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پژوهش درباره شخصيت 
حضرت زينب(س)، 

كم داشته ايم

افزايش نيروهاى 
مستشارى سپاه 

در سوريه

 بسته ها مى توانند 
اقتصاد را از ركود 

خارج كنند؟
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بسيج دانشجويى 25 دانشگاه اصفهان در واكنش به 
سفر وزيرخارجه اسبق انگلستان به اصفهان، با صدور 

بيانيه اى اعتراضى اعالم كرد: راز افزايش ... 

عضو هيات مديره و خزانه دار كانون انبوه سازان كشور 
با بيان اين كه وام 60 ميليون تومانى معادل 20 تا 25 

درصد قيمت مسكن در تهران است، اين رقم را ...

زندگى، پر از درد و اندوه و جراحت هايى است كه اگر 
بر آنها غلبه نكنيم، نمى توانيم شادى ها و زيبايى هاى 

موجود در آن را تجربه كنيم. در اين نوشتار با ...

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى 
ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش مرگ و مير زنان 

معتاد در كشور خبر داد.  پرويز افشار، گفت ...

راز افزايش ترددهاى
مشكوك به ايران چيست؟

وام 60 ميليونى، چقدر از
قيمت مسكن را پوشش مى دهد؟

دردهاى عاطفـى را در نطفه 
خفه كنيد

افزايش
همانند سال هاى دفاع مقدس، مرگ و مير زنان معتاد

 همه به ميدان بيايند
رييس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: ركود، ناشى 
از پافشارى بر كنترل تورم بود. بسته ضد ركودى دولت،  

اگرچه در كليات با استقبال اقتصاددانان و فعاالن ...

12

12

12

تاريخ اصفهان، همچنان
زير خاك مدفون است

هنوز بخش هاى عظيمى از تپه اشرف به دليل كمبود 
اعتبارات سازمان ميراث فرهنگى در زير تلى از خاك 
پنهان مانده و اين در حالى است كه در همسايگى اين 
تپه، تپه ديگرى به نام «جى» قرار دارد كه مسجدى در 
زير آن مدفون است.به گزارش فارس ، در حالى كه چند 
سالى است عمليات كاوش از سوى باستان شناسان بر 
روى تپه اشرف در حال انجام است، در همسايگى اين 
ــى» قرار دارد كه  ــه ديگرى به نام «ج تپه تاريخى، تپ
ــان، چنان چه سريع تر عمليات  به گفته باستان شناس
ــازمان ميراث فرهنگى انجام نگيرد،  كاوش از سوى س
بدون شك در آينده اى نزديك شاهد آسيب هاى جدى 
ــود.در حال حاضر در  بر بدنه اصلى اين تپه خواهيم ب
زير تپه جى، مسجد جى، يكى از قديمى ترين مساجد 
اصفهان مربوط به دوره سلجوقيان قرار دارد،كه به گفته 
فريدون اللهيارى، مدير كل ميراث فرهنگى استان ... 

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان هشدار داد :

افزايش مصرف خودسرانه 
دارو در اصفهـان

شهردار اصفهان:

مسـووالن مخـابرات، پاى ميز مـذاكره بيـايند



ــاور عالى مقام معظم رهبرى با اشاره به نقش  دستيار و مش
ــات گفت: ــرى از انحراف ــه اى در جلوگي ــرى هر جامع رهب
ــط  ــد توس ــجاع باش ــه اى كه فاقد رهبرى متقى و ش جامع

گروه هاى قدرت طلب سياسى دچار انحراف مى شود.
ــتيار و  ــيد يحيى صفوى دس ــكر س ــه گزارش مهر، سرلش ب
مشاور عالى مقام معظم رهبرى، در مجمع بزرگ رزمندگان 
ــورا كه  بهدارى دفاع مقدس و هيات خيريه امدادگران عاش
به مناسبت سوگوارى عزاى حضرت ابا عبداهللا الحسين (ع) 
ــد، گفت: معرفت و بصيرت نسبت به قيام عاشورا   برگزار ش
ــين(ع) است و  عزادارى  ــورى با ابا عبداهللا الحس رمز محش
امام حسين عليه السالم  از راه هاى تقرب به خداوند است.
ــادى دامن ــت مصيبت هاى زي ــداى خلق ــزود: از ابت وى اف
 انسان ها را گرفته است؛ اما جنس و عظمت مصيبتى كه بر 
ــين (ع) و يارانش وارد آوردند، قابل مقايسه با هيچ  امام حس

اتفاقى نيست و اين رويداد در نوع خود بى همانند است.
دستيار و مشاور عالى مقام معظم رهبرى با اشاره به شرايط 
ــورا گفت: نگاهى به شرايط  ــكل گيرى قيام عاش و زمان ش
ــورا تداعى كننده اين سوال است كه چگونه زمانى قيام عاش
ــر (ص) در چند دهه بودند، اين  ــق پيامب جامعه اى كه عاش
ــر از تن امام  چنين به عصيان و تباهى پيش مى روند كه س
ــين (ع) و يارانش جدا كردند و اين سنگدلى نسبت به  حس
ــخصيت هاى مهم و تاثيرگذار  مذهبى آن روزگار از كجا  ش

نشات گرفته است؟
ــكر صفوى همچنين تاكيد كرد: بايد مراقب بود و از  سرلش
ــذر زمان دچار تغيير و  ــورا درس گرفت كه مبادا در گ عاش
ــويم و اين تحوالت انسان را  تحوالت در فكر و عمل خود ش
ــير عاقبت به خيرى دور كند. وى با اشاره به  به مرور از مس
ــه شرارت ها و زشتى ها گفت: ريشه تمام شرارت ها  و  ريش
ــان است و آثار جهالت انسان است كه  بدى ها، جهالت انس
در دنيا و آخرت گريبان انسان را  مى گيرد. دستيار و مشاور 
ــرافت و كرامت انسانى در  عالى مقام معظم رهبرى افزود: ش

علم و بهره گيرى از عقل است، يعنى تعقل و خردورزى است 
كه مى تواند خالفت انسان را تثبيت كند و نادانى بزرگترين 
ــه را خواهد گرفت و  ــت كه گريبان يك جامع مصيبتى اس
ــه ضربه و مصيبت بزرگترى  ــن مصيبت مى تواند منجر ب اي
ــود و خردورزى در اعمال و رفتار مى تواند  بر پيكره دين ش

انسان را از جهل دور كند.
ــكر صفوى ادامه داد: انحرافات جامعه اسالمى پس از  سرلش
ــول(ص)، ناشى از عدم تشخيص حق  و باطل و  حضرت رس
ــتى و مقدم  نقصان ايمان در باور حق و حقيقت و دنيا پرس
ــتن دنيا بر آخرت بود. به نظر مى رسد جامعه آن روز  دانس
ــود، اما نقصان و فقر  ــه داراى اطالعات كافى ب ــه و مدين مك
ــدم بهره گيرى قدرت بصيرت  ــات گرفته از ع عمده آنها نش
سياسى و خردورزى بود كه منجر به پيدايش چنين رويداد 

عظيمى و ذلت و تباهى جامعه آن روز شد.
وى افزود: قطعا انسان هاى بسيارى درآن زمان امام حسين 
ــتند كه حق با امام حسين  ــناختند و مى دانس (ع) را مى ش
ــتان و ضعف در ايمان  ــت، اما دنيا دوستى دنيا پرس (ع) اس
آنها باعث شد تا در مقابل آن حضرت قرار بگيرند و گذشت 
زمان، موضوعى بود كه در طول چند دهه انسان هاى مجاهد 
ــير ــاى راحت طلب، دنيا زده و اس ــان ه و متعبد  را به انس

جذابيت هاى ظاهرى، تبديل كرده بود. انسان هايى كه پس 
از گذشت چند دهه به دوران جاهيلت بازگشتند. 

دستيار و مشاور عالى مقام معظم رهبرى با اشاره به ضرورت 
حفاظت و مراقبت از رفتارهاى  جامعه در طول زمان گفت: 
ــورد مراقبت و حفاظت  ــتى رفتارهاى هر جامعه اى م بايس
قرارگيرد تا جوامع مختلف دچار انحرافات و تغييرات نشوند 
ــات، به عهده  ــع در مقابل انحراف ــه صيانت از جوام و وظيف
خواص جامعه است، بصيرت بخشى در هر جامعه اى نيازمند 
ــجاعت توان نشان دادن مسير  ــت كه با ش نقش خواصى اس
ــت به جامعه را داشته باشند و اين گروه بايستى  حق و درس

تحمل دشوارى ها و ناماليمات را داشته باشند.

ــاره آفت خواص جامعه  ــيد رحيم صفوى با اش سرلشكر س
اسالمى پس از رحلت حضرت رسول (ص) گفت: دنيادوستى 
ــه پيامبر پس از  ــت طلبى آفت خواص جامع ــه راح و روحي
ــلب جرات و جسارت الزم در  ــان شد و باعث س رحلت ايش

پايدارى  در مسير حق شد.
ــين (ع)  ــام حس ــيفتگان ام ــه حركت ش ــاره ب ــا اش وى ب
ــق و  ــير ح ــدارى ودر  مس ــان در پاي ــان جه و آزاديخواه
ــى تواند از ــه زمينه ها م ــت در هم ــت: مقاوم ــت، گف عدال
درس هاى بزرگ قيام عاشورا  باشد كه نتيجه آن پيروزى در
ــت و درس ها و عبرت هاى حادثه   ميدان هاى مختلف اس
عاشورا، امروز بايستى الگو و راهگشاى انسان هاى آزادى خواه 
و آزاده سراسر جهان باشد. دستيار و مشاور عالى مقام معظم 
ــين (ع) نجات  ــتى نجات امام حس رهبرى افزود: امروز كش
ــت كه  ــيفتگان آن حضرت اس دهنده جمعيت كثيرى از ش
ــقانه در طى مسير حق و  در طوفان هاى مواج اين دنيا عاش
حقيقت هستند و بى شك حادثه عاشورا محدود به زمان و 
مكان خاصى نيست و اين فرهنگ و حادثه در طول زمان با 
انسانها  حركت مى كند. اتفاقى كه در شرايط امروز در برخى 
از كشورها ى منطقه شاهد آن هستيم، پرتويى از آموزه هاى 
عاشورايى است.سرلشكر صفوى در ادامه با اشاره به ضرورت 
درك صحيح از حادثه عاشورا و تطبيق آن با شرايط روز هر 
جامعه اى گفت: ايمان به خداوند و  بصيرت سياسى نيروى 
ــتقامت  ــت و ايمان به هدف و صبر و اس محركه مقاومت اس
ــيدن به هدف برپايه تقواى الهى شكل مى گيرد  در راه رس
ــتن، يعنى حركت و شعور آن  ــور حسينى، يعنى خواس و ش
ــين (ع)،  ــير و اردات به امام حس يعنى معرفت در طى مس
يعنى بايستى شور و شعور توامان نسبت به واليت و رهبرى 
جامعه اسالمى داشت.وى در پايان با اشاره به نقش رهبرى 
هر جامعه اى در جلوگيرى از انحرافات گفت: جامعه اى كه 
فاقد رهبرى متقى و شجاع باشد توسط گروه ها  قدرت طلب 

سياسى دچار انحراف مى شود.
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«عاشورا»، كلمه اى كه اگر التين آن را در گوگل سرچ 
ــد و بخواهيد داده هاى مرتبط با آن را پيدا كنيد،  كني
ــد كه بيشتر  با مطالب و تصاويرى رو به رو خواهيد ش
ــو پيرامون اين مطلب  ــت و ج از چند ثانيه توان جس
ــرد. هنگامى كه  ــا را ترك خواهيد ك ــته و فض را نداش
ــتون هاى  ــك يكى از س ــه بى ش واژه «ashura » ك
اسالم و اوج حقيقت بندگيست را سرچ كنيد با تصاوير 
ــت مواجه  ــى و مطالبى از اين دس ــه زن ــراش قم دلخ
خواهيد شد. حتى در تصاوير گوگل نمونه يك عزادارى 
ــد؛ چراكه فرمانداران اين جريان  واقعى را نخواهيد دي
حتى از وجود كوچكترين روزنه حقيقتى پيرامون اين 
ــورا را با آن  ــوع واهمه دارند ! به اين ترتيب عاش موض
ــزاى آن مانوس با  ــه دالورى و درس زندگى كه ع هم
ــت، به شما به عنوان قمه زنى معرفى  تعالى وجود اس
مى كنند،كه به نحوى از آن زده شده و ديگر به دنبال 
ــه نرويد! از طرف  ــتر در اين رابط ــت و جوى بيش جس
ــالم هراسى و ــتاى اس ديگر اين اقدامى ديگر در راس

نشان دادن چهره اى خشن از آن است.

عاشورا را به انگليسى
 سرچ كرده ايد؟

شنيده ها 
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ــت  ايال در  ــى  دادگاه ــرز،  رويت ــزارش  گ ــه  ب
«كانكتيكات» آمريكا شهروند داراى تابعيت دوگانه
ــال اطالعات  ــى را با ادعاى انتق ــى - آمريكاي  ايران
ــال حبس  ــه 8 س ــران ب ــه اي ــى ب ــاس نظام حس

محكوم كرد.
ــوان مهندس در  ــًال به عن ــر خزاعى» كه قب «مظف
ــى آمريكا به نام ــركت هاى پيمانكار دفاع يكى از ش
ــال 2014،   «پرات و ويتنى» كار مى كرده ژانويه س
ــاس كه مربوط  هنگام خروج از آمريكا قطعاتى حس
به موتور جنگنده هاى اف 35 و اف 22 بوده به همراه 

داشته و دستگير شده است.
ــت كه  ــن متهم اس ــالوه بر اي ــى» ع ــاى «خزاع آق
ايميل هايى حاوى اطالعات حساس هم با طرف هاى 
ايرانى رد و بدل كرده است.«ونيسا برايانت»، قاضى 
ــهروند، پس از  ــه اى آمريكا حكم داده اين ش منطق
ــه سال هم تحت  ــتى س پايان دوره محكوميت بايس

نظر باشد.
دادستان هاى آمريكايى در كيفرخواست صادر شده 
ــال حبس كرده  ــت 10 س براى «خزاعى»، درخواس
بودند.اين آمريكايى ايرانى تبار به جرمش اقرار كرده 
ــال به عنوان  ــا گفته اين اطالعات را با هدف ارس ام
ــى از معرفى نامه اش به دانشگاهى در ايران كه  بخش

در آن تقاضاى كار بدهد، تهيه كرده است.

