خدا

 صلى اهللا عليه و آله نمى شناسم .
ــوال  ــه س ــالم فرمود: اى برادر عرب، من س ــين عليه الس امام حس
ــوم بدهى تو را  ــواب دادى، يك س ــا راج ــم؛ اگر يكى از آنه مى كن
ــخ دادى دوثلث آن را ادا مى كنم،  مى پردازم، و اگر دو مساله را پاس

و اگر هر سه سوال را جواب دادى، تمام بدهى تو را مى پردازم .
ــما از مانند من  ــد ش ــول اهللا آيامانن ــن رس ــت : ياب ــرب گف مردع
(كه عربى جاهل و بى سواد هستم ) سوال مى كند؟ شما كه اهل علم 

و شرف و بزرگى هستيد؟
ــنيدم كه جدم رسول خدا  ــالم فرمود: بله ش امام حسين عليه الس

صلى اهللا عليه و آله فرمود: به اندازه معرفت احسان  شود.
مرد عرب گفت : هر چه مى خواهيد سوال كنيد، اگر دانستم جواب 

مى دهم، و اگر ندانستم، از شما مى آموزم .
امام عليه السالم پرسيد: كدام اعمال بهترند؟

جواب داد: ايمان به خدا.
حضرت پرسيد: راه نجات از مهلكه كدام است ؟

پاسخ داد: اعتماد و توكل بر خداوند.
ــرد زينت  ــه م ــزى ب ــرد: چه چي ــوال ك ــالم س ــه الس ــام علي ام

مى بخشد؟
مرد عرب جواب داد: توكل توام با بردبارى.

ــزى او را  ــه چي ــت، چ ــم نداش ــم وحل ــر عل ــود: اگ ــرت فرم حض
زينت مى دهد؟

مرد عرب : مال همراه بامروت.
امام عليه السالم : اگر از فقر و صبر هم بر خوردار نبود،  چه ؟

ــمان پايين آيد واو را آتش زند كه   مرد عرب گفت : صاعقه اى از آس
مستحق چنين عذابى است.

امام عليه السالم خنديد و كيسه اى را كه در آن هزار دينار زر سرخ 
ــت درهم ارزش داشت به او  ــترى را كه دويس بود، به او داد و انگش
بخشيد و فرمود: طالها را به طلبكارانت بپرداز و پول انگشتر را صرف 

مخارج زندگى نما.
مرد عرب آنها را برداشت و گفت: خداوند بهتر مى داندكه رسالتش 

را در كجا قرار دهد.

كمك به اندازه معرفت فقير

  در چنين روزى

ممنوعيت استفاده از نهر فرات براي 
كاروان امام حسين(ع)، به دستور 

«عمـر بـن سعـد»

درگذشت آيت اهللا 
«محمدرضا مهدوى كنى» 

( 1393 ش)

تصويب قرارداد منعقده بين 
ايران و كنسرسيوم نفت در 

مجلس شوراي ملي
ــرد با  ــراي نب ــي ب ــكريان فراوان ــاد، لش ــن زي ــداهللا ب ــه عبي ــس از آن ك پ
ــرت را كامال ــت و آن حض ــيل داش ــين (ع)، به كربال گس ــداهللا الحس اباعب

ــعد فرمانده  ــه اي به عمر بن س ــود قرار داد، نام ــكريان خ در محاصره ي لش
ــتور داد: به محض رسيدن نامه، از حسين براي  سپاه كربال نوشت و به او دس
ــت، بعد تصميم خود را  ــنهاد را پذيرف يزيد بيعت بگيرد، و چنانچه اين پيش

خواهيم گرفت. 
ــرد؛ ميان  ــد ك ــت تاكي ــعد نوش ــر بن س ــه عم ــري كه ب ــه ي ديگ در نام
ــد وي از آن آب  ــازه ندهي ــد و اج ــه بياندازي ــرات را فاصل ــين و آب ف حس

استفاده كند. 
ابن سعد بالفاصله عمروبن حجاج زبيدي را با پانصد سوار، ماموريت داد تا مانع 

استفاده ي امام حسين(ع) و يارانش از آب فرات شوند. 
ــين(ع)  ــهادت امام حس ــه روز پيش از ش ــه، س ــه ي ناجوانمردان اين واقع

بود. 
ــتفاده مي كرد و  ــب اس ــياهي ش ــل العباس(ع) از س ــه حضرت اباالفض البت
ــب  ــا پنجاه نفردر ش ــي اكبر ب ــي آورد؛ و حضرت عل ــا آب م ــراي خيمه ه ب
ــامگاه روز  ــن از بامداد تا ش ــي آوردند؛ وليك ــورا براي خيمه ها آب كاف عاش
ــاران و كودكانش مهيا  ــين(ع) و ي ــام حس ــورا، هيچ گونه آبي براي ام عاش
ــن روز عظيم  ــل مصائب اي ــش، متحم ــدت گرما و عط ــد و آنان در ش نش

شدند.

ــتاى كن، كه در حال  ــدوى كنى در 14 مرداد 1310 در روس آيت اهللا محمدرضا مه
حاضر بخشى از شهر تهران است،به دنيا آمد. وى پس از طى دوره دبستان در كن، وارد 

مدرسه علميه در تهران شد و از محضر مرحوم آيت اهللا برهان بهره برد. 
ــم مهاجرت كرد  ــل به ق ــالگى براى ادامه تحصي ــن 17 س ــال 1327 درس او در س
ــرات آيات  ــون حض ــرز آن زمان همچ ــتادان مب ــر اس ــال 1340 در محض ــا س و ت
ــهيد صدوقى،  ــى)، ش ــل عامل ــده اى (جب ــواد س ــيخ عبدالج ــكينى، حاج ش مش
ــعرانى، عالمه طباطبايى، آيت اهللا العظمى  ــلطانى، مجاهدى، رفيعى قزوينى، ش س
ــى و ...، رضوان اهللا تعالى عليهم،  بروجردى، امام خمينى، آيت اهللا العظمى گلپايگان

تلمذ كرد.  
مبارزات آيت اهللا عليه حكومت طاغوت، باعث دستگيرى هاى متعدد، تبعيد، شكنجه 
و زندانى شدن ايشان شد. ايشان آخرين عالمى است كه در روزهاى نزديك پيروزى 
ــتانه پيروزى انقالب شكوهمند  ــالمى براى چندمين بار دستگير و در آس انقالب اس
اسالمى، آزاد شد.  وى بعد از انقالب اسالمى 1357، به عنوان سرپرست كميته انقالب 

اسالمى، وزير كشور، سرپرست نخست وزيرى نيز فعاليت كرد. 
ايشان همچنين عالوه بر رياست مجلس خبرگان رهبرى ، رياست دانشگاه امام صادق 

و دبير جامعه روحانيت مبارز تهران را نيز برعهده داشت. 
ــا رفت و در  ــل بيمارى قلبى به كم ــرداد 1393 به دلي آيت اهللا مهدوى كنى 14 خ

بيمارستانى در تهران بسترى شد.
سرانجام وى در صبح 29 مهرماه ، به دليل ايست قلبى دار فانى را وداع گفت.

توماس كاراليل(فيلسوف و مورخ انگليسى):
ــى گيريم،  ــال م ــراژدى كرب ــه از ت ــى ك بهترين درس
ــتوار به خدا  ــين و يارانش ايمان اس اين است كه، حس
داشتند؛ آنان با عمل خود روشن كردند كه تفوق عددى 
ــود، اهميت  ندارد؛  در جايىكه حق با باطل روبرو مى ش
ــت، باعث  ــود اقليتى كه داش ــين با وج و پيروزى حس

شگفتى من است.
فردريك جمس:

ــهيد ديگرى،  ــان ش ــر قهرم ــين و ه ــام حس درس ام
اين است كه در دنيا، اصول ابدى عدالت وترحم و محبت 
وجود دارد كه تغييرناپذيرند و هم چنين مى رساند كه 
هر گاه كسىبراى اين صفات مقاومت كند و بشر در راه 
آن پافشارى كند، آن اصول هميشه در دنيا باقى و پايدار 

خواهد ماند.
ل.م.بويد:

درطى قرون، افراد بشر هميشه جرات و پردلى و عظمت 
روح، بزرگى قلب و شهامت روانى را دوست داشته  اند؛ و 
در همين هاست كه آزادى و عدالت هرگز به نيروىظلم و 
فساد تسليم نمى شود. اين بود شهامت و اين بود عظمت 

امام حسين؛ و من مسرورم كه با كسانى كه اين فداكارى 
ــركت كرده  ام،  عظيم را از جان و دل، ثنا مى گويند، ش
ــته  ــخ آن گذش ــال از تاري ــه 1300 س ــد ك ــر چن ه

است.
واشنگتن ايروينگ(مورخ مشهور آمريكايى):

ــى خود را  ــن بود كه زندگ ــين(ع) ممك براى امام حس
ــد،  ــات بخش ــد، نج ــر اراده يزي ــدن ب ــليم ش ــا تس ب
ــالمى، اجازه نمى  ــوا و نهضت اس ليكن مسووليت پيش
ــد. او به زودى   داد كه او يزيد را به عنوان خالفت بشناس
ــه منظور  ــارى ب ــول هر ناراحتى و فش خود را براى قب
ــالم از چنگال بنى اميه آماده ساخت،  ــاختن اس رها س
ــك، و در روى  ــرزمين خش ــوزان س و در زير آفتاب س
ريگ هاى سوزان عربستان، روح حسين فناناپذيراست؛ 
ــوار من،  ــجاعت و اى شهس ــوان و اى نمونه ش اى پهل

اى حسين!

توماس ماساريك:
ــيح  ــان ما هم از ذكر مصائب حضرت مس گرچه كشيش
ــور و هيجانى  ــى آن ش ــازند، ول ــردم را متاثر مى س م
ــود، در پيروان  ــين(ع) يافت مى ش كه در پيروان حس
ــد  ــبب اين باش ــد، و گويا س ــيح يافت نخواهد ش مس
ــين(ع)،  ــر مصائب حس ــيح در براب ــب مس ــه مصائ ك

مانند پر كاهى است در مقابل يك كوه عظيم پيكر.
موريس دوكبرا:

در مجالس عزادارى حسين، گفته مى شود كه حسين، 
ــرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه  براى حفظ ش
اسالم، از جان و مال و فرزند گذشت، و زير بار استعمار و

ــيوه  ــس بياييد ما هم ش ــد، نرفت. پ ــى يزي ماجراجوي
ــتعمارگران  ــتى اس ــق قرار داده از زيردس او را سرمش
ــى با ذلت  ــزت را بر زندگ ــرگ با ع ــى يابيم، و م خالص

ترجيح دهيم.

ماربين آلمانى(خاور شناس معروف):
ــراد خود و با  ــين(ع) با قربانى كردن عزيزترين اف حس
اثبات مظلوميت و حقانيت خود، به دنيا درس فداكارى 
ــالميان را در تاريخ  و جانبازى آموخت و نام اسالم و اس
ثبت، و در عالم، بلند آوازه ساخت. اين سرباز رشيد عالم 
اسالم، به مردم دنيا نشان داد كه ظلم و بيداد و ستمگرى 
پايدار نيست و بناى ستم هر چه در ظاهر عظيم و استوار 
ــد، ولى در برابر حق و حقيقت چون پر كاهى بر باد  باش

خواهد رفت.
لياقـت علـى خان(نخسـتين نخسـت وزيـر 

پاكستان):
ــان،  ــر جه ــلمانان سراس ــراى مس ــرم، ب ــن روز مح اي
معناى بزرگى دارد. در اين روز، يكى از حزن آورترين و 
ــالم اتفاق افتاد؛ شهادت حضرت  تراژيك ترين وقايع اس
ــانه فتح نهايى روح  ــين(ع) در عين حزن، نش امام حس
ــه اراده الهى  ــليم كامل ب ــالمى بود؛ زيرا تس واقعى اس
به شمار مى رفت. اين درس به ما مى آموزد كه مشكالت 
و خطرها هر چه باشد، نبايستى پروا كنيم و از راه حق و 

عدالت منحرف شويم.

چند ماه پس از كودتاي 28 مرداد 1332، سپهبد زاهدي، نخست وزير وقت 
براي جلب كمك هاي غرب، از آنان براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران 
ــيوم  ــد دور مذاكره، در نهايت قراداد ايران و كنسرس دعوت كرد. پس از چن
ــهريور 1333 ش، بين نمايندگان دو طرف امضا شد و در 29 مهر  در 28 ش
ــوراي ملي، به تصويب رسيد. مدت اين قرارداد 25  همان سال در مجلس ش
سال و قابل تمديد به سه دوره پنج ساله، يعني چهل سال بود. اين قرارداد كه 
تقريبا چهار سال پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران و خلع يد 
اجانب امضا شد، به هيچ وجه جوابگوي خواسته هاي ملت ايران نبود. پرداخت 
غرامت سنگين به شركت سابق انگليسي، با توجه به واگذاري چهل درصدي 
سهام كنسرسيوم به آن، به منزله حد اعالي امتيازي بود كه دولت انگلستان 

به دست آورد. 
ــارت نفت ايران  ــود را وارد معركه كرد و در غ همچنين دولت آمريكا نيز خ
ــد. پس از تصويب اين قرارداد، مخالفت ها از طرف مردم  شريك و سهيم ش
ــدن  ــهم مهمي در ملي ش ــاني كه خود س و روحانيون از جمله آيت اهللا كاش
ــد؛ و دكتر مصدق نيز از زندان، با آن به مخالفت  صنعت نفت داشت، ابراز ش
ــرا در چهارچوب قانون  ــي، ظاه ــران بين الملل ــت. در نهايت، غارتگ برخاس
ــتثمار ايران و حفظ منافع خود،  ملي شدن صنعت نفت، و در اصل براي اس
ــال  ــت و پنج س ــت ايران برقرار كردند، و بيس ــلطه خود را بر نف بار ديگر س

به چپاول گري هاي خود ادامه دادند.