يك آمريكايى به جاسوسى
 براى ايران متهم شد

ــروى دريايى  ــش گفت: ني ــروى دريايى ارت ــده ني فرمان
راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران مى تواند از ايجاد 
ناامنى در درياى خزر جلوگيرى كند و اجازه ندهد ديگران 
خارج از كشورهاى همسايه در اين دريا حضور پيدا كنند.

ــاره به سفر ناوگروه  ــيارى با اش امير دريادار حبيب اهللا س
ارتش جمهورى اسالمى ايران به بندر آستاراخان روسيه 
ــن درياچه  ــزر بزرگ تري ــزر اظهار كرد: خ ــاى خ در دري
ــت و جايگاه ويژه اى در دنيا دارد. وى به منافع  جهان اس
ــايه در درياى خزر اشاره  ــورهاى همس و منابع متعددكش
ــع و منافعى  ــالمى ايران مناب ــزود: جمهوى اس كرد و اف
ــود در اين دريا را  ــزر دارد و بايد اقتدار خ ــاى خ در دري
ــيارى درياى خزر را براى جمهورى اسالمى  حفظ كند.س
ــرد: درياى خزر براى  ــران حائز اهميت خواند و بيان ك اي
ــت و بايد  ــايه داراى اهميت اس ــورهاى همس ــر كش ديگ
ــرفت دريامحور كشور بتوانيم از منابع اين دريا براى پيش

ــش با بيان  ــده نيروى دريايى ارت ــتفاده كنيم. فرمان  اس
ــه درياى خزر مى تواند محل درگيرى، ناامنى، دزدى  اينك
دريايى، قاچاق مواد مخدر و كاال و مسائل زيست محيطى 
ــد، تصريح كرد: خزر بايد عارى از موضوع هاى مذكور  باش

باشد تا بتواند درياى صلح و دوستى باقى بماند. 
ــايه از منابع و منافع  ــورهاى همس وى بر بهره مندى كش
ــروى دريايى  ــرد و گفت: اقتدار ني ــاى خزر تاكيد ك دري
راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران در خزر به همراه 
ــا را از تمام  ــايه مى تواند اين دري ــورهاى همس ديگر كش
اتفاق هايى كه ممكن است بيفتد، جلوگيرى كرده و خزر 

را به عنوان درياى صلح و دوستى براى ما حفظ كند.
سيارى با اشاره به اينكه جمهورى اسالمى ايران به اتفاق 
ــايه توانمندى محفوظ نگه داشتن  ــورهاى همس ديگركش
ــان كرد: نيروى دريايى  ــزر از خطرها را دارد، خاطرنش خ

راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران مى تواند از ايجاد 
نا امنى در درياى خزر جلوگيرى كند و اجازه ندهد ديگران 
ــا حضور پيدا ــايه در اين دري ــورهاى همس خارج از كش

 كنند.
ــزام ناوگروه نيروى  ــى ارتش به اع ــده نيروى درياي فرمان
ــدر انزلى  ــالمى ايران از بن ــش جمهورى اس ــى ارت درياي
ــاره كرد  ــيه در هفته جارى اش ــتاراخان روس به بندر آس
ــومين روز استقرار خود  ــد: ناوگروه مذكور س و يادآور ش
ــر مى گذارد و به عنوان  ــت س ــتاراخان را پش در بندر آس
ــور دارد. وى با  ــيه حض ــتى در روس ناوگروه صلح و دوس
ــه  ــيه در مدت س ــان اينكه دو مرتبه ناوگروه هاى روس بي
ــفر كردند، اظهار كرد: تاكنون  ــته به ايران س سال گذش
ــالمى ايران نيز  دو مرتبه ناوگروه هاى ارتش جمهورى اس
ــتاراخان روسيه در درياى خزر سفر كرده اند. به بندر آس

ــيارى اعزام ناوگروه هاى نيروى دريايى راهبردى ارتش  س
ــب ناوگروه هاى صلح و  ــالمى ايران را در قال جمهورى اس
دوستى خواند و بيان كرد: رفت و آمد ناوگروه هاى ايران و 

روسيه در جنوب كشور وجود دارد.

ــوراى اسالمى   ــيون اصل نود مجلس ش رييس كميس
ــوراى  ــردم كبودرآهنگ در مجلس ش ــده م و نماين
ــوه قضاييه به مقام  ــالمى،  محتواى نامه رييس ق اس

معظم رهبرى را تشريح كرد.
ــه رييس ــه نام ــاره ب ــا اش ــار ب ــى پورمخت محمدعل

ــوص پرونده  ــر انقالب در خص ــوه قضاييه به رهب  ق
ــت  ــت اهللا آملى اين اس ــر آي ــت: نظ ــيه ها، گف بورس
ــى در  ــالب فرهنگ ــى انق ــوراى عال ــه ش ــه مصوب ك
ــه قوه  ــيه ها ب ــاع پرونده بورس ــدم ارج ــوص ع خص
ــت مراجعه  ــود و محدودي ــالح ش ــد اص ــه باي قضايي
ــته  ــوص اين پرونده برداش ــه در خص ــه قوه قضايي ب

شود.
ــگ در مجلس گفت: طبق  ــده مردم كبودرآهن نماين
ــوراى عالى انقالب فرهنگى بايد كميته اى  مصوبه ش
در شورا براى بررسى شكايت بورسيه ها تشكيل شود 
ــوراى عالى انقالب  ــه به نظر من هم اين مصوبه ش ك

فرهنگى ناقض قانون اساسى است.
ــان  ــا بي ــس، ب ــل 90 مجل ــيون اص ــس كميس ريي
ــع  ــترى ها را مرج ــى، دادگس ــون اساس ــه قان اينك
ــر چنين  ــت: اگ ــت گف ــرار داده اس ــى ق تظلم خواه
ــوراى نگهبان  ــى را مجلس تصويب مى كرد، ش قانون

رد مى كرد.
ــت:  نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس اظهار داش
ــه اين دليل  ــوراى عالى انقالب فرهنگى ب مصوبه ش
ــوان عدالت در  ــوى دي ــه آرايى از س ــد ك تصويب ش
ــده  ــيه ها صادر ش بعضى پرونده هاى مربوط به بورس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى معتقد بود ديوان  بود و ش
ــات ورود كند چون صالحيت  ــت نبايد به جزيي عدال

اين ورود را ندارد. 

ــوراى عالى  ــاس مصوبه 630 ش به گزارش مهر بر اس
ــالب فرهنگى در مواردى كه مربوط به موضوعات  انق
ــد قوه قضائيه نمى تواند ورود  ــى باش علمى و آموزش
ــده نهادهاى  ــن كار بر عه ــت اي ــد؛ زيرا صالحي كن
ــاله اى در حوزه  ــى است ولى اگر مس علمى و آموزش
ــه مى تواند ورود  ــد قوه قضايي ــى نباش علمى آموزش

داشته باشد.
ــيه  ــجويان بورس ــه دانش ــن مصوب ــه اي ــه ب ــا توج ب
و  ــود  خ ــت  وضعي ــوص  خص در  ــد  توانن ــى  نم
ــه  قضائي ــوه  ق ــه  ب ــوم  عل وزارت  ــرد  عملك ــوه  نح

شكايت كنند.
ــه ب اى  ــه  نام در  ــز  ني ــرا  اخي ــجويان  دانش ــن  اي  

ــن مصوبه و  ــتار ابطال اي ــوه قضاييه خواس ــس ق ريي
ــدند  مصوبه  هاى غير قانونى و خارج از حدود ديگر ش
ــجويان به مراجع قضايى  ــكايت اين دانش تا زمينه ش
ــم نامه اى  ــت اهللا آملى الريجانى ه ــود. آي فراهم ش
ــام معظم رهبرى  ــورا به مق را در خصوص مصوبه ش

نوشته است.

قوه قضاييه در پرونده بورسيه ها، ورود كندنيروى دريايى از ناامنى در درياى خزر جلوگيرى مى كند

آغاز جنگ جديد نفتى 
عربستان، عليه ايران

ــران، انتظار مى رود نفت  ــه با لغو تحريم نفتى اي درحاليك
ــتان براى تنگ  ــا بازگردد، عربس ــه بازار اروپ ــور ب اين كش
كردن جا براى ايران و همچنين كنار زدن روسيه اقدام به 
افزايش عرضه نفت ارزان در اين بازار كرده است.به گزارش 
ــزرگ نفتى، از  ــركت ب ــرز، در ماه هاى اخير چند ش رويت
جمله اكسون، شل، توتال و انى خريد نفت عربستان براى 
ــان در غرب اروپا و منطقه مديترانه را  ــگاه هاى ش پااليش
ــچگين، رييس  افزايش داده اند.در روز 13 اكتبر، ايگور س
ــتان فروش نفت خود  ــركت رزنفت روسيه گفت، عربس ش
ــتان را به زير قيمت شروع كرده است.هرچند اين  به لهس
اقدام مى تواند براى سهم مسكو از بازار پرسود انرژى اروپا 
مشكالتى به وجود بياورد، اما تحليلگران روسى تاكنون در 

ارزيابى هاى خود از اين روند محتاطانه عمل كرده اند.

ــى «بى اف ام» به نقل از تازه ترين گزارش اين  راديو روس
ــى اعالم كرد : هرچند وزارت دفاع روسيه  موسسه انگليس
ــت؛ اما هزينه  ــخصى را تاكنون اعالم نكرده اس ــام مش ارق
ــوريه روزانه تا چهارميليون دالر  ــكو درس هاى نظامى مس
ــت : درجريان ــه افزوده اس ــود. اين موسس ــرآورد مى ش ب
ــد كه خدمات دهى به هواپيماى  ــخص ش بررسى ها مش
ــه هزاردالر  ــزار دالر وبالگرد س ــاعت 12ه جنگى درهرس
هزينه دارد و مخارج پرسنلى، مهمات وعمليات پروازى نيز 
ــى در سوريه  ازاصلى ترين بخش هاى هزينه نظاميان روس

به شمار مى رود.

يك شاهزاده سعودى در جديدترين پيش بينى خود درباره 
ــعود، به روزنامه اينديپندنت گفت كه از  جدال درون آل س
12 پسر زنده بنيانگذار عربستان سعودى، 8 نفر از بركنارى 
سلمان حمايت مى كنند. به گزارش فارس، با تداوم جنگ 
ــم حج،  در يمن، كاهش قيمت نفت و فاجعه اخير در مراس
ــعودى قوت  زمزمه هاى بروز كودتاى داخلى در خاندان س
ــت. در همين راستا، روزنامه اينديپندنت به نقل  گرفته اس
ــعودى كه پيش تر هم افشاگرى هايى  ــاهزاده س از يك ش
ــته است كه اكنون 8 نفر  ــعود كرده بود، نوش درباره آل س
ــر زنده بنيانگذار عربستان سعودى از كنار زدن  از 12 پس
ــلمان از قدرت و جايگزين كردنش با برادر 73 ساله او،  س

حمايت مى كنند.

هزينه روزانه عمليات 
روسيه درسوريه

پيش بينى جديد 
شاهزاده سعودى از آينده

خبر

ــط عمومى كل  ــوول رواب مس
ــهادت چهار تن از  سپاه از ش
ــه نام هاى  ــرم ب مدافعين ح
شهيدان صدرزاده، مصطفوى، 
ــوريه  ــرى و كريمى در س باق

خبرداد.
ــرتيپ دوم پاسدار  ــردار س س
ــوول ــريف، مس ــان ش رمض

ــپاه، با  ــط عمومى كل س رواب
ــهادت تعدادى از  اشاره به ش
ــرافراز انقالب  ــداران س پاس

ــه ى ماموريت هاى  ــوريه و در عرص ــرم در س ــالمى و مدافعين ح اس
ــيج مردمى اين كشور براى مقابله  مستشارى در كمك به ارتش و بس
ــت هاى تكفيرى،گفت:در پى دور جديد تحوالت ميدانى در  با تروريس
مناطق مختلف سوريه و پيروزى اخير جبهه مقاومت اسالمى در مقابله 
ــاهد افزايش  ــب با نيازها، ش ــتى تكفيرى، متناس با گروه هاى تروريس

نيروهاى مستشارى ايران در اين كشور هستيم.
ــينى و در دفاع از  ــوعا و عاشوراى حس وى افزود: در ايام منتهى به تاس
پيام آور كربال حضرت زينب (س) چهارتن از مدافعين سرافراز و فداكار 
حرم به نام هاى مصطفى صدرزاده، سيد ميالد مصطفوى، عبداهللا باقرى 
ــهادت  ــوريه به ش و امين كريمى در حين انجام مأموريت محوله در س

رسيدند.

ــورمان،   ــيه در تماس تلفنى با وزير خارجه كش وزير امور خارجه روس
ــوريه ــن با موضوع س ــت وي ــج نشس ــوا و نتاي ــان محت وى را در جري

 قرار داد.
ــاس بر لزوم افزايش  ــرگئى الوروف و محمد جواد ظريف در اين تم س
ــها براى حل بحران هاى منطقه و  بازگرداندن ثبات و امنيت به  تماس

خاورميانه تاكيد كردند.
ــت  ــيه ظريف را در جريان محتوا و نتايج نشس وزير امور خارجه روس
ــد، قرار داد. ــوريه برگزار ش ــهر وين كه با موضوع س روز جمعه در ش

ــورمان نيز ديدگاههاى جمهورى اسالمى ايران  وزير امور خارجه كش
ــوريه  ــرده و نقش محورى مردم س ــران جارى بيان ك را براى حل بح
ــورد تاكيد ــور را م ــراى پايان جنگ در اين كش در هر گونه راه حل ب

 قرار داد.

سردار شريف مطرح كرد؛

افزايش نيروهاى 
مستشارى سپاه در سوريه

در تماس تلفنى؛

الوروف، ظريف را در جريان مذاكرات 
چهارجانبه وين قرار داد

ــفر  ــان، در واكنش به س ــگاه اصفه ــجويى 25 دانش ــيج دانش بس
وزيرخارجه اسبق انگلستان به اصفهان، با صدور بيانيه اى اعتراضى 

اعالم كرد: راز افزايش ترددهاى مشكوك به ايران چيست؟
ــى از اين بيانيه آمده است: حال كه با  ــنيم، در بخش به گزارش تس
ــالمى و شوراى امنيت ملى و  تصويب برجام در مجلس شوراى اس
همچنين ابالغ فرامين مقام عظماى واليت و شروط نه گانه ايشان، 
ــته اى تعامالت ايران با دنياى غرب و آمريكا صرفا در موضوع هس
ــيار بود و تحركات مخفيانه دولت هاى  روبه فزونى است، بايد هوش
ــتعمارگر را به دقت رصد نمود،  تا برجام به مثابه دروازه  غربى و اس

نفوذ همه جانبه براى دول استكبارى تعريف نشود.
ــالمى بارها خطر نفوذ  اين بيانيه مى افزايد: رهبر معظم انقالب اس

فرهنگى و سياسى جبهه تقسيم كار شده استكبار را به دولت و ملت 
گوشزد نموده و خطرات و تبعات اين نفوذ به بهانه توافق هسته اى 
را كه خواسته دولت هاى استعمارى از جمله انگلستان است را تذكر 
ــتعمارى انگليس نيز همواره در تاريخ سياه خود  داده اند. رژيم اس
در صدد نفوذ فرهنگى- سياسى به اقصى نقاط جهان باالخص بالد 
ــت و اين را تاريخ سراسر ظلم و جنايت و غارت و  مسلمين بوده اس

چپاول آن به خوبى جلوى چشم بيدار ملت ها قرار مى دهد.
دانشجويان بسيجى در بخشى از بيانيه خود با اشاره به جنايات رژيم 
انگلستان تاكيد كرده اند: ملت ما هنوز خوش رقصى هاى ايادى شما 
ــكنى خيام اباعبداهللا(ع) را به ياد  در عاشوراى سال 88 و حرمت ش
ــس خبيث را در غائله 78، در  دارد، ما هنوز فتنه انگيزى هاى انگلي

تجهيز صدام، در كودتاى28 مرداد سال32 در حمايت از ديكتاتورى 
ــيم و نه فراموش  ــاد داريم و آنها را نه مى بخش پهلوى اول و دوم بي
ــتان، مجددا صاحب  ــى اگر به لطف برخى غرب دوس مى كنيم حت
ــيد.در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: امروز  ــده باش سفارت ش
عاشوراى حسينى است و مردم عزت مند و واليت مدار ما در سوگ 
آن امام مظلوم و ظلم ستيز  بر سر و سينه مى زنند؛  اما همزمان در 
اصفهان شاهد ورود عمر بن سعدها، شمرها و يزيدهاى عصر حاضر 
ــيده مستكبرين و  ــتان اصفهان هستند؛ شايد مغزهاى پوس به اس
دنباله هاى داخلى آنان دچار خطاى محاسباتى شده و اجراى برجام 
را مساوى با اضمحالل انقالب اسالمى از ماهيت انقالبى و اسالمى 

آن تحليل كرده اند!
دانشجويان 25 دانشگاه اصفهان در بخش ديگرى از اين بيانيه تاكيد 
كرده اند: دولت انگليس بايد از مواضع و رفتارهاى خصمانه گذشته 
كشورش از مردم ايران و بلكه از ملل ستم ديده و تحت چپاول روباه 

پير، عذرخواهى كند.
ــور  ــن كش ــاله اي ــرد 100 س ــر عملك ــه خاط ــد ب ــس باي  انگلي

ــت از ــرداد، حماي ــاى 28م ــه كودت ــران از جمل ــورد اي در م
ــال هاى 1919-1917 كه بى ترديد  ــاه، قحطى بزرگ س  رژيم ش
ــى از سياست هاى  ــت و ناش بزرگ ترين فاجعه در تاريخ ايران اس
ــام دليران  ــن مقابله با قي ــى بريتانيا بود و همچني بازرگانى و مال
تنگستان، دخالت در ناآرامى هاى پس از انتخابات سال88 و چندين 
و چند مورد ديگر از ملت ايران عذرخواهى كند تا شايد بواسطه آن، 
ملت انقالبى و هوشيار و بيدار ايران اسالمى درباره ارتباطات تعريف 

شده با آنان، تأمل كند.
در پايان اين نامه آمده است: اجازه ورود اين جرثومه فساد سياسى 
ــگاه  و نماد ظلم به ملت هاى آزاده جهان را در محيط مقدس دانش
ــال  نخواهيم داد و تمام حرف دل خود را به زبانى كه بيش از 37 س
ــتيد در 13 آبان همراه با خشم انقالبى مان  است كه با آن آشنا هس
ــايى و رسوا  ــما فرياد خواهيم زد و مجدانه پيگير شناس ــر ش بر س
ــه وجب به  ــرزمينى ك ــن لكه ننگ را در س ــودن عواملى كه اي نم
ــتعمار را مى دهد،  ــتكبار و اس ــتبداد، اس وجبش بوى مبارزه با اس

خواهيم بود.

اعتراض بسيج 25 دانشگاه اصفهان به حضور جك استراو در ايران؛

راز افزايش ترددهاى مشكوك به ايران چيست؟

سرلشگر رحيم صفوى:

جامعه فاقد رهبرى 
متقى و شجاع، توسط 
قدرت طلبان سياسى 

منحرف مى شود
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در همايش روز ملي صادرات كه با حضور معاون اول رييس 
جمهوري و وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه در 
سالن اجالس سران كشورهاي اسالمي برگزار شد، اسحاق 
ــا اهداى لوح و  ــاون اول رييس جمهوري ب جهانگيري، مع
ــه دكتر بهرام  ــال 94 ب تنديس صادر كننده نمونه ملي س
سبحاني مدير عامل فوالد مباركه از تالش اين شركت براي 

توسعه صادرات قدرداني نمود.
ــزاري اين آئين  ــيه برگ به گزارش خبرنگار فوالد، در حاش
دكتر سبحاني، كسب اين موفقيت را مرهون تالش جمعي 
مديريت و كاركنان شركت فوالد مباركه خواند و با اشاره به 
اهميت صادرات غير نفتي تصريح كرد: نمي توان كشوري 
با 75 ميليون نفر جمعيت را بدون توليد اداره كرد. اتكا به 
درآمدهاي صرف نفتي نوعي خامفروشي است و خامفروشي 

حراج منابع خدادادي است.
ــور و  وي افزود: فوالد مباركه با توليد 50 درصد فوالد كش
صادرات 1/5 ميليون تن محصول در سال، بازار خوبي را در 
اختيار دارد و تقريباً مي توان گفت هر محصولي را كه بخواهد 
به هر نقطه از جهان كه مايل باشد صادر مي نمايد و ازاين باب 
مشكل خاصي نداريم چراكه تقريباً نفوذ خوبي در بازارهاي 
خارجي داريم و به واسطه نمايندگيهايي كه در كشورهاي 
مختلف اروپايي مانند ايتاليا و آلمان داريم تجار معروفي در 
سراسر جهان در حال همكاري با فوالد مباركه هستند كه 
ــرق تا غرب گسترش يافته و در  دامنه اين همكاري ها از ش
منطقه هم در كشورهاي مختلفي مانند عراق و افغانستان و 
... دنبال مي شود تا جايي كه اروپا مقصد بيش از 50 درصد 

صادرات فوالد مباركه است.  
مدير عامل فوالد مباركه با اشاره به اين مطلب كه صنعت 
فوالد به دليل تأثير زيادي كه بر روي توسعه صنعتي كشورها 
دارد، صنعت مادر ناميده مي شود، گفت: فوالد مهم ترين و 
استراتژيك ترين كاالي صنعتي جهان به شمار مي رود به 
طوري كه ميزان توليد و مصرف آن نشان دهنده پيشرفت 
كشورهاست. اين صنعت بنيادين نقش اساسي در اقتصاد 
ملي و رفاه جوامع دارد و بر همين اساس توسعه آن عاملي 
ــاير بخش هاي اقتصادي، صنعتي،  اثربخش در توسعه س

علمي و اجتماعي كشور محسوب ميشود.
ــاره به برنامه هاي بلند مدت توليد در فوالد  سبحاني با اش
مباركه و اهميت توليد محصوالت داراي ارزش افزوده باال 
گفت: در سند چشم انداز براي كشور، اينگونه برنامه ريزي 
شده كه در افق سال 1404 به توليد ساالنه 55 ميليون تن 
ــت كه امروز توليد ساالنه ما  فوالد برسيم. اين در حالي اس
حدود 20 ميليون تن است و با توجه به نقش 50 درصدي 
فوالد مباركه در توليد فوالد كشور، هدف ما آن است كه تا 
ــيم كه براي  اين مدت به توليد حدود 20 ميليون تن برس
ــده تا بدين  ــه فاز نيز طراحي ش دستيابي به اين هدف س
ــال آينده ظرفيت توليد  ترتيب در فاز اول طي دو تا سه س
ــش دهيم. در فاز دوم  خود را تا حدود 12 ميليون تن افزاي
مقرر شده است توليد فوالد مباركه را به حدود 16 ميليون 

تن برسانيم و در نهايت در فاز سوم تا سال 1404 به توليد 
ــان توليد  ــم. دراين مي ــت يابي 20 تا 22 ميليون تن دس
ــا از اولويت  ــز براي م ــوالت داراي ارزش افزوده ني محص
ــم توليدات خود را به اين  باالتري برخوردارند و تالش داري

سمت هدايت كنيم.
ــيمي  وي با تأكيد بر اين مهم كه اكنون پس از مواد پتروش
بيشترين سهم در صادرات غير نفتي كشور به صنعت فوالد 
مربوط مي شود، خاطر نشان كرد: البته طي سالهاي گذشته 
ــن صورت گرفته  ــنگ آه اين صادرات اغلب به صورت س
ــوالد در خصوص  ــت.رييس انجمن توليد كنندگان ف اس
ــركت در  ــوالد مباركه اظهار كرد: اين ش ميزان صادرات ف
سال 1392 حدود يك ميليون و 18 هزار تن به ارزش500 
ميليون دالر صادرات داشت كه اين رقم در سال 1393 به 
يك و نيم ميليون تن به ارزش750 ميليون دالر رسيد.در 
ــال 1394 هم با اين كه سال بسيار بدي  شش ماهه اول س
ــدود 750 هزار تن  ــمار مي رود ح براي صنعت فوالد به ش
ــت.وي ضمن تأكيد بر نقش توليد در  ــته اس صادرات داش
اقتصاد و جامعه، يادآور شد: توليد اشتغال به دنبال دارد و 
اگر قرار بر آن باشد كه توليد نداشته باشيم و تنها درآمد نفت 

را ميان مردم تقسيم كنيم قطعاً اين امر مفسده هاي متعددي 
به همراه خواهد داشت. نمي توان بدون تالش و فعاليت هاي 
توليدي جامعه را اداره كرد. عالوه بر اين، درآمدهاي نفتي 
ــده و كليد بازار آن هم در دست  درآمد پايدار محسوب نش
ما نيست و همچنان كه مي بينيم در دورهاي قيمت نفت از 

110 دالر به 40 دالر مي رسد.
ــي يعني حراج منابع  ــيم خامفروش ــته باش به خاطر داش
خدادادي.اكنون ما اگر بخواهيم به طور مثال سنگ آهن را 
در كنار كارخانه آن حراج كنيم براي آن تنها حدود 20 دالر 
دريافت مي كنيم اما اگر آن را تبديل به فوالد كنيم نه تنها 
ــطه اين توليد در بخش هاي مختلف ايجاد اشتغال  به واس
مي شود بلكه ارزش آن سنگ آهن هم به 400 دالر مي رسد. 
اگر ما به دنبال خامفروشي باشيم نه تنها اين ارزش افزوده 
را به دست نمي آوريم بلكه براي كشور خريدار نيز اشتغال 
ايجاد مي كنيم و منابع ما صرف توسعه كشوري ديگر مي 
ــور محصول داراي ارزش افزوده  شود.در نهايت نيز آن كش
ــده  خود را با قيمتي به مراتب باالتر از ماده خام فروخته ش
به كشور ما صادر مي كند. اين داستان خام فروشي است و 
فرقي هم ندارد اين اتفاق در كدام صنعت رخ دهد.بر همين 