سخنان بزرگان درباره ى امام حسين(ع)

چرا حضرت عباس(ع)، در روز عاشورا نجنگيد
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محسن صرامى ، با توجه به خشك شدن زاينده رود و عدم احياى تاالب گاوخونى 
ــان مى دهد كه اكثر  ــووالن اظهار داشت: شواهد نش برخالف وعده هاى مكرر مس
مسووالن نظام نسبت به احياى حق آبه بستر زاينده رود و تاالب گاوخونى اجماع 
نظر دارند؛ اما قدرت عمل ندارند به اين معنا كه در نظريه پردازى و كارهاى ادارى 
ــردن مصوبات به جايى ــا براى عملياتى ك ــه يَد طوالنى داريم؛ ام و تصويب مصوب

 نرسيده ايم. وى افزود: شواهد نشان مى دهد با وجود اينكه زاينده رود با كمبود آب 
ــت و كار درختان مثمر در نقاط صعب العبور  روبه رو است؛ استان هاى مجاور كش
ــتان اصفهان در مجلس شوراى  ــتور كار خود دارند .نماينده اس را همچنان در دس
ــتان هايى كه برخالف مصوبات شوراى عالى  ــاره به اينكه بايد به اس اسالمى با اش
ــت: وزيركشور بايد با هرگونه ــود، ابراز داش آب عمل مى كنند تذكر جدى داده ش

اظهار نظر و عمل بر خالف مصوبات شوراى عالى آب كه توسط برخى استان هاى 
مجاور در حال انجام است، برخورد جدى داشته و از عمل برخالف تصميمات ملى در 

حوزه اجرايى برخى استاندارى ها جلوگيرى كند.
هشدار در مورد خشكى تاالب گاوخونى كه جدى گرفته نمى شود

ــدارد،  ــاعدى ن ــال مس ــا ح ــن روزه ــى اي ــاالب گاوخون ــه ت ــان اينك ــا بي وى ب
ــى  ــت، ريزگردهاى ناش ــده اس ــدار داده ش ــت: همانگونه كه بارها هش بيان داش
ــل  ــت و دلي ــر اس ــاك ت ــز خطرن ــتان ني ــاى خوزس ــاالب از ريزگرده ــن ت از اي

ــوءمديريت ها ــر س ــى در اث ــاالب گاوخون ــدن ت ــك ش ــن امر نيز خش اصلى اي
 است.صرامى با اشاره به مصرف آب توسط صنايع استان اصفهان ابراز داشت: مطابق با 
مصوبات شوراى عالى آب، بايد آب شرب و كشاورزى را از صنعت گرفته و به جاى آن 
پساب در اختيار صنعت قرار گيرد؛ اما مديريت استان عزم جزمى براى اينكه پساب 

را در اختيار صنعت قرار دهد ندارد.
بخش زيادى از آب كشاورزى و شرب در اختيار بخش صنعت است

نماينده خمينى شهر در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه كارشناسان اين حوزه 
معتقدند بيشترين آب مصرفى در اين بخش مصرف مى شودگفت: نكته ديگر اينكه 
صنايع بايد هزينه آب مصرفى را مطابق مصوبه بخش خصوصى و نه دولتى پرداخت 

كنند و اين اشكالى است كه همچنان در اين بخش وجود دارد.
وى با بيان اينكه صنايع بايد استفاده از پساب را در برنامه خود قرار دهند، گفت: اين 
طرح تا حدودى در فوالدمباركه و ذوب آهن اجرا مى شود؛ در حاليكه مديريت توليد 

برق استان پس از جلسات متعدد براى احصاى پساب شهرستان خمينى شهر براى 
استفاده در نيروگاه برق همچنان برخالف دستور مقام عالى استان عمل مى كند. نماينده استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى:

مسووالن براى احياى حق آبـه 
زاينـده رود قدرت عمل نـدارند

خبر 

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
ــفالى تاريخى در عمق زمين، تا  گفت: به دليل كشف كوزه هاى س
اطالع ثانوى اجراى پروژه مترو در محدوده چهارراه تختى متوقف 

شده است.
ــدوده خيابان  ــهرى اصفهان در مح در حفارى هاى پروژه قطار ش
ــياى سفالى تاريخى در عمق  چهارباغ و چهارراه تختى، تعدادى اش
ــد كه باعث تعطيلى عمليات حفارى در اين منطقه  زمين كشف ش

شد.
ــكان حفر  ــب گفت: در م ــاره به اين مطل ــارى با اش فريدون اللهي
ــن،  ــرى زمي ــش مت ــق ش ــرو در عم ــش مت ــاى هواك چاهك ه
ــد كه ــف ش ــفالى كش ــياى س ــىء تاريخى از جمله اش چندين ش
 در حال حاضر عمليات  در ايستگاه مترو چهارراه تختى متوقف شده 

است.
ــه افزود:  ــان در ادام ــتان اصفه ــى اس ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــا ضوابط  ــف كردند، ت ــرو را متوق ــرح عمليات مت ــكاران ما ط هم
ــياى  ــود؛ چراكه اش ــف ش ــا تعري ــراى آن ه ــا ب ــه فعاليت ه ادام
ــان ميراث  ــط كارشناس ــتر توس ــى بيش ــال بررس ــور در ح مذك
ــده حدود  ــياى كشف ش ــد اش ــت؛  اما به نظر مى رس فرهنگى اس
ــلجوقى ــه دوره س ــد و متعلق ب ــت دارن ــال قدم 800 تا 900 س

 هستند.
ــان كرد:  ــان خاطر نش ــتان اصفه ــراث فرهنگى اس ــركل مي مدي
ــت ــه كدام دوره اس ــه مربوط ب ــفال ها ك ــه قدمت اين س راجع ب
ــط متخصصان   اظهار نظر نمى كنيم؛ بنابراين پس از آزمايش توس
ــخص خواهد شد و در اسرع  و مورخان دوره اين اشياء تاريخى مش
ــرو را تعريف  ــتگاه مت ــد فعاليت براى ايس ــط ادامه رون وقت ضواب

مى كنيم.
ــراى طرح  ــگام اج ــز هن ــن ني ــش از اي ــارس، پي ــزارش ف ــه گ ب
ــاغ و دروازه دولت  ــهرى در محدوده چهارب ــتگاه هاى قطار ش ايس
ــده  ــف ش ــازه هاى معمارى مربوط به دوره صفوى كش اصفهان س

بود.

در چهارراه تختى:
توقف مترو اصفهان تا اطالع ثانوى

ــاهكارهاى سازه در  ــك يكى از ش ميدان جلفا ، بدون ش
عصر صفويه است؛ جايى در جنوب رودخانه زاينده رود كه
 سال ها،  اقليت ارمنى اصفهان در محله هاى اطراف اين 
ميدان ساكن بوده اند. شايد به لحاظ اسم، رسم و ابعاد به 
ــد، اما قطعا از لحاظ قدمت  آوازه ميدان نقش جهان نرس

چيزى از نقش جهان كم ندارد.
ــنا، جلفا ميدانى زيبا و يكى از جاذبه هاى  به گزارش ايس
ــود و از معدود  ــوب مى ش ــان محس ــگرى اصفه گردش
ــزرگ وانك، ــاى ب ــه كليس ــت كه س ــى اس ميدان هاي
 بيت اللحم و مريم در آن جاى دارد و شباهنگام از داخل 
ــا كامال رصد مى شود.طبق آنچه  ميدان، گنبد سه كليس
ــى دارد،  ــه متول ــوان مى كنند ميدان س مغازه داران عن
ــوراى ــك و ش ــاى وان ــار كليس ــه در اختي كل مجموع
ــت؛ اما هرگونه بازسازى و  خليفه گرى ارامنه اصفهان اس
مرمت در ميدان بايد با نظر ميراث فرهنگى باشد و ضلع 
سوم متوليان شهردارى اصفهان است كه ميانه ميدان را 
از آن خود كرده است؛ با وجود سه متولى مدت هاست كه 
ناقوس ويرانى جلفا به صدا درآمده است. ميدان در حال
ــقف هاى  ــت كردن و مغازه ها در حال تخريب و س نشس

قديمى در حال فرو ريختن است.
9 ماه است كه از نشست هاى سهمگين يك شبه ميدان 
ــاه ميدان بيش از  ــى از آن روز تاكنون هر م مى گذرد، ول
ــت مى كند. تمام مغازه داران ميدان جلفا  گذشته نشس
ــه هاى ويترين  درهاى ورودى خود را كوتاه كرده و شيش
ــقف هاى چوبى يكى پس  خود را مدام عوض مى كنند.س
ــاى خروج از ناودان از  از ديگرى فرو مى ريزد و باران به ج
سقف هاى چوبى به زمين مى آيد. اين روزها جلفا  به عنوان 
بخش زيبا و تجارى اصفهان رمقى براى سرپا ماندن ندارد.
ــدان جلفا مى گويد: پس  كيان ارثى، مغازه دار داخل مي
ــمت غربى ميدان  ــت ميدان جلفا س از گود بردارى پش
يك نشست عجيب كرده و هنوز هم كسى به داد ميدان 

نرسيده است.
ــقف و  ــد: از آن روز تا به حال نه تنها س وى ادامه مى ده
ديوارهاى مغازه ها تخريب شده و با ترك هاى آنچنانى در 
ــقوط  اند؛ بلكه جديدا كف مغازه ها تبله مى كند  انتظار س

ــت. سيمون  ــده اس و مثل اينكه زير مغازه ها پر از آب ش
بغوزيان يكى ديگر از مغازه داران ميدان جلفا است كه كافه 
دارد و شايد بيشترين ضرر را از اين نشست ها و نشتى ها 
ــت من از شهردارى، ــت، مى گويد: شش ماه اس ديده اس

به ميراث فرهنگى و از ميراث به شوراى خليفه گرى پاس 
ــتباه گرفته اند. وى به  كارى مى شوم آن ها مرا با توپ اش
ــت و  ــدت از بى توجهى ميراث فرهنگى عصبانى اس ش
ــدود است. سقف در حال  مى افزايد: ناودان ها همگى مس
ــت و ديوار مغازه ها در حال تخريب هستند،  ــقوط اس س
درهاى مغازه ها به دليل نشست باز نمى شود و هيچ كسى 
پاسخگو نيست.اين كافه دار ميدان جلفا مى افزايد: برخى 
از دفترداران مسووالن اصفهان در پاسخ به ما مى پرسند 
«جلفا كجا واقع شده است؟» و مديران اصفهان از وضعيت 
ميدان جلفا خبر ندارند و نامه هاى ما به ميراث فرهنگى و 
شهردارى نيز راه به جايى نمى برد. صالحى از مغازه داران 
ــترى مى گويد: هر يك ماه  ميدان جلفا از مشكالت بيش
ــت و ما شيشه هاى ويترين  نشست ميدان قابل لمس اس
خود را بايد بزرگ تر كنيم، درهاى مغازه ها را سنباده بزنيم 
ــوند. وى ادامه مى دهد: زير ميدان براى  ــته ش تا باز و بس
جلوگيرى از نم زدگى ديوارها يك فضاى خالى وجود دارد 
و اين طرح متعلق به 400 سال پيش است؛ اما همين امر 
باعث شده تا امروز باران يا شكستگى لوله ها آب را به زير 
مغازه ها و ميدان ببرد و همه تبله هاى ديوارها و نم زدگى ها 

به دليل نفوذ آب و بى تدبيرى مسووالن است.
ــى اداره كل ميراث  ــاون ميراث فرهنگ ناصر طاهرى، مع
ــتى اصفهان اما نظر  ــگرى و صنايع دس فرهنگى، گردش
ديگرى داشته و مى گويد: قطعا نشست هاى ميدان جلفا 
به گودبردارى پشت آن هيچ ارتباطى ندارد؛ چراكه فاصله 
گودبردارى تا ميدان حداقل 200 متر است، اما مطمئنا 

نشست ميدان نيز بايد علتى داشته باشد.

ــه دارد،  ــه دليل قدمتى ك ــد: ميدان ب وى ادامه مى ده
ــت.  اين كانال در دور تا دور ميدان  داراى كانال ناكش اس
حفر شده تا ديوارها نم نكشند و ما احتمال مى دهيم كه 
كفشورهاى مغازه ها به سمت اين كانال حفر شده و آن ها 
هر باركه مغازه را شست و شو مى كنند اين كانال پر از آب 
مى شود. معاون ميراث فرهنگى اصفهان اظهار مى كند: 
ــت ميدان جلفا يك پروژه مشترك  بررسى چرايى نشس
ــهردارى و ميراث  ــازمان بازسازى و نوسازى ش ما بين س
ــان در حال ــت كه در حال حاضر كارشناس فرهنگى اس

 گمانه زنى و پيدا كردن علت هستند. 
طاهرى ادامه داد: اما آنچه كه در بررسى و معاينات اوليه 
متوجه شديم،  همان ورودكفشورهاى مغازه به كانال هاى 
ــت؛ اما دليل قطعى هنوز مشخص  زيرين ميدان بوده اس
نيست. وى با اشاره به اينكه وظيفه ميراث فرهنگى حفظ، 
ــت، افزود:وظيفه  ــت و نگه دارى از آثار تاريخى اس حراس
مالك و بهره بردار است كه به فكر ترميم و مرمت سقف، 

ديوارها و ناودان هاى ميدان باشد.
معاون ميراث فرهنگى تصريح كرد: اينكه مى گويند بايد 
ــدان زير نظر  ــى مجوز بدهد و يا مي حتما ميراث فرهنگ
ميراث اداره مى شود،  اينگونه نيست. ما اعالم كرده ايم كه 
هر فعاليتى را به ما اطالع بدهند.طاهرى تاكيد كرد: اين 
ميدان مسوول دارد و ما هيچ مخالفتى با مرمت آن نداريم 
حاال چه مرمت از طرف شوراى خليفه گرى ارامنه باشد و 
يا از طرف شهردارى ما فقط صحبتمان اين است كه بدون 

اطالع ميراث فرهنگى نباشد.
ــان  ــان كرد: متصرفان ميدان جلفا خودش وى خاطرنش
ــنهاد ارائه كنند تا  ــده يا يك پيش ــت به كار ش بايد دس
ــود ما بازديدهاى دوره اى انجام مى دهيم  كارى انجام ش
ــى اجرا با خود  ــنهاداتى ارائه مى كنيم ول و به آن ها پيش

متصرفان است.