اساس بايد جلوي خام فروشي را گرفت.
رييس انجمن توليد كنندگان فوالد، در خصوص دغدغه ها 
ــواري هاي  و موانع موجود در صادرات فوالد گفت: اگر دش
موجود بر سر راه صادرات را در نظر بگيريم ميتوان به طور 
كلي آنها را به دو گروه سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم كرد.
بخش نرم افزاري بيشتر به بحث قوانين و مقررات و نقش و 
عملكرد دولت مربوط مي شود كه خوشبختانه در اين زمينه 
مشكل خاصي وجود ندارد البته در دولت قبلي محدوديت 
ــه طور كلي  ــده بود و گاه ب ــن زمينه اعمال ش هايي در اي
صادرات متوقف مي شد و گاه كمي پيچ آن را باز مي كردند 
و به شركت ها اجازه مي دادند اندك صادراتي داشته باشند 
اما در اين دولت موانع برداشته شده و اعالم شده صادرات 
از هر نوع و به هر مقدار آزاد است.به عبارت ديگر امروز هيچ 
محدوديتي در خصوص صادرات نداريم اما بحثي كه وجود 
دارد آن است كه همان طور كه وقتي مصرف داخل افزايش 
ــل صادرات  ــراي مديريت بازار داخ ــد دولت ب پيدا مي كن
ــت معكوس نيز  ــار مي رود درحال را محدود مي كند انتظ

مشوق هايي در نظر گرفته شود.
سبحاني در خصوص تأثير مشوق هاي صادراتي خاطر نشان 
كرد: مشوق هاي صادراتي مي تواند كارآمد باشد زماني كه 
ما ساالنه 15 تا 20 درصد تورم داريم و سياست دولت ثبات 
نرخ ارز است اگر توليد كنندهاي هر ساله 15 درصد بيش 
ــد زيان ده محسوب  ــال قبل خود درآمد نداشته باش از س
مي شود بر همين اساس الزم است اگر سياست دولت حفظ 
نرخ ارز است حتماً براي واحدهاي صنعتي مشوق هايي در 
نظر گرفته شود.البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه 
اين مشوق ها صرفاً به معناي تزريق نقدينگي نيست بلكه 
مي توان به شيوه هاي مختلف از جمله معافيت هاي مالياتي 
يا ارائه تسهيالت بانكي آنها را عملياتي كرد.به عنوان مثال 
دولت چين به عنوان مشوق صادراتي 50 درصد هزينه هاي

 حمل و نقل دريايي را از صادركننده دريافت نمي كند.
مدير عامل فوالد مباركه در خصوص فضاي بعد از تحريم 
گفت: به شخصه به اين موضوع خوش بين هستم و بر اين 
باورم كه پتانسيل هاي زيادي وجود دارد كه پس از اين دوره، 
به فكر ايجاد كارخانجات و صنايعي باشيم كه طي اين سالها 
به دليل تحريم ها محدويت هايي در خصوص تأمين منابع 
مختلف از جمله منابع مالي آنها وجود داشته است.صنعت 
فوالد صنعت پرهزينه اي است كه نمي توان با وام هاي يك 
ــه ميلياردي بانك آنها را ايجاد كرد.براي اين صنعت  تا س
حدود 1000 ميليارد تومان سرمايه گذاري الزم است و اين 
رقم از طريق وام بانكي قابل تأمين نيست حتي اگر امكان 
دريافت وامي با اين رقم هم وجود داشته باشد با بهره هاي 
بانكي 27 درصدي دريافت آن اصًال مقرون به صرفه نيست 
بر همين اساس ما مجبوريم با فاينانس و وام هاي خارجي 
كار را پيش ببريم به همين دليل اميدواريم پس از برداشته 
ــبي در اين زمينه ايجاد شودو  شدن تحريمها فضاي مناس

پاي سرمايه گذاران خارجي به كشور باز شود.

ــت فصل  ــتگذارى دول ــاى سياس ــته ه ــه بس ــا اراي ب
ــاز خواهد كرد كه  ــازى اقتصادى را آغ جديدى از نوس
ــت مديريت  ــان اقتصادى اگر درس به گفته كارشناس
ــود كمك  ــروج اقتصاد از رك ــه خ ــوند،مى توانند ب ش

كنند.
ــد اقتصادى  ــه عضو ارش ــته س درحالى كه هفته گذش
ــود  ــروج از رك ــته خ ــن بس ــم از دومي ــه يازده كابين
ــادى ديگر نيز  ــد، وزارتخانه هاى اقتص رونمايى كردن
ــرايط خروج از تحريم را به زودى ارايه ــته هاى ش بس

 مى كنند.
دولت يازدهم براى خروج از شرايط ركودى كه به دليل 
تحريم هاى يكجانبه قدرت هاى بزرگ و كاهش شديد 
درآمدهاى نفتى بدان گرفتار شده پس از توافق وين و 
ــترك در مجلس اولين  تصويب برنامه جامع اقدام مش
ــاتحريم را هفته  ــرايط پس ــته خروج از ركود در ش بس

گذشته رونمايى كرد.
ــور را  ــت هاى اقتصاد كالن كش ــته كه سياس اين بس
دربردارد، به گفته سه عضو ارشد تيم اقتصادى دولت، 

نقشه راه اقتصاد ايران طى شش ماه آينده خواهد بود.

ــتگذارى مبناى برنامه ششم  ــته سياس اگرچه اين بس
ــه صورت  ــت ب ــا قرار اس ــرار گرفته،ام ــعه نيز ق توس
ــاه آينده  ــش م ــن اقدامات فورى دولت در ش مهم تري
ــته تزريق  ــن بس ــاى اي ــرفصل ه ــد.مهم ترين س باش
ــهيالت  ــا براى ارائه تس ــد به بانك ه منابع مالى جدي
ــج اجرايى خواهد  ــاه جارى به تدري خواهد بود كه ازم

شد.
ــور از جمله  ــاى زيربنايى كش ــن وزارتخانه ه همچني
ــازى  ــارت،راه و شهرس ــدن و تج ــت، مع ــت، صنع نف
ــرايط  ــته هاى ش ــت بس ــرار اس ــز ق ــاورزى ني و كش
ــد.وزارت صنعت،  ــه كنن ــه زودى اراي ــاتحريم را ب پس
ــروج از ركود  ــته خ معدن و تجارت اعالم كرده كه بس
ــده تدوين خواهد ــش ماه آين ــى خود را ظرف ش تورم

 كرد.
وزارت نفت نيز قرار است براى شرايط پساتحريم بسته 
سياستگذارى خود را در حوزه جذب سرمايه گذارى و 
اهتمام بر تكميل پروژه هاى نيمه تمام ارايه كند. بخشى 
از اين بسته در قالب رونمايى از قراردادهاى جديد نفتى 

هفته گذشته طى كنفرانسى ارايه شد.

 طبق اعالم وزارت نفت قراردادهاى جديد نفتى ظرف 
ــرمايه گذاران خارجى  چهار ماه آينده جهت ارايه به س

در لندن رونمايى خواهد شد.
ــال  ــه مهرماه س ــزدر نيم ــازى ني وزارت راه و شهرس
ــن پروژه هاى  ــى، مهم تري جارى با برگزارى كنفرانس
ــرمايه گذارى اعالم كرد.اين وزارتخانه  خود را براى س
ــذب 30 ميليارديورو  ــتر اعالم كرده كه آماده ج پيش
ــاى نيمه تمام  ــرمايه خارجى براى تكميل پروژه ه س
ــم  ــير ترانزيتى راه ابريش ــل مس ــود از جمله تكمي خ

است.
گفته مى شود وزارت جهاد كشاورزى نيز به زودى بسته 
ــنهادى خود را در حوزه حمايت از صنايع غذايى و  پيش

پروژه هاى نيمه تمام خود ارايه خواهد كرد.
ــتگذارى دولت فصل  ــاى سياس ــته ه ــا ارايه اين بس ب
ــازى اقتصادى را آغاز خواهد كرد كه به  جديدى از نوس
گفته كارشناسان اقتصادى اگر اين بسته هاى سياست 
ــاد از تحريم ها  ــرايط خروج اقتص گذارى بتوانند در ش
درست مديريت شوند، مى توانند رشد اقتصادى وعده 

داده شده پنج درصد در سال آينده را محقق كنند.

پنج  بسته سياستگذارى اقتصادى ديگر در راه است؛
 بسته ها مى توانند اقتصاد را از ركود خارج كنند؟

رييس انجمن توليد كنندگان و صادر كنندگان كاشى و سراميك با بيان 
اين كه مكانيزم تحريك تقاضا در اين بخش هنوز مشخص نيست، گفت: 
كاشى و سراميك در سال جارى به لحاظ صادرات عقب گرد داشته است.

بهنام عزيززاده با بيان اين كه طرح دولت براى سرمايه گذارى در توليد و 
تحريك تقاضا قطعا مى تواند تاثير گذار باشد، اظهار كرد: هنوز جزئيات 
نحوه اجراى بسته تسريع رونق اقتصادى مشخص نيست و از سوى ديگر 

قانون رفع موانع توليد نيز هنوز به كارخانه ها نرسيده است.
وى با اشاره به احتمال خروج بخش مسكن از ركود با اين طرح ادامه داد: 
اگر ركود از حوزه ساخت وساز خارج شود قطعا تاثيرات خود را در مصرف 
مصالح ساختمانى به ويژه كاشى و سراميك خواهد گذاشت اما اين كه 
ــخص مى شود بستگى به سرعت  اين تاثير چه زمانى در اين بخش مش

اجراى طرح از سوى دولت دارد.
رييس انجمن توليد كنندگان و صادر كنندگان كاشى و سراميك با بيان 
اين كه مكانيزم اجرايى اين طرح هنوز براى توليد كنندگان مشخص نشده 
است، گفت: اگر صرفا به توليد كنندگان تسهيالت داده شود و شرايطى 
ــود، تاثير خاصى را در اين بخش  براى فروش محصوالت آنها فراهم نش
شاهد نخواهيم بود، چراكه تا وقتى بازار استفاده از مصالح ساختمانى راه 
نيفتد مردم كاشى و سراميك را به چه دليلى بايد بخرند؟عزيززاده افزود: 
ــود آن زمان است كه حتى ممكن  اگر در ساخت وساز تحرك ايجاد ش
ــهيالت به توليد كنندگان نباشد مگر اين كه  است نيازى براى ارايه تس
دولت تصميم بگيرد به جاى تحريك بخش هاى مصرف كننده مصالح 
ساختمانى، خودش اين محصوالت را بخرد و صادر كند.وى همچنين با 
تاكيد بر ضرورت حمايت از صادركنندگان، اظهار كرد: پيشنهاد داريم كه 

اعتباراتى براى حمايت از صادرات در نظر گرفته شود و بايد ببينيم بانك 
توسعه صادرات چه راهكارى را براى اين حمايت در نظر خواهد گرفت.

رييس انجمن توليد كنندگان و صادر كنندگان كاشى و سراميك درباره  
ــال جارى نيز ادامه داد: شرايط  ميزان صادرات كاشى و سراميك در س
ــال گذشته حفظ شده است اما اگر  صادرات ما از نظر كمى نسبت به س
بخواهيم از بعد اقتصادى وضعيت صادرات خود را بررسى كنيم با توجه 
به اين كه صادرات ما از لحاظ ارزش ثابت بوده است به معنى عقب گرد در 
ــت.عزيززاده تصريح كرد: با توجه به اين كه توليد كاشى و  اين بخش اس
سراميك در سال گذشته افزايش پيدا كرد ثابت  ماندن صادرات به معنى 

عقب گرد در اين بخش است.

عضو هيات مديره و خزانه دار كانون انبوه سازان كشور، با بيان اين كه وام 
60 ميليون تومانى معادل 20 تا 25 درصد قيمت مسكن در تهران است، 

اين رقم را براى خانه دار شدن متقاضيان موثر ندانست.
ــكن در تهران  ــط قيمت مس ــيد محمد مرتضوى، اظهار كرد: متوس س
مترى چهار ميليون تومان و در شهرستان ها مترى 2/5 ميليون تومان 
است،بنابراين ارقام 60 ميليون و 50 ميليون تومان وام بانكى فاصله ى 
ــتگاه آپارتمان در حد الگوى مصرف  قابل مالحظه اى با قيمت يك دس

دارد.
وى با اشاره به افزايش وام 35 ميليون تومانى خريد مسكن به 60 ميليون 
تومان در تهران، 50 ميليون تومان در مراكز استان ها و 40 ميليون تومان 
در شهرهاى كمتر از 200 هزار افزود: در كشورهاى توسعه يافته بين 70 
تا 80 درصد قيمت مسكن را وام مى دهند؛ در حالى كه در ايران با وجود 
مصوبه ى اخير شوراى پول و اعتبار و افزايش وام خريد مسكن از 35 به 
60 ميليون تومان اين رقم 20 تا 25 درصد قيمت خانه را پوشش مى دهد.

ــور اظهار كرد: قبل از مصوبه  ــازان كش عضو هيات مديره كانون انبوه س
شوراى پول و اعتبار نيز وام هاى 60 ميليون تومانى تصويب شده بود اما 
با توجه به صحبت بانك ها مبنى بر كمبود منابع، اجرا نمى شد كه شايد 
با مصوبه اخير كه بر الزامى شدن اين مساله تاكيد دارد اين مشكل حل 
شود.مرتضوى با بيان اين كه وام بايد حداقل 50 درصد قيمت مسكن را 
پوشش دهد، گفت: پيشنهاد انبوه سازان به بانك مسكن و بانك مركزى 
ــهيالت 100 ميليون تومانى در تهران و 90 ميليون  براى پرداخت تس
ــتان ها با قابليت انتقال به خريدار مى تواند تا حدودى  تومانى در شهرس
راه خريد مسكن را هموار كند.وى هم چنين پرداخت 10 ميليون تومان 

ــرف انرژى و  ــازى را در كاهش مص براى ارتقاى بهره ورى و صنعتى س
ــون به دولت تحميل  ــت يارانه انرژى كه هم اكن صرفه جويى در پرداخ

مى شود موثر دانست.
ــور، تاكيد كرد:  ــازان كش ــره و خزانه دار كانون انبوه س عضو هيات مدي
ــهيالت 100 و 90 ميليون تومانى به انبوه سازان پرداخت شود  اگر تس
ــده اند به بازار  ــل ناتوانى از چرخه تقاضا خارج ش متقاضيانى كه به دلي
ــورد توجه قرار گيرد و  ــود بانكى نيز بايد م برمى گردند. البته كاهش س
دولت با همان مدل بافت هاى فرسوده كه ميزان 11 درصد بهره بانكى را 
به صورت يارانه پرداخت مى كند اين مساله را در ميزان سود به ساخت و 

ساز آزاد نيز اختصاص دهد.