زيرساخت هاى گردشگرى آماده پذيرايى
 از گردشگران نيست

اصفهـان؛ در وضعيتي بـدتر از اهـواز و اروميـه است؛
حمله ريزگردهاى خطرناك به اصفهان

با حضور پرشور مردم شهيدپرور؛
پيكر شهيد مدافع حرم در اصفهان تشييع شد

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر اصفهان،  آمادگى خيزش در برابر حجم 
ــود را ندارد و زيرساخت هاى  گردشگران خارجى كه وارد اصفهان مى ش

گردشگرى اين شهر آماده نيست.
محسن يارمحمديان افزود: با وجود به نتيحه رسيدن برجام، اولين نتيجه 
مثبت آن در حوزه گردشگرى خواهد بود و كشورهاى اروپايى نيز همواره 
ــفر به اصفهان صحبت مى كنند، اما هنوز  ــديد خود براى س از تمايل ش
زيرساخت هاى مادى و معنوى اين منطقه آمادگى حضور گردشگران را 
ــاخت هاى گردشگرى شامل توجه به تمامى  ندارد. وى اظهار كرد: زيرس
ــى و فيزيكى از برخورد مردم با گردشگران تا  ــائل فرهنگى، آموزش مس
ــتگاه  ــه نيازمند همكارى حداقل 18 دس ــود ك هواپيما و فرودگاه مى ش
دولتى است.معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــان كرد: با وجود اين مشكالت  ــتان اصفهان خاطر نش ــگرى اس و گردش
ــاده كردن مكان هاى  ــده در كوتاه مدت بحث تجهيز هتل ها و آم قرار ش
ــهرى انجام  اقامتى به صورت هتلينگ در فاصله 500 مترى هتل هاى ش
شود. يارمحمديان، تبديل برخى از خانه هاى تاريخى به اقامتگاه را از ديگر 
راه هاى تامين محل اقامت گردشگران دانست و گفت: با توجه به هزينه و 
زمان زياد براى ساخت هتل هاى جديد، تبديل اين خانه ها به هتل با صرف 

اعتبار حداكثر 10 ميليارد ريال اقدام كوتاه مدت خوبى است.
وى گفت: مقدمات و برنامه ريزى هاى ساماندهى منطقه نمونه گردشگرى 
ــت، اما تاكنون اقدام خاصى در اين زمينه انجام  ــده اس مرنجاب انجام ش
نشده است.معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
ــتان اصفهان افزود: براى حل مشكل واگذارى كاروانسرا و  گردشگرى اس
جاده مرنجاب چندين جلسه كشورى و استانى تشكيل شد، اما با توجه به 
اينكه ادارات مختلف بايد وظايف خود را در اين زمينه انجام دهند هنوز كار 
خاصى انجام نشده است.يارمحمديان با اشاره به اينكه منطقه كوير مرنجاب 
ــد ابراز اميدوارى كرد با همكارى  مى تواند در آمدزا و گردشگر پذير باش
ادارات بحث سر و سامان گرفتن اين منطقه تا يك ماه آينده انجام شود. 
بحث حل مشكالت گردشگرى مرنجاب مانند زنجيره اى به هم پيوسته 

است كه تمام 18 اداره درگير بايد وظايف خود را انجام دهند.

ــالمى اصفهان با بيان اينكه ورود  ــگاه آزاد اس يك عضو هيات علمى دانش
نمك و ريزگردهاي تاالب نه تنها براي استان اصفهان، بلكه تهديدى براي 
ــت، گفت: در طرح تدوين برنامه جامع حوضه آبريز  استان هاى مجاور اس
ــا نيز پرداخته  ــيل تاالب در توليد ريزگرده زاينده رود، به ارزيابى پتانس

شده است.
ــن برنامه مديريت جامع حوضه  احمد جالليان در كارگاه آغاز طرح تدوي
آبريز تاالب بين المللى گاوخونى با اشاره به وضعيت تاالب و ورود ريزگردها 
به دشت سجزى در منطقه شرق اصفهان، افزود: تاالب گاوخونى تأثيرات 
بسيارى در ورود ريزگردها به منطقه شرق و جنوب شرقى اصفهان داشته 

است.
ــاره به اينكه  ــالمى اصفهان با اش ــگاه آزاد اس اين عضو هيات علمى دانش
اصفهان جزء شهرهاى آلوده كشور است، گفت: با اضافه شدن ريزگردهاي 

تاالب، هواي اصفهان بيش از شهر اهواز آلوده است.
جالليان با بيان اينكه تاالب گاوخونى شديدا در قسمت سطحى دستخوش 
ــت، اضافه كرد: يكى از مطالعات تكميلى اين  انباشت كلر و سديم شده اس
ــى تغييرات آلودگى فلزات سنگين در دهانه تاالب بوده است  طرح،  بررس
كه خوشبختانه از طريق تله هاى شيشه اى توانستيم نمونه بردارى از نوع 

ريزگردها انجام دهيم.
ــگاهى نشان مى دهد  ــه نتايج آناليزهاى آزمايش وى با بيان اينكه مقايس
فرونشست هاى ذرات اتمسفرى ريز و درشت در تاالب مشاهده شده است، 

گفت: بادهاى شرقى و غربى در اين فرونشست ها و تله ها ديده مى شوند.
ــالمى اصفهان با اشاره به اينكه در  اين عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اس
منطقه شرق اصفهان اين فرونشست ها بسيار خطرناك است، اضافه كرد: 
ــتان هاى مجاور  ــتان اصفهان تهديدى بر اس ورود نمك و ريزگردهاى اس

است.
ــدن تاالب و فعاليت ريزگردها در جابه جايى  جالليان افزود: با خشك ش
فلزات سنگين انباشت شده در اليه هاي تاالب بسيار مؤثر واقع مى شود؛ در 
ــيميايي ميزان يون كلر در سطح و اليه هاي تاالب  حال حاضر به لحاظ ش

بسيار باال و ميزان گچ سطح تاالب نيز قابل توجه است. 
وى ادامه داد: تاالب گاوخونى در زمينه هاى مختلف اهميت فراوانى دارد كه 

از جمله آَن مى توان به تغذيه آب هاى زيرزمينى، كنترل سيالب ها، كاهش 
ــنى و همچنين حفظ فرايندهاى طبيعى  سرعت باد و تثبيت تپه هاى ش

توليد علوفه اشاره كرد.
اين عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان با بيان اينكه زمانى كه 
ــيار خطرناك است، گفت: سرعت  كلريد سديم بر روى چشم بنشيند بس
ــرق اصفهان 3/5 متر بر ثانيه است و ما در وضعيتى بدتر از  ريزگردهاى ش

اهواز و اروميه قرار داريم.
ــان كرد: بايد به فكر احياى تاالب گاوخونى باشيم؛ زيرا  جالليان خاطرنش

تاالب وضعيت خوبى ندارد و وضعيت آن بحرانى است.
هم چنين معاون پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان گفت: با توجه 
به اهميت تاالب گاوخونى و احياى آن،  متاسفانه در مقايسه با تاالب هاى 

مطرح در اجراي برنامه هاي احيا در كشور عقب هستيم.
ــارى و همدلى همه  ــكارى، همي ــه از طريق هم ــا بيان اينك پيام نجفى ب
ــد بايد براي  ــاالب گاوخونى نقش دارن ــووالنى كه در احياى ت افراد و مس
ــووالن و كارشناسان  احياى اين تاالب تالش كنيم، اظهار كرد: تمام مس
ــگاه آزاد اصفهان  ــد و دانش ــده رود را احيا كنن ــه زاين تالش مى كنند ك
ــت فعاليت  ــط زيس ــوزه و هم چنين محي ــن ح ــت در اي ــز سال هاس ني

مي كند.
ــگاه آزاد اصفهان مركز تحقيقات آب  ــاره به اينكه امروز در دانش وى با اش
ــت، افزود: در اين مركز افراد با تخصص در زمينه هاى  ــده اس راه اندازي ش
ــبختانه  ــالش مى كنند كه خوش ــران كمبود آب ت مختلف براى رفع بح
ــاب هاى صنعتى ــتفاده از فاضالب و پس ــه اس ــات خوبى در زمين تحقيق

 انجام شده است. معاون پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان با بيان 
ــه ماه يكبار جلسه يا همايشى در رابطه  اينكه اين دانشگاه هر دو ماه يا س
احياى تاالب گاوخونى داشته است، گفت: اطالع رسانى و تحقيقات علمى 
با همكارى انجمن هاى زيست محيطى از جمله دغدغه هاى اين دانشگاه 
ــاره به اينكه در ارتباط با مطالعات در خصوص احياي  ــت.نجفى با اش اس
تاالب گاوخونى در مقايسه با تاالب هاى ديگر در سطح كشور عقب هستيم، 
گفت: بايد توجه داشت كه بحران تاالب گاوخونى كمتر از درياچه اروميه

 نيست.

پيكر مطهر شهيد مدافع حرم، سرهنگ مسلم خيزاب ، فرمانده گردان 
ــتان مردم  ــين (ع) در حالى بر دس ــكر 14 امام حس ــرا (س)، لش يا زه
ــد،كه حضور اقشار مختلف و  شهيدپرور و واليتمدار اصفهان تشييع ش
ــيجيان در اين تشييع جنازه آحاد جامعه اعم از روحانيون، بانوان و بس

 مشهود بود.
ــم بر  ــهيدپرور و واليتمدار اصفهان با حضور در اين مراس آحاد مردم ش
ــتادگى و مقاومت در برابر ظالمان و متجاوزان  ــهيدان، ايس ادامه راه ش
ــر دادن  ــودن تاكيد كردند و با س ــتيبان واليت فقيه ب و همچنين پش
شعارهايى چون مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسراييل، مى ميريم مى ميريم 
سازش نمى پذيريم، هيهات منا الذله با آرمان هاى امام راحل و شهيدان 

تجديد عهد كردند.
ــم  ــن مراس ــه در اي ــزاب ك ــهيد خي ــك ش ــتان نزدي ــى از دوس يك
ــهيد  ــن ش ــراى اي ــزادارى ب ــى و ع ــه مداح ــت، ب ــور داش حض

پرداخت.
ــركل  ــادرى مدي ــى ق ــون غالمعل ــووالن، همچ ــى از مس برخ
ــم  ــن مراس ــان در اي ــتان اصفه ــى اس ــاه اجتماع ــاون، كار و رف تع

حضور داشتند.
ــو، همان مكان  ــل خواج ــض و پ ــدان في ــت به مي ــيدن جمعي  با رس
ــر  ــژاد، دبي ــد عبداللهى ن ــالم احم ــط حجت االس ــت توس ــاز مي نم
ــتان اصفهان ــر اس ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاى ام ــتاد احي س

 برپا شد.
ــلم خيزاب از رزمندگان اصفهانى  ــهيد پاسدار مس به گزارش فارس، ش
ــارى در  ــن انجام فعاليت مستش ــرت زينب(س) حي مدافع حرم حض
درگيرى با گروه هاى تروريستى تكفيرى القاعده، ارتش آزاد و احرارالشام 
در شمال غربى سوريه و در كنار نيروهاى نظامى سورى به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.
در وصيت نامه اين شهيد آمده است «پشتيبانى از واليت فقيه بر هر امر 
ديگرى واجب است» تربيت فرزندان و نسل نوجوان بر طريقت واليت از 

جمله وصاياى اين شهيد است.

خبر 

محمدحسن قائدى ها، در نشست يك روزه همفكرى و بررسى طرح (راهنماى 
ــوادآموزى) گفت: با پيگيرى ها و تحقيقات انجام  شده، به اين نتيجه  ناظر س
ــوادآموزى از جايگاه مطلوبى برخوردار  دست پيدا كرديم كه خوشبختانه س
است. وى افزود: با توجه به هدايت، نظارت و توانمندى هاى موجود در ميان 
ــتان اصفهان در جذب نيرو از وضعيت خوبى برخوردار  نيروهاى انسانى، اس

است،كه اميدواريم بتوانيم در اين زمينه رشد بيشترى داشته باشيم.
ــختى كار  ــاره به س ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرورش اس ــركل آموزش وپ مدي
ــرد: در  ــل تصريح ك ــن عم ــاداش اي ــر پ ــرآن كريم ب ــراوان ق ــد ف و تأكي
ــت مى كنند  ــه فعالي ــن زمين ــه در اي ــانى ك ــد از تمام كس ــتا باي اين راس
ــى  ــر گام هاى اساس ــكالت اين قش ــيدگى به مش قدردانى كرد و براى رس
برداشت.قائدى ها بيان كرد: نظارت و ارزيابى در عملكرد سازمان بايد به صورت 
ــازمان بايد در فرايند  ــوى ديگر نيز اهداف آن س مداوم صورت بگيرد و از س
ــازمانى كه نتواند اقدام به ارزيابى عملكرد خود  اجرايى ديده شود چراكه س
نمايد، سازمانى پويا نخواهد بود و بر همين اساس محكوم  به شكست خواهد 
ــانى در اين زمينه را بسيار با اهميت ــد. وى جذب و انتخاب نيروهاى انس ش
 ذكر كرد و اظهار كرد: در اين راستا بايد افرادى كه از توانمندى بااليى برخوردار 
ــت كه داشتن عالقه در  هستند، انتخاب شوند؛ چراكه تجربه نشان داده اس
ــت آن ها خواهد  ــرفت فعالي ــانى تأثيرات مثبتى در پيش ميان نيروهاى انس

داشت.

دو زائر اصفهانى هنوز مفقوداالثر 
هستند

 مديركل حج و زيارت استان اصفهان گفت: هنوزدو زائر اصفهانى در پى حادثه 
ــت كه ديگر زائران به استان اصفهان  ــده و اين در حالى اس منا مفقوداالثر ش
بازگشته اند.غالمعلى زاهدى با اشاره به ورود آخرين كاروان زائران حج استان 
اصفهان اظهار داشت: از پنج هزار و 47 زائر استان اصفهان كه امسال به حج 

اعزام شدند 5 هزار و 45 زائر به كشور برگشتند.
ــال 27 زائر از استان اصفهان  ــفانه در مراسم حج امس وى با بيان اينكه متاس
ــت داده اند، ابراز داشت: در حال حاضر جسد  جان خود را در حادثه منا از دس
ــت. مديركل حج و  ــتان برگردانده شده اس تمام فوتى هاى اين حادثه به اس
زيارت استان اصفهان با اشاره به وضعيت نامعلوم دو زائر ديگر استان اصفهان 
گفت: هنوز هيچ نشانى از اين دو زائر در دسترس نيست و اين در حالى است 
ــطح بين المللى پيگير شرايط همه زائران  كه مسئوالن باالرتبه كشور در س
ــران عتبات عاليات از  ــتند.وى در ادامه در خصوص اعزام زائ مفقوداالثر هس
ــت: در حال حاضر هر هفته 22 گروه به صورت  استان اصفهان نيز ابراز داش
زمينى و هوايى به عتبات عاليات اعزام مى شوند.زاهدى با بيان اينكه هر گروه 
اعزامى به عتبات عاليات شامل 38 زائر است، گفت: بر اين اساس در هر هفته 
ــروه نيز به صورت زمينى از  15 گروه در قالب 3 پرواز به صورت هوايى و 7 گ
استان اصفهان راهى عتبات عاليات مى شوند.وى اضافه كرد: در حال حاضر 
ــينى نيز در حال اجرا  پيش ثبت نام اعزام به عتبات عاليات براى اربعين حس
ــهم اعزام زائران استان به  شدن است و تاكنون سازمان حج و زيارت تنها س

عتبات عاليات را تا آبان ماه به اين اداره كل اعالم كرده است.

جايگاه مطلوب سوادآموزى در اصفهان

ــاهكارهاى سازه در  ــك يكى از ش ميدان جلفا ، بدون ش

 سال ها،  اقليت ارمنى اصفهان در محله هاى اطراف اين 
ميدان ساكن بوده اند. شايد به لحاظ اسم، رسم و ابعاد به 
ــد، اما قطعا از لحاظ قدمت  آوازه ميدان نقش جهان نرس

ناقوس ويرانى 
جلفـا



ــاره مباحث  ــيون واليبال درب ــه فدراس ــى هيات رييس ــره ورزش خب
مطرح شده در اين جلسه گفت: شرط اين است كه كواچ، تغييرات را 
بپذيرد و اجازه دهد يكى دو نفر كه به واليبال ايران آشنا هستند در 

كنارش باشند و در غير اين صورت او كنار مى رود.
ــه هيات  ــى در جلس ــوان خبره ورزش ــه عن ــم، كه ب ــرو ابراهي خس
ــرو تيم ملى  ــم گيرى پي ــراى تصمي ــيون واليبال ب ــه فدراس رييس
شركت كرده بود،  اظهار كرد: در جلسه هيات رييسه تعدادى از افراد 
ــد كه  ــش هايى مطرح ش صحبت كردند و نظراتى دادند. حتى پرس
ــخبر به آن ها پاسخ داد. قرار شد كه رياست فدراسيون واليبال  خوش
ــد. اعضا پيشنهاد هايى داشتند كه اگر  ــه اى داشته باش با كواچ جلس
ــتگى دارد كه كواچ  كواچ بپذيرد روى نيمكت تغيير دهد، بماند. بس
ــرط را بپذيرد يا خير. در غير اين صورت نفر ديگرى جانشين  اين ش

او خواهد شد.
ــد كه هر چه زودتر كواچ به تهران بيايد  وى افزود: تصميم بر آن ش
ــته باشد. فدراسيون نمى تواند تا انتخابى  و با داورزنى، نشستى داش

المپيك صبر كند. بايد زودتر تصميم گيرى شود.
ــد و مواضع خود  ــت كه كواچ به ايران بياي ــتلزم آن اس  اين كار مس
ــه كواچ  ــت ك ــرط اين اس ــد. همانطور كه گفتم ش ــفاف بگوي را ش
ــده كه به نيمكت تيم ملى تغييرات را بپذيرد. ضعف هايى مطرح ش

 بر مى گردد. 
ــى  ــان ايران ــا بازيكن ب ــه  ــواچ ك ــار ك ــر كن ــى دو نف ــور يك حض
ــت. بايد انتقال مطالب از نيمكت  ــيار مفيد اس ــند بس نزديك تر باش
ــى بتوانند به تيم كمك زيادى  ــد و مربيان به لحاظ فن راحت تر باش

كنند.
ــيون واليبال تاكيد كرد: من تا  ــه فدراس ــى هيات رييس خبره ورزش
ــايلى در جلسه  ــت كواچ بماند؛ اما مس ديروز فكر مى كردم بهتر اس
ــاز هم فكر ــا اين وجود ب ــرا تغيير داد. ب ــه ذهنيت م ــد ك مطرح ش

 مى كنم در اين مقطع، ادامه همكارى با كواچ بهتر است. بايد بتوانند 
ــنهادهايى را به كواچ بدهند و از او بخواهند كه موفقيت تيمش  پيش
ــبختانه حسن كار اين است كه به زودى ليگ  را تضمين كند. خوش
ــت هاى ايران رها نيستند. اين خودش  ــود و واليبايس ــروع مى ش ش
ــت؛ زيرا بازيكنان واليبال درگير مسابقات هستندو از  خيلى خوب اس

نظر بدنى و فنى، افت نمى كنند.
ــى از بازيكنان براى  ــنهاد برخ ــرو ابراهيم، همچنين درباره پيش خس
ــى چلو، در كادر فنى تيم ايران گفت: به نظرم اين موضوع  حضور س

عملى نيست كه سى چلو دستيار كواچ شود.
ــد قطعا ــى چلو هم بياي ــرا اگر س ــت؛ زي ــم عملى نيس ــن تصمي  اي

ــد. فكر مى كنم احتمال حضور  ــت دارد به عنوان نفر اول باش  دوس
ــده هم  ــت. خيلى از گزينه هاى خارجى مطرح ش ــى چلو كم اس س
ــان در تيم هاى مختلف هستند. شايد برخى  فعال درگير كار خودش
مناسب باشند؛  اما براى رقم قرارداد،  پيشنهادهايى بدهند كه هزينه زيادى 

داشته باشد.
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شرط ماندن كواچ، تغيير نيمكت است 
مالك باشگاه استقالل اهواز مى گويد در ازاى خريد امتياز تيم فوالد نوين، به 

مسووالن اين باشگاه در تهران، ِملك داده شده است!
محمد ملكى، درباره بركنارى سياوش بختيارى زاده از سرمربيگرى استقالل 
اهواز و اينكه گفته مى شود دريافت پنج گل از راه آهن مشكوك بوده است، 

اظهار كرد: اصال اينطور نبود.
 اينكه مى گويند قرار بوده تا زمانى كه بختيارى زاده سرمربى باشد و ما پول 
ــرمربى تيم گفته بودم  به بازيكنان ندهيم هم صحت ندارد. من از اول به س
كه مراقب باشد. قرار نبود ما سرمربى خود را عوض كنيم ولى اينكه پنج گل 

خورديم، براى مان سنگين بود.
مالك باشگاه استقالل اهواز درباره خريد امتياز تيم فوالد نوين، تاكيد كرد: 
ــر چك ها پاس  ــد اگ ــگاه فوالد نوين ِچك داديم و قرار ش ما روز اول به باش

ــد، به جاى آن ِملك بدهيم. اين ملك ها در تهران و در خيابان فاطمى است كه به باشگاه نش
 فوالد نوين داده ايم.

ــى در رقابت هاى قهرمانى اروپا  ــلوونى با وجود اينكه عملكرد خوب تيم ملى واليبال اس
داشت؛ اما نمى تواند در المپيك حضور پيدا كند.

بعد از اينكه فرانسه قهرمان اروپا شد آنها به رده هفتم رنكينگ اروپا رسيدند در حالى كه 
روسيه همچنان تيم اول رنكينگ اروپا است. اسلوونى هم يك پله صعود داشت؛ اما اين 
تيم  شانسى براى رفتن به المپيك 2016 ريو ندارد. هشت تيم اول رنكينگ اروپا يعنى 
تيم هاى روسيه، بلغارستان، لهستان، صربستان، فرانسه، فنالند و بلژيك به همراه آلمان 
بايد در ماه ژانويه به ميزبانى برلين در مسابقات انتخابى المپيك قاره اروپا رقابت كنند. به 
اين ترتيب تيم ملى اسلوونى كه عملكرد بسيار خوبى در رقابت هاى قهرمانى اروپا داشت 
ــب كند نمى تواند در مسابقات انتخابى المپيك و توانست عنوان نايب قهرمانى را كس

 حضور پيدا كند.
 تيم نخست مسابقات انتخابى المپيك در قاره اروپا، بليت خود براى حضور در المپيك 
ــى ديگر كه در ــوم بايد در يك تورنمنت انتخاب ــى كه تيم هاى دوم و س 2016 را رزرو مى كند در حال

 ماه مى 2016 و در ژاپن برگزار مى شود، شركت كنند.

معاوضه باشگاه ليگ برترى با ِملك در تهران! غيبت پديده واليبال اروپا  در رقابت هاى المپيك 

ــيون تيراندازى با كمان كشورمان، دو كماندار اصفهانى  با اعالم فدراس
در مسابقات قهرمانى آسيا براى سهميه المپيك تالش مى كنند.

ــابقات قهرمانى آسيا  ــركت در مس تركيب تيم  ملى تير و كمان براى ش
ــدار اصفهانى ــام دو كمان ــت ن ــد كه در اين ليس ــالم ش ــد اع در تايلن

 ديده مى شود.
امين پيرعلى در بخش ريكرو مردان و افسانه شفيعى در كامپوند زنان، 
ــتند كه در مسابقات قهرمانى آسيا به مصاف  دو تيرانداز اصفهانى هس

حريفان خود مى روند.
ــى مى تواند  ــت، پيرعل ــرو المپيكى اس ــته ريك ــه به اينكه رش با توج
ــتين  ــت بياورد و نخس ــهميه المپيك را به دس ــا س ــن رقابت ه در اي

كماندار المپيكى اصفهان لقب بگيرد.
ــابقات جهانى 2015 نيز مى توانست به سهميه المپيك  پيرعلى در مس
ــن فرصت را ــان جهانى، اي ــاف با حريف ــد كه در مص ــت پيدا كن دس

 از دست داد و در گفت وگو با فارس از انگيزه زيادش براى نتيجه گيرى 
در اين مسابقات و المپيكى شدن خبر داد.

در تيم ملى كامپوند بانوان نيز، مينو عابدى جزو نفرات دعوت شده به 
اردوى تيم ملى بود؛ اما در ليست نفرات اعزامى نامش ديده نمى شود.

ــيا از دهم آبان ماه سال جارى آغاز و تا هفدهم  ــابقات قهرمانى آس مس
ــران در دو بخش  ــم ملى تيروكمان اي ــت كه تي ــز ادامه خواهد داش ني
ــابقات  ــرو و كامپوند در اين مس ــته هاى ريك ــردان و در رش ــان و م زن

حضور پيدا خواهد كرد.

ــگاه  ــتقالل آمد و  باش ــيارى به اس ــداى بس ــر و ص ــه با س ــچ ك پروپئي
ــته حتى يك گل براى  ــه زيادى براى او پرداخت كرد، هنوز نتوانس هزين
استقالل در ليگ به ثمر برساند و با ادامه اين روند بايد ديد مظلومى او را

 نگه مى دارد يا نه ؟
ــاز زياد به استقالل  ــكالت دردسرس پروپئيچ كه با تبليغات فراوان و مش
ــتقالل عملكرد مثبتى  ــت، تاكنون در ليگ برتر نتوانسته براى اس پيوس
ــايد بايد زمزمه هاى پيرامون او را باور كرد كه اگر تا  ــد و ش ــته باش داش
نيم فصل، نتواند خواسته كادر فنى را برآورده كند، او را در ليست فروش 

مى گذارند و به جاى او يك مهاجم ديگر خواهند گرفت.
ــه اتفاقا ضعيف ترين  ــد ك ــته مفيد باش  آقاى گل آلبانى در ليگ نتوانس
ليگ همه سال هاى اخير است و به دليل تعطيلى هاى شديد ليگ برتر 
ــگاه ها نمى دهد، به اين ترتيب او هم با همين  ــد را به باش كه اجازه رش
ــكل هماهنگى مواجه است، اما با اين وجود پرويز مظلومى على رغم  مش
ــرى دارد، از پروپئيچ  ــه از بازيكنانش در كنفرانس هاى خب ــى ك دفاع هاي

راضى نيست.
ــارى از پروپئيچ هم  ــر آم ــان ديگرى كه از منظ ــتند بازيكن ــه هس  البت
ــرى از پروپئيچ  ــع باالت ــطح توق ــا مظلومى س ــد؛ ام ــر بوده ان ــف ت ضعي

داشت. 
ــد گل بزند و در جمع  ــره در ليگ مى توان ــد اين مهاجم، باالخ ــد دي باي
گلزنان استقالل قرار بگيرد يا در فهرست مورد نظر مظلومى براى فروش

 قرار خواهد گرفت.

ــى توانند جهت  ــركت در مزايده م ــان ش متقاضي
ــگاه علوم  ــتر به سايت دانش ــب اطالعات بيش كس
  www.mui.ac.ir ــه آدرس ــكى اصفهان ب پزش
ــتيبانى دانشگاه به  ــايت مديريت خدمات پش يا س

www.afa.mui.ac.ir/khadamat/آدرس
مراجعه و يا با شماره تلفن 37924005-031 واحد 

كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

شاهكار نقل و انتقاالتى جديد استقالل دو كماندار اصفهانى در راه بانكوك
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ــرخ آتش هياهو و  فوتبالى كه در مستطيل سبزش، س
ناهنجارى موج مى زند، آينده سياهى دارد.

ــدار  ــالق م ــزرگان اخ ــران ب ــوده در ورزش اي ــا ب ت
ــا چند نفر  ــه اى يك ي ــته اند و در هر بره ــور داش حض
ــزرگ و ــاس اكرامى ب ــد. از عب ــالق بوده ان ــم اخ معل

ــدارى و  ــا پرويز ده ــه ت ــعود برومند گرفت ــر مس  امي
ــازى و  ــر حج ــر ناص ــاهرخى و جديدت ــراب ش مح
ــين فركى و ديگرانى كه بودند و هستند، اخالق را  حس
به فوتبال اولويت داده اند. هرچه پيش مى رويم اما نسل 
معلم هاى اخالق رو به انقراض است و آنچه مى ماند فقط 

هياهو، جنجال، حاشيه و بداخالقى است.
ــته ايران مثل چمن هاى ورزشگاه هايش  فوتبال گذش
سبز بود. فوتباليست بى ادبى اگر بود خيلى زود در حجم 
ــد.  ــفر اخالق مدار آن روزگار محو مى ش لطيف و اتمس
ــه از جوانى  ــود، بزرگانى ك ــزرگان ب ــال، ورزش ب فوتب
بزرگ بودند چون شعارشان اول اخالق دوم ورزش بود.

ــتر جست وجو كنيم  هرچه در تاريخ فوتبال ايران بيش
ــتر انسان هاى فرهيخته و  و در زمان عقب تر برويم، بيش
ــت ها  بااخالق پيدا مى كنيم. فراوانى اين گونه فوتباليس
ــيده كه  ــده و حاال كار به جايى رس روز به روز كمتر ش
آنكه اخالق دارد، خانه نشين است و آن كه اخالق دارد و 

توانسته در خانه نماند، عذاب مى كشد.
ــران ــال اي ــگ فوتب ــه لي ــر ك ــال اخي ــد س در چن

ــالق  ــى بااخ ــد مرب ــه چن ــه اى گرفت ــام حرف  ن
ــاهرخى ها و  ــل همايون ش ــده اند؟ مث از دور خارج ش

حميد عليدوستى ها چرا ديگر نيستند؟
ــول دارد؛ اما  ــت، پ ــن روزها فقير اس ــران اي فوتبال اي
ــتى فوتبال ايران با پول  فقير است. تنگدستى و تهيدس
حل نمى شود، چرا كه فقرش فرهنگى است. فوتباليست 

جوان امروز نمى داند يا نمى خواهد بداند كه اصل اخالق 
و فرهنگ است نه شوت محكم و تكل بلند.