وام 60 ميليونى چقدر از قيمت مسكن را پوشش مى دهد؟عقب گرد كاشى و سراميك در صادرات

خبر

ــبات  ــان اينكه بهبود مناس ــران، با بي ــى فرش اي  رييس مركز مل
ــت و آمدهاى  ــش رف ــه افزاي ــر ب ــا منج ــا اروپ ــران ب ــى اي سياس
ــت، گفت:  ــده اس ــران و آلمان ش ــان اي ــادى مي ــى و اقتص سياس
ــر و فرهنگ ــراى هن ــته اى ب ــخنگوى شايس ــتباف س فرش دس

 است.
ــالمى ايران در آلمان،  حميد كارگر در ديدار با سفير جمهورى اس
با اشاره به كاركردهاى فرش دستباف در حوزه ديپلماسى عمومى 
ــاره كرد و  ــى در روابط ديپلماتيك اش ــور، به نقش اين هنر مل كش
ــران در اروپا،  ــنتى و مطرح فرش اي ــان به عنوان بازار س گفت: آلم
ــاس به  ــت؛ بر اين اس پايگاه ويژه اى براى فروش و صدور فرش اس
ــور با اروپا و افزايش  ــبات سياسى كش نظر مى رسد با بهبود مناس
ــت تا از هر بهانه اى  آمد و شدهاى سياسى و اقتصادى، مناسب اس
براى تاكيد بر هنر ايرانى بهره گرفته شود. در اين راستا فرش ايران 
ــورمان  ــته اى براى هنر و فرهنگ كش ــخنگوى شايس مى تواند س

باشد.
ــا و مذاكرات  ــاره به برنامه ه ــران، با اش ــز ملى فرش اي رييس مرك
ــتيابى به  ــان براى دس ــور آلم ــاى تبليغاتى كش ــا آژانس ه خود ب
ــارت فرش ايران،  ــب براى رونق دادن به تج برنامه تبليغاتى مناس
ــران در اروپا با  ــدگان فرش اي ــل اتحاديه واردكنن بر همراهى كام
ــنهادى تاكيد  ــورمان در برنامه ها و محورهاى پيش ــفارت كش س

كرد.
ــخصيت هاى آلمانى، حضور  ــه دولتمردان و ش وى، اهداى فرش ب
ــفارت،  ــى و اقتصادى س ــاى فرهنگ ــم و برنامه ه ــرش در مراس ف
ــهيل در فرايند  ــاص، تس ــراى نهادهاى خ ــفارش بافت فرش ب س
ــفارت و مواردى از  ــا همراهى س ــرح تبليغاتى در اروپا ب اجراى ط
ــت، اقتصاد و هنر ــت را از جمله مصاديق همكارى سياس اين دس

 دانست.
ــاخت تيزرها و فيلم هاى  ــاره به مصاديقى همچون س كارگر با اش
كوتاه براى تبليغ و معرفى فرش ايرانى بر بستر شبكه هاى مجازى و 
موبايلى، از توان فرش ايرانى براى ايفاى نقش در حوزه ديپلماسى 

هنرى كشور سخن گفت.
ــران در  ــالمى اي ــفير جمهورى اس ــدى، س ــى ماج همچنين عل
ــرش ايران  ــيدن به تجارت ف ــت از رونق بخش ــراى حماي آلمان ب
ــرايط و  ــه بهبود ش ــاره ب ــرد و با اش ــى ك ــالم آمادگ ــا اع در اروپ
ــتره  ــش رو در گس ــه هاى پي ــور و برنام ــى كش ــراودات سياس م
ــترهاى فراهم  ــا از اين بس ــاده ايم ت ــت و اقتصاد، گفت: آم سياس
ــران بهره  ــتباف اي ــغ و فروش فرش دس ــده براى معرفى، تبلي ش

بگيريم.

رييس مركز ملى فرش عنوان كرد؛

فرش دستباف، سخنگوى شايسته هنر 
و فرهنگ ايرانى

شركت فوالد مباركه اصفهان 
صادر كننده نمونه ملى سال 1394
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تحقيقات جديد كارشناسان هواشناسى نشان مى دهد كه حدود 
ــوزاندن پسماندها و  40 درصد از آلودگى هواى جهان ناشى از س

زباله هاست.
تحقيقات جديد نشان مى دهد زباله هاى سوزانده شده، گازى سمى 
را در فضا منتشر مى كنند كه بر روى تغييرات آب و هوايى و سالمت 

انسان ها تاثير منفى و مخرب مى گذارد.  
ــترده و در بيشتر كشورهاى جهان با  اين تحقيقات كه به طور گس
ــت، نشان مى دهد  ميزان آلودگى هواى متفاوت صورت گرفته اس
ــيد كربن،  ــه، گازهايى همچون مونوكس ــوزاندن زبال كه در اثر س

دى اكسيد كربن و جيوه در هوا منتشر مى شوند.
ــى هواى جهان  ــيارى بر افزايش آلودگ ــال حاضر عوامل بس در ح
ــمندان بررسى و ميزان  تاثير مى گذارند، عواملى كه توسط دانش
ــماندهاى زباله  ــت؛ اما به دليل اينكه پس آن نيز مشخص شده اس
در فضاى باز سوزانده مى شوند، امكان اندازه گيرى آن نيز ممكن 
ــر از باقى موارد  ــل را خطرناك ت ــكل، اين عام نبوده و همين مش

كرده است.
ــم تحقيق،  ــت تي ــن ماير»، سرپرس ــتين ويدي ــه «كريس به گفت
ــد به اولويتى  ــوزاندن زباله ها باي ــرل و نظارت بر عمليات س «كنت
ــى از اين  ــود؛ چنانچه اگر گازهاى ناش مهم براى دولت ها بدل ش
آتش سوزى ها ادامه پيدا كند، جهان با بحران آلودگى هوا مواجه 

خواهد شد».
ــت موضوع، تغيير در  ــت: «با توجه به اهمي ويدين ماير، معتقد اس

سياست هاى كلى سالمت در جهان ضرورى است. 
ــى از زباله  ــت كه آلودگى ناش ــده اس ــخص ش در حال حاضر مش
ــترين عامل كمى و كيفى در آلودگى  ــده، بيش ــوزانده ش هاى س
ــچ گونه نظارتى  ــتند؛ اما از آنجا كه اين عمليات بدون هي هوا هس
ــق آن را در نواحى و  ــزان دقي ــوان مي ــى ت ــى گيرد، نم صورت م

كشورهاى مختلف تخمين زد».

ــاى  ــد: تركيب ه ــد كردن ــت تاكي ــط زيس ــان محي كارشناس
ــى  ــاى مرجان ــراى صخره ه ــاب ب ــاى ضدآفت ــود در كرم ه موج

مضر هستند. 
ــالمت عمومى، افراد را به منظور  در دهه هاى اخير كارشناسان س
ــرف كرم هاى  ــت به مص ــرطان پوس ــر احتمالى س مقابله با خط
ضدآفتاب تشويق كرده اند و اين در حالى است كه محصوالت فوق 
اگرچه براى انسان ها مفيدند، اما تركيبات موجود در آنها سالمت 

مرجان هاى دريايى را به خطر مى اندازند.
ــب فيلتركننده  ــد تركي ــگاه فلوريدا، معتقدن ــان دانش كارشناس
ــا را  ــاب، مرجان ه ــاى ضدآفت ــش در كرم ه بنف ــعه فرا اش
ــى تركيب «اكسى بنزون» در آب هاى  از بين مى برد.  در اين بررس
ــورد آزمايش  ــى و كارائيب م ــى هاواي ــاور صخره هاى مرجان مج
ــى صخره هاى مرجانى  ــت اين تركيب در نزديك قرار گرفت. انباش

بر اثر حضور گردشگران بوده است. 
 DNA ــى بنزون به در مطالعات آزمايشگاهى مشخص شد اكس
مرجان هاى بالغ آسيب مى زند و DNA الرو مرجانى را تغيير شكل 
مى دهد و در نتيجه افزايش انباشت اين تركيب به مفهوم تخريب 

ژنتيكى بيشتر در مرجان ها است.
كارشناسان دريافتند اين تركيب الروهاى مرجان را در اسكلت هاى 
ــود.  ــدن آنها مى ش ــع از پراكنده ش ــدازد و مان ــه دام مى ان خود ب
ــاى بالغ را  ــدن مرجان ه ــفيد ش ــن تركيب همچنين س وجود اي
ــل اصلى از  ــه دلي ــا ك ــدن مرجان ه ــفيد ش ــال دارد. س ــه دنب ب
ــايع تر  ــدن اقيانوس ها ش ــداوم گرم ش ــت، با ت بين رفتن آنها اس

شده است.
ــتم هاى دريايى در جهان  ــى زاياترين اكوسيس صخره هاى مرجان
ــگرى و ماهيگيرى بازرگانى و تفريحى  هستند و از صنعت گردش
حمايت مى كنند. در سطح جهان ارزش كلى صخره هاى مرجانى 

فوق العاده است، ولى در معرض خطر قرار دارند. 

تحقيقات جديد نشان مى دهد؛

تاثير مخرب سوزاندن زباله ها 
بر تغييرات آب و هوايى

خطر كرم ضدآفتاب 
براى صخره هاى مرجانى!

عكس روز 

ــد آمدن  ــوي و پدي ــاي ج ــده ه ــزان آالين ــش مي ــا افزاي ب
ــرده انـد كـه  ـــمندان پـيش بينـي كـ اثر گلخانه اي ، دانش
ــيد  ــه افزايش ميزان دي اكس ــوا در نتيج ــن دماي ه ميانگي
ــدازه چنـد درجه  ــاير گازهاي گلخانـه اي بـه انـ كربن و س
ــا ، روي آب و هـوا ،  ــن افزايش دم افزايش خواهد يافت؛ و اي
ـــتم هـاي مختلف ، كشورهاي  ـــت و اكوسيس محـيط زيس

جهان تاثير خواهد گذاشت. 
دانشمندان معتقدند كه گرم شدن كره زمين از مـدت ها پيش 
در جريان بوده است و به طور عمده علت افزايش دما به اندازه 
دو سوم يـك درجـه سـانتيگراد از سال 1860 به بعد افزايش 

گازهاي گلخانه اي است.
اثرگلخانه اي چيست؟ 

جو يا اتمسفرشبيه يك گلخانه عمل مي كند.يعني پرتوهاي 
ــيد را جذب و كره زمين را گرم مي كند. اين پديده  نور خورش
ــود مند است؛ اما گاز هـاي  طبيعي براي حيات كره زمين س
ـــوختي كارخانـه هـا و پايگاه هاي حرارتي و اتومبيل ها و  س
گاز هاي ديگري كه وارد جو مي شوند، همگي گرماي زيادي 
ــر گلخانه اي  ــطح زمين حبس مي كنند. اث را در نزديكي س
ــكل  مش ــن  اي ــر  ب ــمندان  دانش ــه  ك ــت  اس ــي  نام

نهاده اند.
مكانيسم اثر گلخانه اي 

ــطح و جو كره زمين به طور عمده توسط نور خورشيد گرم  س
مي شود. بيشترين گستره نورخورشـيد كـه به زمين مي رسد 
در محدوده نور مرئى قرار دارد. از كل نور ورودي خورشـيد از 
ــطح زمـين مـي  تمـام طـول موج هـا حدود 50 درصد به س
رسـد. 20 درصد به وسـيله گازهـا (UV) به وسـيله ازون و 
ـــيله (H2o،Co2) و قطره هاي آب در هوا جذب  IR به وس
مي شود و 30درصد ديگر به وسيله برف و يـخ و آب و بـدون 

آنكه جذب شود، منعكس شده و به فضا بر مي گردد. 
ــر مي كند.  ــر، انرژي منتش ــم گرم ديگ زمين مانند هر جس
انرژي منتشر شده از زمين، نور زير قرمـز اسـت كه در گستره 
ــز گرمـايي نـام  ــن ناحيه زير قرم ــرار دارد. اي 4 تا um50 ق
ــي توانند زير قرمز گرمايي با  دارد. بعضـي از گازهـا در هـوا م
طول موج هاي خاصي را جذب كنند؛ بنابراين تمام زير قرمز 
ــتقيما به فضا باز نمي  ــطح و جو زمين مس منتشر شـده از س
ـــيله  ــردد و در فاصـله كوتـاهي پـس از جـذب آن به وس گـ
ــد CO2 به صورت كاتورهاي  مولكول هاي معلق در هوا مانن
ــو جذب  ــت و از ن ــطح زمين هـداي ــه س ــر و مجددا ب منتش
ــطح زمين و هوا مي شود. ــدن بيشتر س شده و باعث گرم ش
ــن  ــمت زمي ــه س ــي بـ ــدد IR گرماي ــت مج ــده هداي پدي

اثر گلخانه اي ناميده مي شود.
نقش اثر گلخانه اي طبيعي در تعادل گرمايي زمين 

ــياره زمين با اليه ضخيمي از يخ پوشـيده  اين واقعيت كه س
نشـده اسـت، بـه علـت نقـش طبيعـي اثـر گلخانه اي است. 
ــيد  ــطح زمين همان اندازه كه با انرژي دريافتي از خورش س
ــم اثر گلخانه اي نيز گرم مي شود.  ــود، با مكانيس گرم مي ش
نقش جو براي زمين همانند پتو است، كه در فضايي كه پوشش 

مي دهـد مقداري از گرماي آزاد شده از جسم را حفظ مي كند 
و باعث افزايش دما مي شود.