آن قديم ترها اگر فوتباليستى جواب سرمربى و هم بازى 
ــد يك  ــى داد، هياهو بلند مى ش ــش را م يا حتى رقيب
ــه جنجال به پا مى كرد و  جواب نه توهين و افترا آن هم
آقاى حاضر جواب، كم كم يا پشيمان و نادم عذرخواهى 

مى كرد يا مى رفت كه مى رفت.
ــت ها در هر تكل يا تنه حتى  امروز، همين كه فوتباليس
ــيلى نمى زنند بايد  ــوند و به هم س با هم درگير نمى ش
ــن روزها  ــم اي ــبز قدي ــرد. فوتبال س ــكر ك ــدا را ش خ

ــرخى اش به قول اخوان ثالث،  ــرخ است. س صورتش س
ــتان اخالق» است. هر بار هر  «يادگار سيلى سرد زمس
ــورت فوتبال از  ــمنام  دهد، ص ــر در زمين چمن دش نف
ــده فوتبال ايران ــرم، گل مى اندازد.ديگر چيزى نمان ش

ــت معروف، پيش چشم  ــرم ،جان دهد. فوتباليس  از ش
ميليون ها نفر كالمى را از دهانش خارج كرده كه با هيچ 
ــا و بلكه صدها  ــه فقط او كه ده ه معيارى نمى گنجد. ن
ــت ديگر اعم از نامدار و گمنام همين شيوه را  فوتباليس
دنبال مى كنند.دشنام دادن شده مهر شناسنامه آن ها 
ــان الل مى شود.  و انگار اگر روزى فحش ندهند، زبان ش

روى سكوها هم اوضاع بهتر كه نيست، بدتر هم هست. 
تاسف آورترين صحنه فوتبال ايران تصوير مردى بود كه 
ــر كوچكش را گرفته بود تا  ــت گوش هاى پس با دو دس
دلبندش فحش هاى ريتميك هواداران را نشنود. ده ها 
هزار نفر به راحتى آب خوردن و بى خيال ادب ، فرهنگ 
واخالق، فضاى ورزشگاه ها را – كه قاعدتا جاى مقدسى 

است – با زشت ترين كالم، آلوده مى كنند.
بوى گنديدگى اخالق فوتباليست ها و فوتبال دوست هاى 
ــش  ــى حواس ــده ولى كس ــت بلند ش ايرانى مدتى اس
ــت هاى بااخالق  ــت.  در اين ميان، اندك فوتباليس نيس
ــمار هوادران بافرهنگ كمند و صداى شان و انگشت ش
ــه در هياهوى  ــف بارتر اينك ــى نمى رسد.تاس ــه جاي  ب
دشنام گويى ها و اخالق كشان فوتبال ايران حتى مرگ
ــده را ــم اين ع ــوان و بااخالق ه ــوروزى ج ــادى ن  ه
ــا مرگ نوروزى ها   بيدار نكرد. گويى تتمه اخالق هم ب
در حال محو شدن است.ادبيات لمپنى، واژگان سخيف 
ــگرى، عصبيت و عصبانيت، هشدار  و بى ادبى، پرخاش
ــياه ترين تفريح  ــايد فوتبال، س ــه روزى ش مى دهند ك
ــدرى فرزندش را  ــر هيچ پ ــود. آن روز ديگ ايرانيان ش
ــى فوتبال  ــچ كانال تلويزيون ــگاه نمى برد، هي به ورزش
ــه اى تيتر يك  ــچ روزنام ــش نمى كند، هي ــى پخ داخل
ــت اختصاص  ــى و فوتباليس ــه حرف هاى مرب خود را ب
ــهر  ــتاديوم ها خلوت ترين مكان هاى ش نمى دهد و اس
مى شوند.فوتبال سبز ديروز، امروز از شرم بى اخالقى ها 
ــده و با اين روند، مى رود كه رويش سياه شود.  سرخ ش
ــت.  ــى اس ــدن از خواب خرگوش ــون وقت بيدار ش اكن
ــان، معلم هاى اخالق  ــت ها، مربي ــواداران، فوتباليس ه
ــدس نقش  ــدارى مق ــك در اين بي ــر ي ــانه ها ه و رس

خواهند داشت.

فوتبال سـبز، فوتبال سرخ، فوتبال سياه

ضرر 900 ميليونى فدراسيون اسكى
به دليل عدم شركت در مسابقات جهانى 

ــيون اسكى به دليل عدم اعزام ورزشكاران به مسابقات جهانى  فدراس
اسكى، 900 ميليون تومان متضرر شد.

ــيه هاى زيادى  ــكى در اين يك ماه اخير دچار حاش ــيون اس فدراس
ــاى كميته هاى  ــته جمعى روس ــتعفاى دس ــه مى توان به اس ــود ك ب
ــاق مهم  ــرد؛ اما اتف ــاره ك ــى اش ــان مل ــن مربي ــف و همچني مختل
ــت كه  ــيون به وجود آمد و آن اين اس ــرى نيز براى اين فدراس ديگ
ــغ قابل توجهى  ــران را به مبل ــكى، بودجه اي ــيون جهانى اس فدراس

كاهش داد.
ــه خاصى را براى تقسيم بودجه به  ــكى پروس ــيون جهانى اس فدراس
كشورهاى مختلف در نظر مى گيرد كه يكى از  اين موارد، شركت در 

مسابقات جهانى است. 
ــى  ــابقات جهان ــران در مس ــان اي ــه ملى پوش ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــود، ــده ب ــزار ش ــكا برگ ــى آمري ــه ميزبان ــه ب ــته ك ــال گذش س

ــيون جهانى حدود 60 هزار فرانك سوئيس  ــركت نكردند، فدراس  ش
ــال قبل، ــت كه در س ــران در نظر گرفت، اين در حالى اس ــراى اي ب

 بودجه ايران 160 هزار فرانك بود.
ــا  ــه اينج ــى ب ــابقات جهان ــركت در مس ــدم ش ــاى ع ــه ضرره البت
ــكى به اين  ــان اس ــدم اعزام ملى پوش ــود و در واقع ع ــم نمى ش خت
ــيون  ــت فدراس ــوع 900 ميليون تومان روى دس ــا در مجم رقابت ه
ــا  ــيون ها ب ــه فدراس ــى ك ــت زمان ــم درس ــت، آن ه ــرج گذاش خ
ــا خيلى از  ــد و اتفاق ــرم مى كنن ــت و پنجه ن ــى دس ــكالت مال مش
ــكالت مالى ــر همين مش ــه خاط ــال ب ــان امس ــفرهاى ملى پوش س

 لغو شده است.
ــال 2014 فدراسيون اسكى در زمان سرپرستى ناصر طالبى با  در س
ــب تصميم گرفت هم در مسابقات جهانى اسكى و  برنامه ريزى مناس
ــركت كند؛ اما با توجه به اينكه  ــابقات آسيايى در كره ش هم در مس
ــيون از طريق  ــت، فدراس گرفتن ويزاى آمريكا در داخل وجود نداش

ارمنستان اقدام كرد.
ــه  ب ــك  كم ــراى  ب ــز  ني ــى  جهان ــيون  فدراس ــه  البت  
ــران  اي ــا  ب ــورد  م ــن  اي در  ــا  ت ــرد  ك وادار  را  ــكا  آمري ــران،  اي

همكارى كند.
ــيون براى گرفتن بليت اقدام كرد و  ــكل، فدراس بعد از حل اين مش
ــون ريال برآورد  ــكار يك ميليارد و صد ميلي ــه بليت هر ورزش هزين
ــاعت به پرواز، زمان ــت روز اعزام در حالى كه 7-8 س ــد؛ اما درس ش

ــت مبنى  ــت وق ــيون و سرپرس ــا اعالم فدراس ــود ب ــده ب ــى مان  باق
ــد و آنها  ــته مى كن ــكاران را خس ــه آمريكا ورزش ــه اعزام ب ــر اينك ب
ــابقات قهرمانى آسيا نتيجه خوبى بگيرند اين سفر  نمى توانند در مس

لغو شد! 
و در واقع، شركت هواپيمايى نيز اين هزينه ها را به فدراسيون بازنگرداند.

ــه اين كار ايران  ــدت ب ــيون جهانى نيز به ش بعد از لغو پرواز، فدراس
معترض شد. 

ــابقات،  ــن مس ــركت در اي ــدم ش ــل ع ــه دلي ــه ب ــت اينك در نهاي
ــدا  پي ــش  ــدت كاه ــه ش ب ــكى  اس ــيون  ــال فدراس امس ــه  بودج
ــال 2016  ــى در س ــابقات جهان ــه مس ــه اينك ــه ب ــه توج ــرد و ب ك
ــه ايران  ــيار كمترى ب ــه بس ــاره بودج ــود دوب ــزار نمى ش ــم برگ ه

پرداخت خواهد شد.

آگهى تجديد مزايده عمومى واگذارى 
پاركينگ ضلع جنوب و جنوب غربى 

مركز آموزشى درمانى الزهرا(س) 
به صورت اجاره بهاى ماهيانه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى استان اصفهان

مركز آموزشى درمانى الزهرا(س) 

ــام حرف  با وجود تم
ــى كه در  و حديث هاي
ــرمربى  مورد اختالف س
ــپاهان س ــان  كاپيت و 
ــن  اي ــا  ب دارد  ــود  وج  
ــن  اي ــل  مديرعام ــال  ح
ــن  ــاد دارد اي ــگاه اعتق باش
ــوده  درون خان ــوع  موض
حل خواهد شد.

ــور  ــث حض بح
ــا  ــرم نويدكي مح
ــا به  ــن روزه در اي
ــپاهان تبديل  ــگاه س بحث روز باش
ــت. كاپيتان محبوب سپاهان  شده اس
ــش در تمرينات اين تيم  از چند روز پي
ــركت كرد تا همه بر اين گمان باشند  ش
كه مشكالت اين تيم به زودى حل خواهد 
ــاد. نويدكيا در  ــد؛ اما اين اتفاق نيفت ش
پايان بازى تيمش برابر سياه جامگان، 

ــت و گفت كه تقريبا  روبروى خبرنگاران قرار گرف
ــكل دارد و اگر به  ــپاهان مش ــگاه س با همه در باش
ــته فقط به خاطر هواداران  تمرينات اين تيم برگش
ــت نويدكيا به سپاهان  اين تيم است. شايد بازگش
ــد؛ اما اختالفش با  ــحال كننده اى باش خبر خوش
فركى و كادرفنى باعث مى شود تا فشار روى حسين 

فركى بيشتر شود.
ــپاهان به خوبى   اين چيزى است كه مسووالن س
ــتند ولى همچنان خودش دوست  از آن آگاه هس
ــا چه چيزى اينقدر ناراحتش  ندارد بگويد كه دقيق
كرده است كه حدود 3 ماه حاضر نشد در تمرينات 

تيمش شركت كند.
ــپاهان  ــگاه س ــل باش ــان، مديرعام ــر باقري اصغ
ــد:  ــا مى گوي ــى نويدكي ــل ناراحت ــورد دلي در م
ــرم نويدكيا  ــورد مح ــم در م ــا نداري ــر بن ما ديگ

صحبت كنيم. 
ــا م ــراى  بـــــــ ــوب،  خــــ ــر  خبــــــ
ــا م ــم  تي ــه  ب ــرم  مح ــه  ك ــت  اس ــن  ي ا  
ــه  ــم ب ــم مى خواهي ــا ه ــت و م ــته اس  برگش

ــتفاده  ــان اس ــود ايش ــكل از وج ــن ش بهتري
ــراى ما ــى ب ــه روح ــك وزن ــور او ي ــم. حض كني
ــا  مــــــ و  ـــــــود  مى ش ـــــوب  محس
ــان  ايش ــود  وج از  ــط  فق ــم  داري ــد  قص
استفاده كنيم.باقريان در مورد دليل ناراحتى محرم 
ــان ما اينقدر ــا نمى دانيم چرا كاپيت مى گويد: واقع
ــى  ــاال حرف ــم تاح ــودش ه ــت. خ ــت اس  ناراح
ــا ماجرا ــم دقيق ــا بداني ــه م ــت ك ــا نزده اس به م
ــه اى  ــرم در مصاحب ــت. مح ــرار اس ــه ق  از چ
ــل ناراحتى اش  ــورد دلي ــام داده در م هم كه انج
ــن ماجرا  ــح داده اي ــت و ترجي ــزده اس ــى ن حرف
ــش ــه تصميم ــم ب ــا ه ــه دارد. م ــش نگ را در دل
ــه بخواهد  ــر زمان ك ــم ولى ه ــرام مى گذاري  احت
ــته و مشكالت را حل  ــه گذاش مى توانيم با او جلس

كنيم.
ــورد م در  ــپاهان  س ــدى  بع ــراى  ماج ــا  ام
ــرم نويدكيا و  ــه بين مح ــت ك  اختالف نظرى اس
ــه مى تواند  ــود دارد. اتفاقى ك ــين فركى وج حس
ــايل جدى اى ــپاهان را با مس ــل، س در طول فص

 روبرو كند. البته مديرعامل سپاهان اين موضوع را 
ــق  ــما مواف ــت ش ــا صحب ــن ب ــدارد: م ــول ن قب
ــد در درون يك  ــر مى توان ــالف نظ ــتم. اخت نيس
ــا در صورتى  ــد؛ ام ــته باش ــود داش ــواده وج خان
ــر كنند  ــان فك ــت تيم ش ــه موفقي ــه طرفين ب ك
ــيار  ــم آقاى فركى بس ــى نمى افتد. ه ــچ اتفاق هي
ــا و من  ــاى نويدكي ــم آق ــتند و ه ــه هس با تجرب
ــى تفاق ا ــچ  هيـــــ ــتم  هس ــن  مطمئــــــ

 نخواهد افتاد. 
ــپاهان با قدرت به  ــك ندارم و س در اين موضوع ش
ــا باقريان، در مورد اين  كارش ادامه خواهد داد؛ ام
ــگاه از عملكرد حسين فركى  كه گفته مى شود باش
ــت هم گفت:  ــه اصال راضى نيس در اين چند هفت
هرگز چنين چيزى صحت ندارد و من اين موضوع 

را تكذيب مى كنم. 
ــتيم  ــاى فركى راضى هس ــج آق ــال از نتاي ما كام
ــت.  ــم در كار نيس ــى ه ــچ اولتيماتوم و هي
ــه  ــان ادام ــه كارش ــدرت ب ــا ق ــى ب ــاى فرك آق

خواهند داد.

اختالف نويدكيا و فركى دردسرساز مى شود؟

ــام حرف  با وجود تم
ــى كه در  و حديث هاي
ــرمربى  مورد اختالف س
ــپاهان س ــان  كاپيت و 

ــن  اي ــا  ب دارد  ــود  وج  
ــن  اي ــل  مديرعام ــال  ح
ــن  ــاد دارد اي ــگاه اعتق باش
ــوده  درون خان ــوع  موض
حل خواهد شد.

ــور  ــث حض بح
ــا  ــرم نويدكي مح
ــا به  ــن روزه در اي
ــپاهان تبديل  ــگاه س بحث روز باش
ــت. كاپيتان محبوب سپاهان  شده اس
ــش در تمرينات اين تيم  از چند روز پي
ــركت كرد تا همه بر اين گمان باشند  ــركت كرد تا همه بر اين گمان باشند ش ش
كه مشكالت اين تيم به زودى حل خواهد 
ــاد. نويدكيا در  ــد؛ اما اين اتفاق نيفت ش
پايان بازى تيمش برابر سياه جامگان، 

ــت و گفت كه تقريبا  روبروى خبرنگاران قرار گرف
ــكل دارد و اگر به  ــپاهان مش ــگاه س با همه در باش
ــته فقط به خاطر هواداران  تمرينات اين تيم برگش
ــت نويدكيا به سپاهان  اين تيم است. شايد بازگش
ــد؛ اما اختالفش با  ــحال كننده اى باش خبر خوش
فركى و كادرفنى باعث مى شود تا فشار روى حسين 

فركى بيشتر شود.
ــپاهان به خوبى   اين چيزى است كه مسووالن س
ــتند ولى همچنان خودش دوست  از آن آگاه هس
ــا چه چيزى اينقدر ناراحتش  ندارد بگويد كه دقيق
3كرده است كه حدود 3كرده است كه حدود 3 ماه حاضر نشد در تمرينات 

تيمش شركت كند.
ــپاهان  ــگاه س ــل باش ــان، مديرعام ــر باقري اصغ
ــد:  ــا مى گوي ــى نويدكي ــل ناراحت ــورد دلي در م
ــرم نويدكيا  ــورد مح ــم در م ــا نداري ــر بن ما ديگ

صحبت كنيم. صحبت كنيم. 
ــا م ــراى  بـــــــ ــوب،  خــــ ــر  خبــــــ
ــا م ــم  تي ــه  ب ــرم  مح ــه  ك ــت  اس ــن  ي ا  

ــه  ــم ب ــم مى خواهي ــا ه ــت و م ــته اس  برگش
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به من بگو چرا!سبك زندگى

ــتيد. در همين زندگى  مى دانيد همدلى يعنى چه؟ ذهنتان را جاى دورى نفرس
ــيد.همدلى يعنى  ــد، به جواب خواهيد رس ــه و دور و برتان كمى دقت كني روزان
ــد، خود را جاى  اينكه براى اين كه بفهميد طرف مقابل از چه دردى رنج مى كش
او بگذاريد.همدلى رابطه شما را با خانواده مستحكم مى كند، اجازه مى دهد آنها 
ــما را بفهمند. همدلى كردن يعنى درك احساسات و  را درك كنيد و آنها نيز ش

هيجانات ديگران و ديدن دنيا از دريچه چشمان آنان.
واقعا بزرگ شويد!

همدلى ما را رشد مى دهد و روحمان را عميق تر مى كند. پيشفرض همدلى كردن، 
ــاس شكست يا دلتنگى  ــت، تا وقتى كه تعريفى از احس فهم و درك ديگران اس
نداشته باشيد نمى توانيد طرف مقابلتان را همراهى كنيد، اما وقتى اين احساسات 
را مى شناسيد و در ديگران شناسايى مى كنيد در واقع مثل اين است كه خودتان 
ــات اين چنينى را تجربه كرده ايد. عالوه بر اين اگر شما با كسى همدلى  احساس
ــكالتش را از زاويه اى ديگر خواهيد ديد و احتماال راه حل هايى را ارائه  كنيد مش

مى دهيد كه شايد به ذهن او خطور هم نكرده باشد.
مشكالت خانواده را دوچندان نكنيد

ــتباهات خانواده به آنان  اگر هميشه آماده نصيحت كردن و گوشزدكردن اش
ــاى خانواده  ــن كنيد، براى اعض ــكوت كردن را تمري ــتيد اين بار كمى س هس
ــد و هنگامى كه نياز به  ــترى بگذاري بخصوص پدربزرگ و مادربزرگ وقت بيش

ــد پدرتان به خاطر  ــه طور مثال ،درك كني ــويد. ب همدلى دارند با آنان همراه ش
ــيارى مواقع  ــر مى برد. در بس ــتگى اخيرش از نظر مالى در بحران به س ورشكس
كسانى كه به همدلى نياز دارند با يك درد دل ساده و تخليه احساسات حالشان 
بهتر مى شود. اين طبيعى است كه شما نتوانيد مادر يا پدرتان را كامال درك كنيد، 
اما  وقتى خودتان را جاى آنها مى گذاريد درك بهترى از اوضاع به دست مى آوريد.

مشكالت را كوچك جلوه ندهيد
همدلى، روابط اجتماعى را بهبود مى بخشد و به ايجاد رفتارهاى حمايت كننده و 
پذيرنده، نسبت به انسان هاى ديگر منجر مى شود. انسان هايى كه باهم همدل اند 
ــال در يك محيط كارى مشغول باشند، حتى با هم رقابت  مى توانند سال هاى س

كنند اما دچار مشكل نشوند.
ــعى كنيد  ــردن فرزندتان را داريد، س ــتيد كه قصد آرام ك اگر مادر يا پدرى هس
خودتان را جاى او بگذاريد، به قول معروف شما چند پيراهن بيشتر پاره كرده ايد و 
ممكن است مشكالت فرزندتان در نظر شما خيلى كوچك باشد، اما فراموش نكنيد 
ــان زندگى به اين درك رسيده ايد. پس  كه خودتان هم با تجربه هاى سخت و آس
وقتى فرزندتان دچار مشكلى مى شود و توقع دارد او را درك كنيد با او همراه شويد. 
لطفا از آن طرف بام هم نيفتيد يعنى مدام نگوييد «واى چطور تحمل كردى؟ حاال 

مى خواهى چه كار كنى؟ من اگر جاى تو بودم نمى توانستم تاب بياورم!»
تجربيات تان مال خودتان

ــاى طرف مقابل  ــدن حرف ه ــد كه به محض تمام ش ــراد عادت كرده ان برخى اف
ــل پنهانى، جالب  ــى مقابله به مث ــس را تكرار كنند، نوع ــه اى از همان جن تجرب
ــان هم تجربه اى اين چنينى نداشته باشند در ذهنشان  اينجاست كه اگر خودش
ــت مى يابند كه در پاسخ  مى گردند و باالخره خاطره اى از خانواده، فاميل يا دوس
ــت كه صحبت هاى اين چنينى، به قصد همدلى  طرف مقابل بگويند. درست اس
ــان مى دهد كه اصال حرف هايش ــود، اما در عمل به طرف مقابل نش بيان مى ش

 شنيده نشده است.

ــت.  زرافه بلندقدترين جانور روي زمين و يكى از عجايب موجودات زنده اس
زبان دراز سياه رنگش كه نيم متر طول دارد تنها يك زبان معمولى نيست بلكه 
يك اندام همه كاره است كه به جاى دست و چنگال براى گرفتن و كندن برگ 
درختان و فرو بردن آنها به دهان و بسيارى كارهاى ديگر مورد استفاده قرار 
مى گيرد و انعطاف پذيرى و قدرت عضالنى آن در كمتر حيوان ديگرى ديده 
ــياري را براى دانشمندان  ــى اين حيوان، معماهاى بس مى شود. اندام شناس
ــكلت زرافه بيش از پستانداران  مطرح كرده است، مثال تعداد مهره هاى اس
ديگر نيست اما گردن دراز او را با دو متر طول و به صورت مايل روى تنه اش 
ــبيه جانوران گياه خوار ديگر  نگه مى دارد. استخوان هاى پاي اين حيوان ش
مثل اسب، آهو، بز كوهى و شتر است اما اين استخوان ها به صورتى شگفت آور 
طويل هستند و درنتيجه پاهاى دراز و باريكى را به وجود مى آورند كه نزديك 
به دو متر طول دارد. اين پاها به سمى ختم مى شوند شبيه سم االغ يا اسب 
ــكافى دارد و بيش از يك تن وزن زرافه، روى اين پاهاى دراز  كه در وسط ش
و باريك و سم هاى كوچك تكيه مى كند. عجيب تر اينكه زرافه با هيكل يك 
ــريع ترين جانوران است و هنگامى كه  تنى و پاهاى بلند و باريك، يكى از س
به سرعت يورتمه مى رود سرعتش گاهي به 57 كيلومتر در ساعت مى رسد.

اهلى كردن فرآيندى است كه در آن گروهى از جانوران يا گياهان به زندگى 
ــان ها به داليل مختلف،  زيرنظر و تحت حمايت انسان ها خو مى گيرند. انس
بسيارى از حيوانات را در طول تاريخ اهلى كرده اند. مهم ترين اين داليل تهيه 
مواد غذايى و كاالهاى ارزشمند ديگر مانند پشم، پنبه و ابريشم و كمك در 
انجام برخى فعاليت ها مثل حمل و نقل، شخم زدن زمين و شكار، محافظت از 
خود و دام، لذت و تفريح به عنوان حيوان مونس يا گياه تزئينى و براى تحقيقات 
علمى مانند يافتن درمان بيمارى ها بوده است. براي مثال گفته مي شود كه 
گاو هشت هزار سال پيش از ميالد در هندوستان و خاورميانه اهلي شده است 

يا اردك را چهار هزار سال پيش از ميالد، چيني ها اهلي كرده اند.

مهارت همدلى(بخش اول)

 (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» را 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.

شعر(ويژه محرم)زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى بيست و هفتم )

feet   « پا » 

Pull the carpet from under sb's feet
پشت كسى را خالى كردن

سپيده 
بارانى

شب اول قبر  
خواب بودم، خواب ديدم مرده ام

بى نهايت خسته و افسرده ام
تا ميان گور رفتم دل گرفت

قبر كن سنگ لحد را گل گرفت
روى من خروارها از خاك بود

واى، قبر من چه وحشتناك بود!
بالش زير سرم از سنگ بود

غرق ظلمت، سوت و كور تنگ بود
هر كه آمد پيش، حرفى راند و رفت
سوره ى حمدى برايم خواند و رفت

خسته بودم هيچ كس يارم نشد
زان ميان يك تن خريدارم نشد
نه رفيقى، نه شفيقى، نه كسى
ترس بود و وحشت و دلواپسى
ناله مى كردم وليكن بى جواب

تشنه بودم، در پى يك جرعه آب
آمدند از راه نزدم دو ملك

تيره شد در پيش چشمانم فلك
يك ملك گفتا: بگو دين تو چيست؟
ديگرى فرياد زد: رب تو كيست؟

گر چه پرسش ها به ظاهر ساده بود
لرزه بر اندام من افتاده بود!

هر چه كردم سعى تا گويم جواب
سّد نطقم شد هراس و اضطراب

از سكوتم آن دو گشته خشمگين
رفت باال گرزهاى آتشين

قبر من پر گشته بود از نار و دود
بار ديگر با غضب پرسش نمود
اى گنه كار سيه دل، بسته پر
نام اربابان خود يك يك ببر

گوئيا لب ها به هم چسبيده بود
                                                                                                            ادامه دارد ...گوش گويا نامشان نشنيده بود

كاريكاتور(مذاكرات هسته اى )

Not let the grass grow under one's feet
اهمال نكردن، وقت تلف نكردن

Have itchy feet
يك جا بند نشدن

چرا زبان زرافه دراز است؟

اهلي كردن به چه معناست و چه سابقه اي 
دارد؟

جواب سودوكو  شماره 1709سودوكو  شماره 1710

جواب معما 1709معما 1710
ــه كار مى رود كه ــانى ب اين مثل در رابطه با كس

 بى سواد صرف هستند، معرفت ندارند و خالصه 
قوه ادراك و تشخيص آنها تا آن اندازه اى ضعيف 
است كه حتى دو كلمه ى ساده «هر» و «بر» را كه 
شبانان مى شناسند و محل به كار بردن آن دو را 

نيز مى دانند از هم تميز نمى دهند.
صداى «هر» براى طلبيدن و خواندن گوسفندان 
است و صداى «بر» با لهجه و آهنگ مخصوصى كه 
فقط شبانان مى توانند ادا كنند براى دور كردن و 
به جلو راندن گوسپفدان به كار مى رود. چوپانان 
ورزيده و كاركشته به تمام صداهاى چوپانى واقف 
ــتند ولى دو صداى هر و بر را هر چوپان تازه  هس

ــد بداند ،زيرا هر  كار و مبتدى هم مى داند و باي
ــت و  و بر در واقع الفباى اصطالحات چوپانى اس
فراگرفتن آن حتى براى بچه چوپان ها نيز اشكال 
ــوارى ندارد.پس در اين صورت اگر كسى  و دش
ــت كه از فرط بى  هيچ نداند به مثابه چوپانى اس
شعورى و بى استعدادى، هر را از بر تميز ندهد. به 
همين جهت عبارت باال ابتدا در منطقه ى غرب و 
رفته رفته در سراسر ايران مصطلح گرديده  ودر 
ادبيات ايران نيز رسوخ پيدا كرده است، چنان كه 

باباطاهر گويد :
خوشا آنانكه هر از بر ندانند

                                   نه حرفى در نويسند و نه خوانند

ــمش طال، طال  ــاز اول يه ش بازرس از طال س
ساز دوم دو شمش طال ، از طال ساز سوم سه 
شمش طال ميگيره ، بعد ميزاره روى ترازو و 
وزن ميكنه اگه 10 گرم كم بود طالساز اول، 
ــاز دوم ، اگه 30  ــرم كم بود طال س اگه 20 گ

گرم كم بود طال ساز سوم دزده.

ــه در نظر  ــاختمان ادارى چند طبق ــك س ي
بگيريد ...

شخصى در طبقه وسط كار مى كند ، او 3 سه 
طبقه باال رفته سپس 5 پنج طبقه پايين مى 
ــش طبقه باال رفته و در آخر  آيد. مجددا 6 ش
ــده و از در خروج كه در  ــه پايين آم 10  طبق

طبقه اول است خارج مى شود ...
به نظر شما اين ساختمان ادارى چند طبقه 

دارد؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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هر را از بر تشخيص نمى دهد

Not let the grass grow under one's 

Have itchy 

ــيوانا كه مشكل چاقى  ــتان ش روزى يكى از دوس
ــت او را به خانه خود دعوت كرد.  و پرخورى داش
ــيوانا وقتى متوجه اضافه وزن و چاقى بيش از  ش
ــت و به او گفت:  ــد ، نزد او نشس حد دوستش ش
«دوست من! يكى از شاگردانم دچار مشكلى شده 
است كه در اين خصوص مى خواهم با تو مشورت 
ــر رعايت نكردن و  كنم. او پدرى دارد كه به خاط
ــاق كننده دچار  افراط در مصرف مواد چرب و چ
ــده و در خانه زمين گير  ــكته ناقص مغزى ش س
ــت. به نظر تو براى درمان بيمارى اين  ــده اس ش
ــالمتى بايد چه  ــدن او به حالت س مرد و برگردان

كرد!؟»
ــرى تكان داد و گفت:  ــيوانا س ــت پرخور ش دوس
ــيوه تغذيه خود را عوض  «خوب بايد اول همه ش
كند و به جاى مواد چرب و چاق كننده از گوشت 
ــبزيجات استفاده كند.  مرغ و ماهى و لبنيات و س
ورزش و تحرك هم براى هضم راحت و سريع غذا و 
همچنين گردش خون و هوا در بدن اش الزم است. 
بايد تا مى تواند شنا كند و هواى تازه تنفس كند و 
بدن خود را به حركت اندازد و در مقابل از مايعات 

و ميوه و سبزى بيشتر استفاده كند تا دوباره روبه 
راه شود.»