اثر گلخانه اي افزوده 
ــمندان محيط زيست را نگران مي كند اثر  پديده اي كه دانش
گلخانه اي طبيعي نيست، بلكه پديده اي به نام اثر گلخانه اي 
افزوده است، كه با افزايش غلظت گازهاي كم مقدار در هوا كه 
IR گرمايي را جـذب مي كنند سبب مي شود. مقدار بيشتري 
ــره مجددا به سمت زمين هدايت  از انرژي IR گرمايي منتش
ــطح زمين از 15 بيشتر  ـــود و از اين راه ميانگين دماي س ش

باشد. مانند اينكه چند پتو را روي هم بياندازيم.
گاز هاي گلخانه اي 

ــتن گشتاور  ــكيل دهنده هوا به علت داش گازهاي اصلي تش
ــز را جـذب كنند. گازهايي  دو قطبي، نمي توانند نور زير قرم
ــد، آب ،  ــن دخالت دارن ــه اي زمي ــدن گلخان كه در گرم ش
ــه مقدار كم  ـــاير گازها ب ــان و س ـــيد كـربن ، متـ دي اكس
ــود روزهاي  ــرد بيابان با وج ــب هاي س ــند. علت ش مي باش
ــق  ــن مناط ــو اي ــار آب در ج ــودن بخـ ــرم نب ــيار گ بس

است.
دي اكسيد كربن 

 IR ــي از جذب نيمي از حدود يك چهارم اثر گلخانه اي ناش
گرمايي بازتاب شده در گستره طول مـوج 14 تا 16 ميكرومتر 
ــت. افـزايش  ـــيد كـربن اس ــط مولكول هاي دي اكس توس
 IR ــتر ــدن مقدار بيش ــت CO2 در جـو ، از خارج ش غلظـ

ــتر هوا  ــدن بيش ــده جلوگيري كرده و باعث گرم ش باقي مان
مي شود.

بخار آب 
ــت،  ــو زمين اس ــه اي در ج ــترين گازگلخان ــار آب بيش بخ
ــت؛ و معموال  ــوم اين اثر اس ــدن حدود دو س و علت پديد آم
ــا 5/5 را  ــوج um 7/5ت ــول م ــتره ط ــي در گس IR گرماي

جذب مي كند. 
متان 

ــه اي،  ــاي گلخان ــان گازه ــت در مي ــر اهمي ــان از نظ مت
پس از دي اكسيد كربن و آب قرار دارد. 

بنابراين اهميت متان در گرم شدن كره زمين كمتر است.
روش پيشگيري ازمكانيسم اثرگلخانه اي افزوده 

ــوخت هايي مثل نفت و زغال سنگ در  ـ جايگزين كردن س
. CO2 نيروگاه ها با گازهاي طبيعي بـراي كـاهش

ـ  حذف كردن شيميايي CO2 خروجي از نيروگاه ها توسط 
دوغابي از كلسيم سيليكات. 

ــاي آزاد  ــكال ه ــش با رادي ــق واكن ــان از طري ــذف مت ـ  ح
هيدروكسيل.

ــتي زباله ها براي كاهش انتشار متان از واپاشي  ـ دفن بهداش
غيرهوازي زباله ها.

ــيد نيتروژن  ــل كلروفلوئوروكربن ها ، دي اكس ــي مث گازهاي
ــه اي افزوده  ــم در ايجـاد اثـر گلخانـ ــاير آالينده هـا هـ و س

تاثير دارند.

ــرات آب و هوايى ملل متحد  ــت هيات ايران در مذاك سرپرس
در اجالس بن، گفت : اگر تحريم هاى اقتصادى آمريكا، سازمان 
ملل و اتحاديه اروپا برداشته شود، ايران مى تواند تالش خود 
را در زمينه كاهش آالينده هاى كربنى حاصل از سوخت هاى 

فسيلى به چهار برابر افزايش دهد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى محيط زيست اصفهان«پاما»، 
ــه بن،  ــى اعزامى ب ــات ايران ــور، رييس هي ــفيع پ مجيد ش
ــط ماه  در مصاحبه با بلومبرگ گفت: ايران قصد دارد تا اواس
نوامبر (اواخر آبان ماه) طرح خود را در باره اقدامات مورد نظر 

در راستاى محدودسازى گازهاى گلخانه اى، ارايه دهد. 
ــيم،  ــته باش ــه داد: به واقع ما بايد دو نوع برنامه داش وى ادام
يكى از اين برنامه ها بايد براساس فناورى هاى موجود كه در 
اختيار داريم، سرمايه گذارى ها و منابع مالى فعلى و همچنين 
ظرفيت كشور تحت شرايط تحريم هاى ناعادالنه تدوين شود. 
ــتيم،  ــكه كه ما اميدوارانه در انتظار آن هس روى ديگر اين س
اين است كه به محض برداشتن تحريم ها، امكان افزايش سه 

تا چهار برابرى تالش ما فراهم مى شود. 
اهميت رفع تحريم هاى ضد ايرانى در زمينه مقابله با تغييرات 
ــه گرمايش زمين و  ــت كه با توجه ب آب و هوا از اين جهت اس
ضرورت كاهش گازهاى گلخانه اى، جمهورى اسالمى تاكنون 
به طور داوطلبانه براى همكارى در قالب بخشى از يك توافق 
ــالم آمادگى  ــدن كره زمين، اع ــراى مقابله با گرم ش جديد ب

ــام  انج ــه  ــن زمين اي را در  ــى  ــالش هاي ت و  ــرده  ك
داده است. 

ــرد آمده اند  ــور جهان در بن گ نمايندگان بيش از 190 كش
تا توافق نامه اى را آماده كنند كه انتظار مى رود در ماه دسامبر 
ــورها به امضا برسد.  ــط روساى اين كش در شهر پاريس توس
ــه با كاهش گازهاى  ايران قصد دارد تعهدات خود را در رابط
ــازمان ملل متحد  ــما به س گلخانه اى در نيمه دوم نوامبر رس

تقديم كند.
ــازمان  ــدف ما در س ــه گفت: «ه ــن رابط ــفيع پور، در اي ش
ــفر رييس جمهورى  ــت كه پيش از س محيط زيست اين اس

به فرانسه اين سند را تدوين و نهايى كنيم». 
ــازمان  ــيون هاى س ــن الملل و كنوانس ــس مركز اموربي ريي
محيط زيست ايران، بدون اشاره به ارقام دقيق در زمينه ميزان 
كاهش انتشار گاز كربن از سوى ايران تصريح كرد كه بحث و 
گفت و گو در اين زمينه و تالش براى جلب حمايت هاى الزم 

همچنان ادامه دارد. 
بر اساس آمار موسسه منابع جهانى، ايران در حدود يك و نيم 

درصد از كل گازهاى گلخانه اى جهان را توليد مى كند. 
ــفيع پور، گفت كه ايران از نظر منابع نفتى در مقام چهارم  ش
ــه اى، بايد  ــش گازهاى گلخان ــراى كاه ــرار دارد و ب جهان ق
«تحول بنيادين» در بخش انرژى ايجاد كند. برنامه ايران در 
مرحله اول تمركز بر بهره ورى انرژى و در مرحله بعد گسترش 

استفاده از انواع سوخت هاى فسيلى با خروجى كربن كمتر، 
ــى جايگزين كردن  ــه پايان ــى و در مرحل از جمله گاز طبيع

سوخت هاى فسيلى با منابع انرژى تجديدپذير است. 
قرار است سند تعهدنامه ايران، نيازهاى فنى و مالى كشور را در 
راستاى كاهش آلودگى و همچنين تدابير ملى كه قرار است 
براى مقابله با تغييرات آب و هوا اتخاذ شود، با جزئيات كامل 

بيان كند. 
مقرر شده بود كليه كشورها تا ابتداى ماه اكتبر، تعهدنامه خود 

را تقديم كنند. 
ــالمى هدف  ــالمى در اوايل پيروزى انقالب اس جمهورى اس
ــوراى امنيت ــكا قرار گرفت. ش ــن دور تحريم هاى آمري اولي

 سازمان ملل نيز نخستين دورتحريم هاى اين نهاد را در ارتباط 
ــال 2006 تحميل  ــران در س ــته اى اي ــت هاى هس با فعالي

كرد.
ــال 2012 تحريم هاى   پس از آن، آمريكا و اتحاديه اروپا از س
نفتى و اقتصادى جداگانه اى را عليه جمهورى اسالمى اعمال 

كردند. 
براساس اين گزارش، ديپلمات ها و صاحب نظران پيش بينى 
ــت هاى صلح آميز  ــم هاى مرتبط با فعالي مى كنند كه تحري
ــج به عالوه يك و  ــته اى ايران در پى توافق ميان گروه پن هس
ايران در تيرماه گذشته، طى سه ماهه ى نخست سال ميالدى 

آينده، لغو خواهند شد. 

دريچه

اثر گلخانه اي وگرم شدن زمين 

اگر تحريم ها برداشته شود، زمينه ى كاهش 
چهار درصدى آالينده ها فراهم مى شود
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رييس مركز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: نگرش معلمان 
ــبكه هاى اجتماعى مجازى ، مبتنى بر فرصت  ــبت به كاربرد ش نس

محور بودن است.
ــبكه هاى  ــنايى با ش ــى دوره آش ــن موحد در كارگاه آموزش محس
ــالمت  ــالن اجتماعات معاونت تربيت بدنى و س اجتماعى كه در س
برگزار شد، اظهاركرد: پديده هاى مولود فناورى هاى نوين ارتباطى 
ــانه نيز مورد مطالعه  ــيب شناس و اطالعاتى، مى تواند از منظر آس
ــا تهديد قلمداد  ــا توجه به فرصت و ي قرار گيرند. چنين رويكرى ب

كردن كاربرد اين پديده ها ، قابل تفسير است .
ــا تاكيد بر اين كه  ــت وزارت آموزش و پرورش ب رييس مركز حراس
ــت،  ــت، ترديدى نمى توان روا داش ــاى نوين فرصت اس فناورى ه
تصريح كرد: هنگامى كه به جنبه هاى اجتماعى اين پديده ها على 
ــته ــب معلمان و دانش آموزان نگريس الخصوص در جامعه مخاط

ــب هنجارها؛ زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى و ...  مى شود، به تناس
جنبه هاى فرصت، آسيب يا تهديد نيز مطرح مى شود .

ــمند معلمان قريب به يك ميليون  وى با بيان اين كه جمعيت ارزش
ــاى مرجع ،  ــواره در نقش گروه ه ــتند، افزود: معلمان هم نفر هس
وظيفه انتقال ارزش ها و هنجارها را از نسلى به نسل ديگر عهده دار 
هستند، نوع نگرش آنان نسبت به تهديدات با فرصت هاى شبكه اى 
اجتماعى مجازى، مورد پژوهشى قرار گرفت. در اين پژوهش نگرش 
ــبت به تهديدات اجتماعى و  معلمان به عنوان كاربر اين مولود؛ نس
امنيتى و فرصت كاربرد شبكه هاى اجتماعى مجازى مورد سنجش 

قرار گرفت .
وى خاطرنشان كرد: براى انجام اين تحقيق ؛ مقياس نگرشى شامل 
سوال يا جمالت آزمودنى با بهره گيرى از مقياس 5 درجه اى ليكرت 
ــواالت  ــاى پژوهش و تحليل س ــى فرضيه ه طراحى و براى بررس
تخصصى مربوط به آنها از آزمون تك نمونه  يا شاخص ها آمارى نيز 

استفاده شده است .
ــهر  ــارى فرهنگيان از 5 كالنش ــه آم ــن كه جامع موحد با بيان اي
ــده اند،  ــى انتخاب ش ــورت تصادف ــر و به ص ــزار و 556 نف 323 ه
ــبت به تهديدات  ــاس آگاهى معلمان نس ــان كرد: بر اس خاطرنش
ــرش فرهنگيان  ــا ى مجازى، نگ ــبكه ه امنيتى و اطالعاتى در ش
ــور بودن ــر فرصت مح ــاً مبتنى ب ــده عمدت ــوص اين پدي در خص

 آن است.
ــزود: با توجه به ــت وزارت آموزش و پرورش اف رييس مركز حراس

آسيب ها و تهديدات فراوان اين پديده كه فرهنگيان را با مخاطرات 
ــت تا ضمن تبيين فرصت هاى  جدى مواجه مى كند، ضرورت داش
ــبكه هاى اجتماعى مجازى، تهديدات و آسيب ها نيز  موجود در ش
ــترى نسبت به  ــناخت و آگاهى بيش ــود تا معلمان با ش توصيف ش

فناورى نوين گام بردارند .
ــره گيرى از ــع به ــروز در واق ــى ام ــه داد: كارگاه آموزش وى ادام

ــا ؛ مركز  ــازمانى از جمله پليس فت ــط برون س  ظرفيت هاى مرتب
مديريت امداد و هماهنگى رخدادهاى رايانه اى (ماهر) در كشور و 
نهادهاى مرتبط است و اميدى است با ارتقاى آگاهى معلمان نسبت 
به مخاطرات و تهديدات پيرامونى، بتوانيم متناسب با نياز مخاطبان 

اقداماتى را انجام دهيم.