ــد و مثل روز اول  شيوانا پرسيد: « و اگر خوب ش
ــد و اندامى ورزيده و قوى پيدا  سالم و سالمت ش
ــراغ همان شيوه غذايى  كرد، آيا بايد دوباره به س

چاق كننده و پرچرب برود؟»
ــيوانا گفت:« البته كه نه! او بايد  دوست پرخور ش
ــه بگيرد. در  ــت بيمارى فاصل ــى تواند از حال تا م
ــت  ــارى او زمانى بوده اس ــروع بيم واقع نقطه ش
ــاق كننده را مصرف  كه اولين لقمه پرچرب و چ
ــش نمايان  ــاى چربى بر بدن ــرد و اولين اليه ه ك
ــواس هر  ــتاب و وس ــرعت و ش ــد. او بايد با س ش
ــارى فاصله  ــه آغاز بيم ــر از اين نقط ــام ت چه تم

بگيرد.»
شيوانا تبسمى كرد و گفت:« و اما راجع به خود تو 
ــروع بيمارى عبور كرده  ! به من بگو آيا از نقطه ش

اى يا خير!؟»
ــيوانا از خجالت سرش را پائين  دوست پرخور ش
ــيوانا دستى به شانه اش  انداخت و هيچ نگفت. ش
زد و گفت:« بيمار كسى نيست كه قلبش به دليل 

فشار زياد از كار افتاده باشد و يا بخشى از بدن اش 
به خاطر درست استفاده نشدن و آسيب ديدن از 

كار افتاده باشد. 
بلكه بيمارى دقيقا از زمانى شروع مى شود كه از 
بخشى از بدن درست استفاده نشود و آن قسمت 
ــار بيش از حد طبيعى قرار گيرد. كسى  تحت فش
كه شكمى چاق و برآمده دارد شايد دردى در بدن 
خود به ظاهر نداشته باشد ، اما در واقع نقطه آغاز 
ــروى به سمت  بيمارى را رد كرده و در حال پيش
نقطه بحرانى است. پس اين شخص با وجود اينكه 
ــت و بايد به  دردى فعال در بدن ندارد اما بيمار اس
ــبت به غير عادى  ــود. نبايد نس سرعت درمان ش
ــكل ظاهر و كاركرد ناقص عضوى از بدن  شدن ش
بى اعتنا شد و اجازه داد تا فرصت از دست برود و 
بيمارى به شكلى غير قابل جبران خودنمايى كند. 
ــه آغاز بيمارى  ــود كه هرگز از نقط بايد مواظب ب

عبور نكرد!»
دوست پرخور شيوانا تبسمى كرد و گفت:«تا االن 
هرگز تصور نمى كردم بيمار هستم! قول مى دهم 

به سرعت خودم را درمان كنم!»

فصل ها چگونه پديد مي آيند؟
ــت. زمين در مدارى  علت به وجود آمدن فصل ها، فاصله زمين از خورشيد نيس
بيضى  شكل كه بسيار شبيه دايره است به دور خورشيد مى چرخد. فاصله زمين 
در طول سال نسبت به خورشيد چندان تغيير نمى كند. چيزى كه فصول را بر روى 
ــيد است. خط فرضى كه قطب  زمين به وجود مى آورد، تغيير زاويه تابش خورش
شمال و جنوب زمين را به هم وصل مى كند، محور زمين ناميده مى شود. محور 
زمين بر صفحه حركت زمين عمود نيست و به اصطالح انحراف دارد كه مقدار آن 
تقريبا 23/5 درجه است. علت اين پديده به دوران  جوانى زمين بازمى گردد، شايد 
برخورد جرم بزرگى با زمين سبب به وجود آمدن اين انحراف شده است. با درنظر 
ــيد مى گردد، نيمى از آن مثال  گرفتن اين انحراف، زمانى كه زمين به دور خورش
نيم كره شمالى به سمت خورشيد متمايل شده است و نيم كره جنوبى برعكس آن 
است. در اين حالت نور خورشيد به نيم كره شمالى تقريبا عمود مى تابد و انرژى 
بيشترى به اين قسمت مى رسد تابستان است. در همين حال نور خورشيد با زاويه 
تابش بيشترى به نيم كره جنوبى مى تابد و انرژى كمترى به اين نيم كره مى رسد و 

بنابراين در آنجا زمستان است.

داستان هاى شيوانا(نقطه شروع بيمارى!)
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اخبار

ــتان  رييس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى اس
همدان، در خصوص شيوه جديد هك تلگرام به شهروندان هشدار داد.

ــهروندان مبنى بر هك  ــرهنگ امينى گفت: در پى مراجعه متعدد ش س
شدن تلفن همراه و انتشار اطالعات و تصاوير شخصى، موضوع در دستور 
كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت. رييس پليس فتاى همدان، افزود: 
در تحقيقات  مشخص شد افراد سودجو با شناسايى طعمه خود و ارسال 
پيامكى به نام شركت تلگرام  مبنى بر اينكه براى جلوگيرى از هك شدن 
تلگرام و سرقت اطالعات شخصى خود پيامكى حاوى كد دستورى براى 
شما ارسال خواهد شد، كه با ارسال اين كد دستورى براى ما از هك شدن 
تلگرام خود جلوگيرى كنيد كه به محض ارسال كد براى شماره مورد نظر، 
تلگرام شخص قربانى هك شده و هكر به تمامى اطالعات از جمله تصاوير، 

فيلم ها، مخاطبين، ليست دوستان و... دسترسى پيدا خواهد كرد.
وى ادامه داد: هكر ها با دسترسى به اطالعات شخصى قربانى و با تهديد به 
انتشار آنها انواع سوء استفاده ها از جمله اخاذى و پيشنهادهاى نامشروع 
را انجام مى دهند. سرهنگ امينى در پايان از شهروندان خواست: ضمن 
ــواد رسانه اى  ــبكه هاى اجتماعى با ارتقاء س هوشيارى در استفاده از ش
ــوند و در صورت مواجهه با چنين  خود در دام اينگونه شيادان گرفتار نش
www. مواردى مراتب را به سرعت از طريق وب سايت پليس فتا به آدرس

ــن 0812182674 تماس  ــماره تلف cyberpolice.ir گزارش يا با ش
حاصل كنيد.

هشدار پليس فتا درباره تلگرام؛

مراقب شيوه جديد هك تلگرام باشيد

50 روز پس از قتل هولناك پسر پنج ساله در جنوب 
تهران توسط قاتل شيشه اى، در جنايتى ديگر مردى 
معتاد پس از كشاندن كودك پنج ساله به بيابان هاى 

اطراف بهارستان، سر او را بريد.
 پسر پنج ساله اى با شنيدن صداى هيات مذهبى از 
خانه شان در يكى از محله هاى شهرستان بهارستان 
ــن اميرعلى، با  ــت. والدي ــد و ديگر بازنگش خارج ش
ــان، همه جا را جستجو  طوالنى شدن غيبت پسرش
كردند. اما او را نيافتند. آنها نااميد از يافتن پسرشان، 
ــدن فرزندشان را  با حضور در پليس آگاهى ناپديد ش
گزارش دادند. ماموران با آخرين تصويرى كه از پسر 
ــت آورده بودند، جستجو براى  خردسال به دس
يافتن وى را آغاز كردند، اما هيچ سرنخى 
ــد، ماموران  ــد. روز بع ــت نيام به دس
ــك خانواده  تصميم گرفتند با كم
ــى،  ــدادى از اهال ــودك و تع ك
ــتجو ها ر ا در بيابان هاى  جس
ــه دهند كه  ــهر ادام اطراف ش
پس از ساعاتى جسد پسر بچه، 
در حالى كه به طرز دلخراشى 

به قتل رسيده بود، پيدا شد.
همزمان با تشكيل پرونده قضايى، 
ــه تحقيق از  ــى ب ــان جناي كارآگاه
خانواده مقتول پرداختند كه مشخص 
شد آنها با كسى درگيرى و اختالف مالى 
ــى  ــته اند و نمى دانند چه كس نداش

مرتكب قتل شده است.

ردپاى مرد معتاد در جنايت
با توجه به حساسيت موضوع، كارآگاهان جنايى پليس 
آگاهى غرب استان تهران نيز وارد عمل شده و در كنار 
كارآگاهان شهرستان بهارستان، جستجو براى يافتن 
عامل جنايت را آغاز كردند. در مرحله بعدى، ماموران 
تعدادى مظنون را در اين رابطه دستگير كردند و در 
ــراد در جنايت  ــدند اين اف بازجويى از آنها متوجه ش

نقشى نداشته اند، كه همگى آزاد شدند.
اما ماموران همچنان در جستجوى قاتل فرارى بودند 
ــبانه روز از كشف جسد، در  تا اين كه با گذشت سه ش
ــدند آنها شب جنايت  ــاهدان، متوجه ش تحقيق از ش
ــر خردسالى را با زور  مردى معتاد را ديده اند كه پس

همراه خود مى برده است.
ــيدگى به پرونده وارد  ــرنخ، روند رس با كشف اين س
ــد كارآگاهان  ــد تا اين كه روز بع مرحله جديدى ش
ــايى  ــتند هويت عامل جنايت را شناس جنايى توانس

كرده و او را در خانه اش دستگير كنند.
اعتراف به قتل پسر پنج ساله

متهم به قتل پسر پنج ساله اعتراف كرد و گفت: متاهل 
ــالى دارم. چند سال است شيشه  بوده و فرزند خردس
ــه  ــب حادثه پس از مصرف شيش مصرف مى كنم. ش
ــده و  ــيمه از خانه بيرون رفتم، دچار توهم ش سراس
ــه زدن در خيابان  ــتم. با پرس ــار رفتارم را نداش اختي
ــاله آنجا ايستاده است.  مشاهده كردم پسرى پنج س

صداهايى به من مى گفت او را بكشم. 
ــتم با من  ــرك رفتم و خواس سراسيمه به سمت پس
بيايد تا به او خوراكى بدهم. پسر كوچولو فريب حرف 
هايم را خورد و با من همراه شد. عامل جنايت اضافه 
ــربچه، مادر و پدرش را صدا مى زد و من بى  كرد: پس
تفاوت به گريه و التماس هايش، سرش را بريدم. با رها 
كردن جسد، ساعاتى پس از سرگردانى به خانه رفتم 
ــدم و حادثه را در ذهنم  و خوابيدم. زمانى كه بيدار ش
ــه  ــى از شيش مرور كردم تازه فهميدم كه توهم ناش
ــم و خانواده اش را  باعث شده پسر بى گناهى را بكش

داغدار كنم.
ــازى صحنه قتل روانه زندان شد تا  متهم پس از بازس
بزودى براى مشخص شدن صحت سالمت روانى اش 

به پزشكى قانونى منتقل شود.

خبر

ــون پرونده اى در  ــاره به اينكه تاكن  رييس پليس آگاهى ناجا با اش
خصوص استفاده سارقان از گنج ياب براى يافتن طال و اشياى قيمتى 
ــياى قيمتى و نقدينگى خود را به  ــته ايم، گفت: اش در منازل نداش

صندوق امانات بسپاريد.
ــم اختتاميه دوره آموزشى كوثر  سردار محمد رضا مقيمى، در مراس
ــارقان منازل از گنج ياب براى  ــتفاده برخى از س چهار، مبنى بر اس
يافتن طال و اشياى قيمتى گفت: تا كنون پرونده اى در اين خصوص 
نداشته ايم كه سارقان براى سرقت از گنج ياب استفاده كنند و اين 

شايعه اى بيش نيست.
به گفته سردار مقيمى، برخى از خانواده ها، اشياى با ارزش و قيمتى 
را در محل هاى خاصى از منزل از جمله اتاق خواب و داخل كشوى 
كمد نگهدارى مى كنند و سارقانى كه تجربه سرقت دارند، بالفاصله 

محل هاى فوق را شناسايى مى نمايند.
ــد منازلمان ــه مردم گفت: نباي ــس آگاهى ناجا خطاب ب رييس پلي

ــياى  ــتباه بگيريم، بنابراين هموطنان بايد اش ــعب بانك اش  را با ش
ــا  ــك ه ــات بان ــدوق امان ــه صن ــود را ب ــى خ ــى و نقدينگ قيمت

بسپارند.
وى درباره دوره آموزشى كوثر4 كه براى روساى پليس آگاهى سراسر 
ــد، گفت: در اين دوره، كارآگاهان و روساى پليس  ــور برگزار ش كش
آگاهى شهرستان ها حضور داشتند و موضوعات جديد آموزشى در 

قالب يك كارگاه، آموزش داده شد.
ــى رده هاى ــتيم تا تمام ــن دوره به دنبال آن هس ــزود: در اي وى اف

ــى  ــزار نوين ب ــوژى روز و ا ــا تكنول ــى ب ــاى آگاه ــس ه  پلي
ــنا شوند  ــف علمى جرم  وجود دارد، آش ــور در حوزه كش كه در كش
ــف جرايم،  ــوزه كش ــته در ح ــال گذش ــكالت س ــن مش و همچني
ــدند تا در اين دوره مورد بازبينى قرار  ــى و احصا ش ــيب شناس آس

بگيرند.

ــف هفت هزار و 937  ــتان تهران،از كش فرمانده انتظامي ويژه غرب اس
كارتن انواع داروي قاچاق به ارزش پنج ميليارد ريال در شهرستان مالرد 
ــب خبري مبني بر  ــردار محسن خانچرلي گفت: در پي كس خبر داد.س
ــتان مالرد اقدام به تهيه و توزيع داروي قاچاق و  اينكه فردي در شهرس
غيرمجاز مي كند، رسيدگي به موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.

ــوس و اقدامات اطالعاتي  ــري تحقيقات محس وي افزود: با انجام يكس
ــرار گرفت و  ــايي ق ــت، مورد شناس محل فعاليت قاچاقچي در صفادش
پس از هماهنگي با مقام قضائي طي يك عمليات غافلگيرانه و با حضور 
ــت و اداره صنعت و معدن در بازرسي از انبار  ــبكه بهداش نمايندگان ش
ــت، هفت هزار و 937  نگهداري داروهاي غير مجاز و قاچاق در صفادش
ــال، به همراه انواع  ــه ارزش پنج ميليارد ري كارتن انواع داروي قاچاق ب

دستگاه هاي ساخت و بسته بندي دارو هاي غير مجاز كشف شد.
ــتان تهران در پايان با اشاره به اينكه كارشناسان  رييس پليس غرب اس
شبكه بهداشت اعالم داشتند انبار فوق فاقد هر گونه مجوز فعاليت و غير 
ــتا انبار پلمب، يك نفر قاچاقچي  ــتي بوده، گفت: در همين راس بهداش
ــكيل پرونده مقدماتي ، جهت سير مراحل قانوني  دستگير و پس از تش

تحويل مرجع قضائي شد. 

رييس پليس آگاهى ناجا خبر داد؛

استفاده از گنج ياب براى سرقت 
منازل ، صحت ندارد

كشف داروهاي قاچاق 
به ارزش پنج ميليارد ريال 

ابالغ وقت رسيدگى
7/427 در خصــوص پرونده كالســه94-74 خواهان محمدعلى شــيرانى 
دادخواستى مبنى بر تجديد نظرخواهى به طرفيت ايرج گلستانى فرزند يحيى 
تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 10 روز پس از ابالغ دادخواست 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبــل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهــان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.مالف:20714 شعبه33 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/429 در خصوص پرونده كالسه94-429 شــعبه 7 شوراى حل اختالف 
اصفهان تجديدنظرخواه راضيه الســادات يدالهى به طرفيت نادر شــاهدان  
دادخواست تجديد نظرخواهى به شــماره 94-90 به شعبه ى 7 تقديم نموده 
است؛ لذا با توجه به مجهول المكان بودن نادر شاهدان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا تجديدنظرخوانده 10 روز پس 
از نشر اگهى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و پرونده 
به مراجع تجديد نظر ارسال خواهد شد. م الف 20736 دفتر شعبه هفتم مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/430 نظر به اينكه آقاى فرهاد خجسته به اتهام تخليه پسماند حسب شكايت 
شهردارى منطقه 9 اصفهان از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 941181 
د 29 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده بدينوسله در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف يكماه از 
تاريخ انتشار آگهى در شــعبه 30 داديارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاســخگوئى به اتهام خويش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف 20818 
شعبه 29 داديار ارجاع مجتمع شماره دو دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
7/428 نظر بــه اينكه آقاى محمد ســرلك فرزند حجت اهللا بــه اتهام توهين، 
تهمت، قذف حسب شكايت خانم شهربانو ســرلك فرزند فضل اهللا از طرف 
اين دادسرا در پرونده كالســه 940921 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه 
بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوســله در اجراى 
ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه داديارى 
دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگوئى به اتهام خويش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد شد. م الف 20176 شــعبه 38 داديارى مجتمع شماره سه دادسراى 

عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/439 در خصــوص پرونــده كالســه94-628 خواهان نيلوفر شــمس 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت منصور احمدى تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى مورخ 94/9/3 ساعت 5 عصر تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
ميشود.مالف:20771 شعبه29حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/440 در خصــوص پرونده كالســه 663/94 خواهان عليرضا شياســى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت رحيم بحرينى تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى مورخ 94/9/2 ساعت 16/30 عصر تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد 
– اول ارباب – روبروى مدرسه نيليپور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود. م الف:20712 شعبه 20 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ 

7/431 شــماره درخواســت: 9410460365600030 شــماره پرونــده: 
9409980365600699 شماره بايگانى شــعبه: 940699 پيشنويس آگهى 
ابالغ ســلطان مراد باور ســمايى فرزند رجبعلى به اتهام توهين تهديد و ...، 
از طرف اين دادسرا در پرونده كالســه 940699 تحت تعقيب است و ابالغ 
احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله 
در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب به نام برده 
ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 37 داديارى دادسراى 
عمومى و انقالب جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 

شد. م الف20826 داديارى شعبه 37 دادسراى ناحيه 3 اصفهان 
ابالغ

7/432 شــماره درخواســت: 9410460358100004 شــماره پرونــده: 
9409980358100158 شــماره بايگانى شعبه: 940184 نظر به اينكه آقاى 
مرتضى كريمى فرزند جعفر على متهم به مشاركت در آدم ربايى و مشاركت 
در ايــراد ضرب و جرح عمدى با چاقو به شــماره پرونده 940184 شــعبه 
دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف يك ماه 
پس از انتشار آگهى مى باشــد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب 
ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مى 
آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف 20825 

بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ اجرائيه چك

7/433 شماره پرونده: 139404002003000192/1 شماره بايگانى پرونده: 
9400419/1 شماره آگهى ابالغيه: 139403802003000007 بدين وسيله 
به آقاى جالل محمد حسينى فرزند مهدى به شماره شناسنامه 2889 ساكن 
اصفهان مجتمع تجارى ميالد مهدى، موبايل مهدى ابالغ مى شــود كه بانك 
قوامين شعبه حكيم نظامى جهت وصول مبلغ 135/000/000 ريال به استناد 
چك شماره 512458 مورخ 1392/03/07 عهده بانك سپه عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9400419/1 در اين اداره تشكيل 
شــده و طبق گزارش مورخ 1394/3/17 مامور پســت، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در روزنامه زاينده رود آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب 

مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 
خواهد يافت. م الف20858 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

ابالغ
7/434 نظر به اينكه متهم عليرضا احقاقيان فرزند محمد از طرف اين دادسرا 
در پرونده كالسه 941197-941198 ب 22 به اتهام خيانت در امانت حسب 
شكايت آقاى جالل افيونيان و خانم سميرا كيخايى تحت تعقيب است و ابالغ 
احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله 
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در 
شعبه 22 بازپرسى، دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئى 
به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف 20842 بازپرس شعبه 

22 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

7/435 نظر به اينكه متهم مهران حالج  از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
940580 ب 22 به اتهام خيانت در امانت حسب شكايت آقاى عليرضا عندليب 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاهههاى 
عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتــب به نامبرده ابالغ تــا ظرف يكماه 
از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرســى، دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاســخگوئى به اتهام خويش حاضر شــود در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م 

الف 20841 بازپرس شعبه 22 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
ابالغ 

7/436 نظر به اينكه آقاى بهروز رضائى فرزند حاج آقا به اتهام توهين، ضرب 
و جرح منجر به شكســتگى حسب شــكايت آقاى محمد ضامنى فرد فرزند 
احمدرضا از طرف اين داديارى در پرونده كالسه 93/5691/030101/125 
ك11 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وى ممكن نگرديده اســت لذا بدينوســيله در اجراى مــاده 116 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
تاظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 27 داديارى دادسراى عمومى 
اصفهان واقع در خيابان آتشگاه دادسراى ناحيه 2 اصفهان جهت پاسخگويى 
به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گرديد. م الف20840  داديار شعبه 

27 دادسراى عمومى اصفهان 
ابالغ 

7/437 نظر به اينكه آقاى مســعود غزنوى به اتهام خيانت در امانت حسب 
شــكايت آقاى مهدى آقاخانى فرزند بهزاد  از طرف اين داديارى در پرونده 
كالسه 1394/5733/140401/44ك 27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده است لذا بدينوسيله در 
اجراى ماده 116 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 
27 داديارى دادســراى عمومى اصفهان واقع در خيابان آتشگاه دادسراى 
ناحيه 2 اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 

گرديد. م الف20839 داديار شعبه 27 دادسراى عمومى اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/438 شــماره ابالغيــه: 9410100351505673 شــماره پرونــده: 
9409980351500461 شماره بايگانى شــعبه: 940513 خواهان/ شاكى 
اميررضا مهاجر شــجاعى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم محمود 

ساالر على آبادى به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
و مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به كالسه 
9409980351500461 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/03 و 
ساعت 11/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم فوق الذكر پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م الف20824 منشى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه سندمالكيت سه دانگ مشــاع از پالك ثبتي شماره 4253 فرعي 
از2 اصلي واقع دربخش يك ثبتي شــهرضاذيل ثبت 17850درضفحه 151 
دفترامالك جلد 162 به نام ساره بيگم رســولي تحت شماره چاپي مسلسل 
084217  ثبت وصادروتســليم گرديده است ســپس به موجب سندانتقال 
شماره 90358 دفترخانه شماره سه شهرضايك دانگ ازاين پالك به خانم 
منصوره بهاري فرزندغالمرضا انتقال يافته اينك ورثه ساره بيگم رسولي 
باارائه درخواســت كتبي به شــماره وارده : 1522 مورخــه 11 / 6 / 94 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلي كه امضاءشــهودآن به تاييد دفترخانه 
ســه شهرضارســيده اســت اعالم نموده اندكه ســند مالكيت آن به سهل 
انگاري مفقودگرديده اســت ودرخواســت صدورالمثناي سندمالكيت ملك 
فوق رانموده است لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحي ماده 120آئين 
نامه قانون ثبــت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه كســي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجودسندمالكيت نزد خود مي باشدازتاريخ 
انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل 
ســندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره تسليم ورســيداخذنمايدتامراتب 
صورتمجلس واصل سندمالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد بديهي است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ياسندمعامله ارائه نشود اقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات 

خواهدشد. محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالك شهرضا
ابالغ وقت رسيدگى

7/404 در خصوص پرونده كالسه94-1179 ش/11 خواهان هيات مديره 
مجتمع مســكونى باران دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت حبيب اله 
بهرامى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى روز يكشنبه مورخ 94/9/1 
ساعت 8/30 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م 
الف:19876شعبه11 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان

اصالحيه
در خصــوص آگهــى مزايــده پرونــده 9301230 منتشــره در شــماره 
1706-94/7/25 صفحــه 7 م الف 17789 پيگيرى 7/93 در ســطر 37 مبلغ 
2/785/00/000 ريــال قيد شــده كــه صحيــح آن 2/785/000/000 ريال 

مى باشد. رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

ــات خانوادگى ، يك  ــخ و به دليل اختالف در يك حادثه تل
زن 21 ساله در روستاى شجاع از توابع شهرستان جلفا در 
آذربايجان شرقى، اقدام به اسيدپاشى به سه نفر از اعضاى 
ــايه كرد.در اين حادثه، زنى به بهانه دعواى  خانواده همس
كودكان خردسال به منزل همسايه شان به نام (ر- ب)آمده 
ــيد پاشيده  و پس از ورود به منزل به دو زن و يك مرد اس
است. همچنين تحقيقات به عمل آمده حاكى از اين است 

ــيد لوله بازكنى استفاده كرده و  كه  متهم اين حادثه از اس
همين مساله، موجب شده است كه درصد سوختگى خيلى 
باال نباشد. در اين حادثه، دختر 21 ساله ، همسر و برادر (ر 
ــيب ديده و به دليل شدت سوختگى به  -ب) به شدت آس

بيمارستان سينا در تبريز منتقل شده اند.
ــر (ر-ب) از ناحيه سر تا پاها  ــاس دختر و همس بر اين  اس
دچار سوختگى شده و برادر وى نيز از ناحيه كمر به پايين 

آسيب ديده است.
پزشكان معالج اين مصدومان اعالم كرده اند، هر چند شدت 
ــيار عميق بوده است اما با  سوختگى دو زن اين حادثه بس
تالش هاى مستمر، اين آسيب ها به چشمان آنها چندان 
صدمه اى نزده است. زن اسيدپاش اين حادثه، توسط نيروى 
انتظامى دستگير شده و هم اكنون در بازداشت است .وى 

متاهل بوده و داراى يك فرزند چهار ساله است.

ــت آورده بودند، جستجو براى  خردسال به دس
يافتن وى را آغاز كردند، اما هيچ سرنخى 
ــد، ماموران  ــد. روز بع ــت نيام به دس
ــك خانواده  تصميم گرفتند با كم
ــى،  ــدادى از اهال ــودك و تع ك
ــتجو ها ر ا در بيابان هاى  جس
ــه دهند كه  ــهر ادام اطراف ش
پس از ساعاتى جسد پسر بچه، 
در حالى كه به طرز دلخراشى 

به قتل رسيده بود، پيدا شد.
همزمان با تشكيل پرونده قضايى، 
ــه تحقيق از  ــى ب ــان جناي كارآگاه
خانواده مقتول پرداختند كه مشخص 
شد آنها با كسى درگيرى و اختالف مالى 
ــى  ــته اند و نمى دانند چه كس نداش

مرتكب قتل شده است.

ــر خردسالى را با زور  مردى معتاد را ديده اند كه پس
همراه خود مى برده است.

ــيدگى به پرونده وارد  ــرنخ، روند رس با كشف اين س
ــد كارآگاهان  ــد تا اين كه روز بع مرحله جديدى ش
ــايى  ــتند هويت عامل جنايت را شناس جنايى توانس

كرده و او را در خانه اش دستگير كنند.
اعتراف به قتل پسر پنج ساله

متهم به قتل پسر پنج ساله اعتراف كرد و گفت: متاهل 
ــالى دارم. چند سال است شيشه  بوده و فرزند خردس
ــه  ــب حادثه پس از مصرف شيش مصرف مى كنم. ش
ــده و  ــيمه از خانه بيرون رفتم، دچار توهم ش سراس
ــه زدن در خيابان  ــتم. با پرس ــار رفتارم را نداش اختي
ــاله آنجا ايستاده است.  مشاهده كردم پسرى پنج س

صداهايى به من مى گفت او را بكشم. 
ــتم با من  ــرك رفتم و خواس سراسيمه به سمت پس
بيايد تا به او خوراكى بدهم. پسر كوچولو فريب حرف 
هايم را خورد و با من همراه شد. عامل جنايت اضافه 
ــربچه، مادر و پدرش را صدا مى زد و من بى  كرد: پس
تفاوت به گريه و التماس هايش، سرش را بريدم. با رها 
كردن جسد، ساعاتى پس از سرگردانى به خانه رفتم 
ــدم و حادثه را در ذهنم  و خوابيدم. زمانى كه بيدار ش
ــه  ــى از شيش مرور كردم تازه فهميدم كه توهم ناش
ــم و خانواده اش را  باعث شده پسر بى گناهى را بكش

داغدار كنم.
ــازى صحنه قتل روانه زندان شد تا  متهم پس از بازس
بزودى براى مشخص شدن صحت سالمت روانى اش 

به پزشكى قانونى منتقل شود.

كودك پنج ساله، 
قربانى جنايت 

مرد شيشه اى

اسيدپاشى به اعضاى يك خانواده در روستاى شجاع در جلفا
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