صندوق  بازنشستگى كشورى خدمات مختلفى را به افراد تحت پوشش خود 
ارائه مى دهد كه از جمله آنها مى توان به بيمه عمر و خدمات درمانى تكميلى 
ــاره كرد. درباره اجبارى يا اختيارى بودن پرداخت مبالغ بيمه مربوط به  اش
خدمات درمانى و بيمه تكميلى بويژه براى بازنشستگان مقيم خارج از كشور اما 
پرسش هايى مطرح است.هزينه خدمات بيمه پايه (سالمت) از طرف دستگاه 
ــود (حدود 2 درصد  ــط آن دستگاه از حقوق كسر مى ش اجرايى بوده و توس
ــش بيمه تكميلى بازنشستگان برعهده شركت حقوق). در حال حاضر پوش
ــت. هزينه خدمات بيمه آتيه سازان حافظ كه از طرف   آتيه سازان حافظ اس
صندوق بازنشستگى كشورى ماهانه 20 هزار تومان است كه از حقوق كسر 
مى شود.بيمه تكميلى اجبارى نيست و افرادى كه تمايلى براى دريافت اين 
خدمت ندارند تا 15 آبان ماه سال جارى فرصت دارند از طريق تكميل فرم هاى 
انصراف از بيمه آتيه سازان كه در كليه شعب بيمه آتيه سازان حافظ موجود 
است، از عضويت بيمه تكميلى خارج شوند.بر اساس گزارش نشريه ثمر، عالوه 
بر اين بابت بيمه عمر نيز ماهانه 750 تومان از حقوق كسر مى شود. براى يك 
بازنشسته مقيم خارج از كشور اين هزينه از طرف وزارت امور خارجه و با ليست 
كلى ساير بازنشستگان به صندوق بازنشستگى كشورى ارائه مى شود كه در 
صورت عدم تمايل وكيل بازنشسته كمافى السابق مى بايست به آن دستگاه 

مراجعه و براى حذف آن به همراه هزينه بيمه پايه (سالمت) تقاضا كند.

اكنون بهترين زمان براى تجميع 
 بيمه هاست

ناظر مجلس در شوراى عالى بيمه سالمت كشور با تاكيد بر اينكه اكنون 
ــت، گفت: اكنون تمام شرايط از  بهترين زمان براى تجميع بيمه ها اس
لحاظ تعامل، همدلى و همفكرى براى تجميع بيمه ها فراهم است. دكتر

 نعمت اهللا منوچهرى با اشاره به اينكه تجميع بيمه ها به نفع همه مردم و 
به نفع اجراى عدالت است، گفت: عدالت در حوزه سالمت زمانى محقق 
مى شود كه آحاد جامعه از يك دفترچه و يك نوع خدمات بهره مند و 

خدمات نظام سالمت براى آنها يكسان باشد.
وى درباره مواضع مخالف با تجميع بيمه ها با بيان اينكه مخالفان فراهم 
نبودن زيرساخت هاى اجراى اين طرح را بهانه مى كنند، در حالى كه 
شرايط فراهم است، اظهار كرد: تجميع بيمه ها نيازمند اراده اى قوى 
ــجم وزارتخانه است كه طرح  همچون اراده وزير بهداشت و تيم منس
تحول سالمت را كه سال ها بالتكليف بود و اجراى آن به تاخير افتاده 
بود، به اجرا درآوردند. منوچهرى تاكيد كرد: بايد براى تجميع بيمه ها 
نيز اراده اى وجود داشته باشد تا موانع و مشكالت را كه تا كنون مانع 
اجراى اين ضرورت مهم شده است، رفع كند.نماينده مردم اورامانات 
در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به تاثيرات مثبت طرح تحول سالمت 
گفت: اين طرح كه حدود 16 ماه از اجراى آن مى گذرد توانسته رضايت 
بيشتر مردم را در ارائه خدمات سالمت به دست آورد و بايد با همكارى 

و همدلى بيشتر شرايط ادامه اين طرح را فراهم كنيم.

مدير گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان گفت: قانون تسهيل ازدواج جوانان 
در سال 84 به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد كه مقرر شد ظرف سه 
ماه آيين نامه تشكيل صندوق ذخيره ازدواج جوانان تدوين شود كه اين اتفاق 
نيفتاد و همين موضوع مانع اجراى اين قانون شد.مريم نجابتيان در مورد علت 
اجرايى نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان پس از گذشت 10 سال گفت: اين 
ــيون فرهنگى مجلس و با هدف ترويج ازدواج و تحكيم  قانون ابتدا در كميس

خانواده در سال 84در صحن علنى مجلس به تصويب رسيد.
ــره دارد كه در تاريخ هفتم آذرماه  وى ادامه داد: اين قانون 13 ماده و 4 تبص
سال 84 به تصويب شوراى نگهبان رسيد و در اين قانون پيشنهادات عملى 
براى رفع مشكالت ازدواج، مسكن و حمايت از زوج هاى بيكار دارد و مشوق ها 
ــت كه وزراى اقتصاد و مسكن  و راهكارهاى اجرايى نيز پيش بينى شده اس
ــاوره وزارت ورزش و  مسوول حسن اجراى اين قانون بودند .مدير گروه مش
ــد آيين نامه اجرايى و اساسنامه  جوانان افزود: در ماده 11 اين قانون مقرر ش
صندوق ذخيره ازدواج جوانان ظرف سه ماه توسط دولت تدوين و به تصويب 
ــازمان مديريت و ــال 84 اين مسئوليت به س ــد كه در س هيات وزيران برس
ــد و از آنجاييكه اجرايى شدن بسيارى از بندهاى اين   برنامه ريزى سپرده ش
قانون مشروط به تشكيل صندوق ذخيره ازدواج جوانان بود، اين قانون عملياتى 
نشد.نجابتيان تصريح كرد: در ميان دستگاه هاى مسئول اجراى اين قانون، به 
جز وزارت ورزش و جوانان، دستگاه هاى ديگرى نيز بودند كه عمال هيچكدام 
ــتگاه ها اقدامى را انجام ندادند و وزارت ورزش و جوانان تالش كرد  از اين دس
اقداماتى ا كه اجراى آنها به ايجاد صندوق ذخيره ازدواج جوانان ارتباطى ندارد 

مانند برخى فعاليت هاى فرهنگى را انجام دهد.

400 مدرسه با فرمان رهبرى ، به نام 
آموزش و پرورش شد

مديركل حقوقى، امالك و حمايت قضايى كاركنان وزارت آموزش و پرورش 
گفت: مقام معظم رهبرى طى فرمانى به بنياد مستضعفان فرمودند كه اين 

مدارس به صورت رايگان در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد.
 فريدون واسعى اظهار كرد: اگر در مدارس استيجارى ما با بعضى از نهادهاى 
ــت كه اين امالك  انقالبى بعد از انقالب اختالف پيش آمد به دليل اين اس
ــد تا مدرسه  ــد و خيلى از اين امالك زمين بود و به ما واگذار ش مصادره ش
ــا يا نهاد ها ــده به نام بنياد ه ــم و بعد زمين مصادره ش در آن احداث كني
ــد.مديركل حقوقى، امالك و حمايت قضايى كاركنان وزارت آموزش و   ش
ــتاد اجرايى فرمان حضرت امام خمينى (ره) هم نامه اى  پرورش افزود: س
ــه  خدمت مقام معظم رهبرى تقديم  كرد كه در آن زمان حدود 38 مدرس
ــداد زيادى باقى ماند كه طى 6  را به آموزش و پرورش واگذار كردند كه تع
سال گذشته جلساتى با مسووالن ستاد داشته ايم و حدود 112 مدرسه آن 
ــه كه سند هاى آن به اسم آموزش و  تعيين تكليف شده و حدود 12 مدرس

پرورش اصالح شده است .

نگرش معلمان نسبت به كاربرد 
شبكه هاى اجتماعى، فرصت محور است

فرصت بازنشستگان براى انصراف از 
بيمه تكميلى تا 15 آبان

تشكيل نشدن صندوق ذخيره ازدواج، 
دليل اجرايى نشدن قانون تسهيل 

ازدواج است

ــعه مشاركت هاى مردمى  معاون كاهش تقاضا و توس
ــتاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش مرگ و مير زنان  س

معتاد در كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا پرويز افشار، گفت: بر اساس آمار پزشكى 
ــال 93  قانونى، مرگ و مير در جمعيت معتادان در س
ــال 92 حداكثر يك درصد افزايش يافته  نسبت به س
ــت اما نكته نگران كننده اين است كه آمار مرگ و  اس
مير در معتادان زن، طى سال 93 نسبت به سال 92، 
ــته كه اين رقمى نگران كننده  33 درصد افزايش داش
است.افشار افزود: زنان بايد بدانند كه ناخواسته به دام 
ــن مواد در مكان  اعتياد مواد محرك مى افتند زيرا اي
ــالن هاى ورزشى به  ــگاه ها و س هايى همچون آرايش
ــش وزن و افزايش تمركز در اختيار  عنوان داروى كاه
آنان قرار مى گيرد و زنان، هنگامى متوجه اعتياد خود 
مى شوند كه به مصرف چند دارويى گرفتار شده اند.اين 
ــتاد مبارزه با مواد مخدر همچنين  مقام مسوول در س
ــيوع اعتياد در زنان طى 10 سال، دو  اذعان كرد كه ش

برابر شده است.
 شتاب تغيير الگوى مصرف مواد

افشار، همچنين از تغيير شتابان الگوى مصرف از مواد 
مخدر سنتى به مواد صنعتى جديد خبر داد و گفت:در 
ــه درصد مصرف كنندگان  سال 80 حداكثر يك تا س
مواد مخدر از مواد صنعتى جديد استفاده مى كردند اما 

اين آمار اكنون به 25 تا 30 درصد رسيده است.

وى تصريح كرد: مواد صنعتى، خطرات جدى دارند زيرا 
معتادان به آن ها بسنده نمى كنند و به سمت مصرف 
چند دارويى مى روند كه درمان آن ها پيچيده مى شود؛ 
ضمن اينكه معتادان به اين مواد رفتارهاى پرخطرى نيز 
مرتكب مى شوند و مرگ و مير در آنان زياد خواهد بود.

 نگرانى اعتياد با مصرف داروهايى با كاربرد 
دو گانه

ــعه مشاركت هاى مردمى  معاون كاهش تقاضا و توس
ــبت به ورود  ــتاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ما نس س
ــور  ــرد دوگانه به چرخه دارويى كش داروهايى با كارب
نگران هستيم.افشار تصريح كرد: هر چند حق بيمارانى 
ــت كه به داروهاى ضد  مانند مبتاليان به سرطان اس
درد دسترسى داشته باشند اما مى خواهيم اطمينان 
حاصل كنيم كه اين گونه داروها از چرخه دارويى كشور 
نشت پيدا نمى كنند و باعث پيدايش اعتياد جديدى 
ــوند.وى به عنوان نمونه به داروى  براى كشور نمى ش
ــاره كرد و گفت: قرار شده  بوپرنورفين- نالوكسان اش
است، بخشنامه ورود اين دارو به داروخانه هاى كشور از 
سوى سازمان غذا و دارو فعال مسكوت بماند تا طى دو 
هفته آينده جلسات دقيق كارشناسى در اين باره داشته 
باشيم و بعد، تصميم گيرى شود.افشار، اين اظهارات را 
پيرو بخشنامه اخير سازمان غذا و دارو مبنى بر اجازه 
توزيع داروهاى بوپرنورفين- نالوكسان و اكسى كدون 
ــور عنوان كرد.وى، تاكيد  به برخى داروخانه هاى كش
ــرد دوگانه بخواهد وارد چرخه  كرد: اگر دارويى با كارب

دارويى كشور شود، وزارت بهداشت بايد تضمين بدهد 
كه داروى ياد شده نشت نداشته باشد، به عنوان مثال، 
ــد درد وارد چرخه  داروى ترامادول از ابتدا بعنوان ض
ــوء مصرف قرار گرفت و  دارويى كشور شد اما مورد س
عده زيادى به اين دارو وابستگى پيدا كردند.افشار ادامه 
داد: اكنون داروى ترامادول را هدف گرفته ايم كه بايد از 
سيستم دارويى كشور حذف شود و هر چند عرضه آن با 
تالش وزارت بهداشت كم شده است اما اعتياد به آن از 
بين نرفته است.معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت 
هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاكيد كرد: اين 
گونه داروها بايد حتما از طريق سيستم هاى هوشمند 

و هولگرام قابل پيگيرى باشند.
ترياك و هرويين شايع ترين مواد مصرفى 

معتادان
ــار، افزود : در زمان حاضر، براساس آخرين آمار به  افش
دست آمده، ترياك و هرويين، شايع ترين ماده مصرفى 
ــت و بعد از اين مواد، شيشه و مواد  معتادان كشور اس
روانگردان در بين معتادان شيوع دارد.اين مقام مسوول 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مصرف قرص هاى 
با كاربرد دو گانه مانند استامينوفن كديين و ريتالين در 
رتبه سوم و چهارم مواد مصرفى معتادان قرار دارد.وى 
اظهارداشت: طى پنج سال گذشته، الگوى مصرف مواد 
مخدر تغيير كرده و شيوع اعتياد از پنج درصد در سال 

80 به 9 درصد در سال 90 رسيده است.

مديركل دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستى كشور 
ــى در برنامه پنجم ــات اجتماع به عدم توجه به موضوع
ــيب هاى  ــه وضعيت آس ــت: با توجه ب ــاره كرد و گف  اش
ــند كنترل و كاهش آسيب ها در  اجتماعى كشور بايد س

برنامه ششم تدوين شود.
ــوى چلك به جاى خالى موضوعات  ــن موس ــيد حس س
ــاره كرد و افزود: در  ــعه اش اجتماعى در برنامه پنجم توس
ــعه به موضوعات اجتماعى و ماده 97 برنامه چهارم توس

ــده بود؛  اما متاسفانه در  ــيب هاى اجتماعى اشاره ش  آس
برنامه پنجم توسعه حتى يك اشاره كوچكى نيز به آسيهاى 

اجتماعى نشده بود و كال اين موضوعات مطرح نشده بود.
ــاى كلى به  ــت ه ــالف اينكه در سياس ــت: برخ وى گف
آسيب ها توجه شده بود اما در برنامه پنجم به موضوعات 
و مسايل اجتماعى مردم هيچ اشاره اى نشده و برنامه اى 
براى آنها در نظر گرفته نشد كه اين خود مشكالتى را در 
پى داشت.رييس انجمن مددكاران اجتماعى كشور تاكيد 
كرد: در حال حاضر شرايط اجتماعى كشور ايجاب مى كند 
كه در برنامه ششم توسعه موضوع آسيب هاى اجتماعى به 

مراتب بيشتر از قبل بايد مورد توجه قرار گيرد.
موسوى به برخى از شاخص هاى اجتماعى كه نگران كننده 
ــاره كرد و گفت: در حال حاضر از نظر شاخص  ــت اش اس
ــن اعتياد،  ــار اعتياد ، ايدز، كاهش س ازدواج و طالق ، آم
افزايش تعداد كودكان كار و ازدواج، مصرف شيشه و ... در 

وضعيت بدى قرار داريم؛  بطوريكه  آسيب هاى اجتماعى 
بيشتر شده است به همين دليل بايد فكرى اساسى براى 
ــود.به گفته وى،  ــيب ها انجام ش كنترل و كاهش اين آس
ــيبهاى اجتماعى  امنيت اجتماعى و  با توجه به اينكه آس
ــعاع قرار داده است؛ ــالمت اجتماعى افراد را تحت الش س

 به همين دليل بايد از يك مديريت هوشمند براى تحليل 

ــود تا بتوان  ــتفاده ش وضعيت موجود و نگاه به آينده اس
ــعه را با توجه به اين موارد هوشمندانه  برنامه ششم توس
ــته نوشت .مديركل  تر و واقع بينانه تر ازبرنامه هاى گذش
ــازمان بهزيستى كشور با اشاره  دفتر مديريت عملكرد س
ــعه بايد دولت را ملزم به ارائه  ــم توس به اينكه برنامه شش
ــور كند ، اظهار  ــاالنه از وضعيت اجتماعى كش گزارش س

داشت: همچنين بايد آسيبهاى اجتماعى در كشور رصد 
ــتگذاريها و  ــازمانهاى اجتماعى در سياس و از ظرفيت س
ــوى به نبود متولى در  برنامه ريزى ها استفاده شود.موس
ــاره كرد و گفت: تاكنون موضوعات و حوزه اجتماعى اش
ــيب هاى اجتماعى متولى نداشته اند به همين دليل   آس
بايد يك سازمانى متولى اين امور باشد تا بتواند با مديريت 
درست ، سياستگذارى مناسبى در اين بخش داشته باشد.

وى به محالت ناكارآمد شهرى اشاره كرد و افزود: در حال 
حاضر براساس آمارهاى موجود سكونتگاه هاى غير رسمى 
ــوده و روستاهايى كه به شهرها  بافت هاى تاريخى و فرس
پيوسته اند ، جمعيتى در حدود 18 ميليون نفر را در خود 
جاى داده اند كه نمى توان اين تعداد افراد را در نظر نگرفت 
ــى در اين محالت  ــيبهاى اجتماع و با توجه به اينكه آس
بيش از مناطق ديگر است بنابراين بايد سندآسيب هاى 
ــيب پذير و در معرض  اجتماعى با توجه ويژه به افراد آس
ــددكاران احتماعى  ــود.رييس انجمن م خطر تدوين ش
گفت: سنجش شاخص هاى سالمت اجتماعى در كشور 
وجود ندارد به همين دليل بايد سالى يك بار اين شاخص 
ها سنجيده و تقويت شود .وى اظهار داشت: درمجموع با 
ــيبهاى اجتماعى موجود، دولت  توجه به موضوعات و آس
بايد ملزم شود،  در سال اول برنامه ششم سند ملى كنترل 
و كاهش آسيبهاى اجتماعى را تدوين و در سال هاى بعد 

نيز اين سند به صورت استانى و شهرستانى نوشته شود.

ــت در  ــاره به اينكه وزارت بهداش ــت، با اش وزير بهداش
ــيار جدى است و اجازه  زمينه سالمت بوفه مدارس بس
نمى دهيم كه مواد آسيب رسان به سالمت دانش آموزان 
ــوم مهر كارشناسان  ــنبه س ــود گفت : از يكش توزيع ش
ــت محيط در اين زمينه بوفه ها اقدامات الزم را  بهداش

انجام مى دهند.
سيد حسن هاشمى در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره 
سالمت بوفه هاى مدارس اظهار كرد: وزارت بهداشت در 
اين زمينه بسيار جدى است و اجازه نمى دهيم كه مواد 
ــالمت دانش آموزان توزيع شود. ما  ــان به س آسيب رس
امروز با رئيس جمهور از بيمارستان فياض بخش بازديد 
كرديم كه پنج تخت از 6 تخت مربوط به بيماران سكته 
ــكته مغزى  مغزى بود. 15 درصد از ايرانيان به خاطر س
فوت مى كنند. 50 درصد مرگ و مير ايرانيان نيز به خاطر 
ــت و دليل آن به خاطر نوع  سكته هاى قلبى و مغزى اس
روغن هايى است كه از 30 سال پيش استفاده مى شده 

است.
ــنبه نخستين كارى كه انجام  هاشمى ادامه داد: از يكش
ــان  ــت و كارشناس مى دهيم مربوط به بوفه مدارس اس

ــات الزم را انجام  ــت محيط در اين زمينه اقدام بهداش
ــختگير  ــا در مورد بوفه مدارس س مى دهند؛ چرا كه م
هستيم. اميدواريم امسال نيز آموزش و پرورش در اين 

زمينه با ما همكارى كند.
وزير بهداشت همچنين درباره نظارت بر ورود تجهيزات 
ــى از اين تجهيزات كه از  پزشكى به كشور گفت: بخش
ــتند؛ اما  ــوند مورد نظارت هس مبانى قانونى وارد مى ش
ــتند كه فقط در محيط عرضه  بخشى ديگر قاچاق هس
نظارت بر آن صورت مى پذيرد. در مورد اجناس چينى 
ــتند جنس خوبى  ــود گفت چون چينى هس نيز نمى ش

نيستند.
ــت  ــى وزارت بهداش ــت مال ــاره حماي ــمى درب هاش
ــت حلزون نيز  ــنوايان براى كاش ــنوايان و كم ش از ناش
ــانى كه مى توانند از حلزون  خاطرنشان كرد: تعداد كس
ــت و حلزون حداكثر تا سن  ــتفاده كنند محدود اس اس
ــت. حمايت مالى ما  ــالگى پاسخگوس هفت يا هشت س
نيز در قالب طرح تحول نظام سالمت است كه رقم قابل 
توجهى براى تهيه حلزون گوش مى دهيم و بيشتر از اين 
وسع مان نمى رسد و بيمه ها بايد حمايت بيشترى كنند.

دبير نخستين كنگره جراحى بازسازى و زيبايى سينه با 
ــيردهى كه باعث خطر  صحه گذاشتن نسبت به عدم ش
سرطان سينه مى شود، گفت: خانم هاى كه در سن بيش 
از 30 سال ازدواج كنند و حاملگى دير صورت پذيرد و در 
ــك ابتال به سرطان  نهايت شيردهى نداشته باشند ريس
ــتين كنگره  ــينه را دارند.حميدرضا فتحى دبير نخس س
جراحى بازسازى و زيبايى سينه درباره خطر سرطان سينه 
در زنان با صحه گذاشتن نسبت به عدم شيردهى كه باعث 
خطر سرطان سينه مى شود، گفت: با توجه به اينكه بيشتر 
خانم هاى امروزه در سن بيش از 30 سال ازدواج مى كنند 
و متعاقب آن سن حاملگى آنان نيز افزايش مى يابد براين 
اساس عدم شيردهى نيز يكى از فاكتورهاى سرطان سينه 
در خانم ها به شمار مى آيد.دبير نخستين كنگره جراحى 
بازسازى و زيبايى سينه گفت: به دليل شيوع زياد سرطان 
سينه در ايران زنان زيادى نياز به انجام عمل جراحى تحت 

عنوان بازسازى و زيبايى پستان دارند.
فتحى ادامه داد: مساله بعدى در انجام اين عمل جراحى 
متاسفانه رشته هايى است كه در اين زمينه مهارت كافى 
ندارند و دست به عمل جراحى مى زنند كه در نهايت منجر 

به عوارضى در افراد مى شود كه اين عوارض در جامعه ما 
رو به افزايش است كه ما بايستى به لحاظ علمى و فرهنگى 
از اين عوارض جلوگيرى كنيم.وى عنوان كرد: ما امسال 
كنگره بين المللى جراحى زيبايى و بازسازى سينه را كه 
در سالهاى گذشته به همراه جراحى هاى اندام هاى فوقانى 
ــده را به شكل مستقل  ــترك برگزار مى ش به صورت مش
برگزار مى كنيم.در اين كنگره از كشورهاى خارجى نظير 
انگلستان، فرانسه، ايتاليا، مكزيك دعوت كرده ايم تا منجر 
ــارت متخصصين جراحى  ــطح دانش و مه به افزايش س
پالستيك داخل كشور مى شود.فتحى در خصوص انجام 
عمل جراحى زنده در اين كنگره عنوان كرد: ما در روز سوم 
اين كنگره بين المللى يك خانم را كه در شهرستان تحت 
عمل جراحى پستان قرار گرفته است و دچار عارضه شده 
است را به صورت زنده به كمك تيم جراحى با روش  جديد 
جراحى پالستيك زيبايى و بازسازى مجدد قرار مى دهيم.
ــى  ــره جراح ــتين كنگ ــنيم، نخس ــزارش تس ــه گ ب
ــا 7 ديماه در  ــخ 6 ت ــينه در تاري ــازى و زيبايى س بازس
ــام خمينى (ره)  ــتانى ام ــام در مجتمع بيمارس تاالر ام

برگزار مى شود.

ــرد دوگانه بخواهد وارد چرخه  كرد: اگر دارويى با كارب

مصونيت از سرطان سينه، با دو اقدام حياتىاجازه توزيع مواد آسيب رسان را نمى دهيم

كارشناسى بيشتر براى بخشنامه ورود 
داروهاى  اعتيادآور در داروخانه ها؛

افـزايش 
مرگ و مير 
زنـان معتاد

آسيب هاى اجتماعى ولزوم توجه به آن دربرنامه ششم
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ــت محبوبيت و  ــى، عل ــيقى مذهب ــگر موس يك پژوهش
ماندگارى نوحه به نسبت ديگر نواهاى مذهبى را همراهى 

در خوانش و سينه زنى در ضرب آهنگ هاى آن دانست.
ــرايى رسم است كه  متين رضوانى پور افزود: در نوحه س
فردى به عنوان تك خوان اشعارى با ضرب آهنگ مشخص 
ــيقى رديف  ــتگاه ها و اوزان مختلف موس و عموماً در دس
دستگاهى مى خواند و بخش هايى از آن كه (َدم) نام دارد 
توسط عزاداران در همان وزن خوانده و با ضرب آهنگ آن 

به سينه و زنجيرزنى پرداخته مى شود.
ــد: اين هنر  ــرف آواز غم» يادآور ش ــاب «هر ط مولف كت
ــترده اى دارد  ــك از مناطق ايران رواج گس اصيل در هري
ــاص به يكى از  ــب هاى ماه محرم اختص و در هريك از ش

شهداى كربال دارد.
ــال در اغلب مناطق  ــه داد: به عنوان مث رضوانى پور ادام
ــب اول محرم، نوحه هاى مربوط به  ــت كه ش مرسوم اس
ورود كاروان امام حسين (ع) به كربال اجرا شود. شب دوم 
ــلم  تا دهم نيز به ترتيب نوحه هاى مربوط به حضرت مس
(ع)، حضرت رقيه (س)، حضرت عبداهللا ابن الحسن (ع) يا 
فرزندان حضرت زينب (س)، حضرت قاسم (ع)، حضرت 
على اصغر (ع)، حضرت على اكبر (ع)، حضرت عباس (ع)، 

شب عاشورا، روز عاشورا و شام غريبان اجرا مى شود.
ــن اقوام  ــورايى رايج در بي ــه هاى عاش وى درمورد نوح
ــنا  ــه در درياى خون زينب ش ــت: «آن دم ك ــى گف ايران
ــت كه  ــروف ترين نوحه هاى اصيلى اس كرد» يكى از مع
ــزى و تهران  ــتان هاى كرمان، مرك از قديم االيام در اس
ــه هاى حجاز و درآمد آواز ابوعطا  ــته و در گوش رواج داش
خوانده شده است. نويسنده كتاب نوحه نواحى ادامه داد: 
ــين » هم كه داراى ابيات عربى و فارسى  «أنا مظلوم حس
است بيشتر از همه در استان خوزستان به ويژه شهرهاى 
اهواز، شوشتر و دزفول رايج بوده و به مرور زمان در ديگر 

استان هاى ايران نيز اجرا شده است.

رضوانى پور يادآور شد: نوحه خوان هاى اصيل اغلب اين 
ــتگاه ــه هاى درآمد، مويه و مخالف دس نوحه را در گوش

ــتگاه هاى ديگر نيز  سه گاه خوانده اند ولى اخيرا در دس
ــان كرد: موضوع اين نوحه اجرا شده است. وى خاطرنش

گفت وگوى امام حسين (ع) با لشگريان دشمن و معرفى 
خود به آنها است.

ــگر به ديگر نوحه ماندگار در بين همدانى ها  اين پژوهش
ــته ران اى خسرو شهيدان » از  اشاره كرد و گفت:« آهس
معروف ترين نوحه هاى استان همدان است كه اغلب نوحه 

خوان هاى اين منطقه آن را مى خوانند.
ــه هاى شوشترى و  رضوانى پور افزود: اجراى آن در گوش
ــتگاه همايون و موضوعش گفت وگوى حضرت  بيداد دس
ــت، اين نوحه  ــهدا (ع) اس زينب (س) با حضرت سيدالش

اخيرا در تهران نيز اجرا شده است.
ــى در قالب  ــراى برخى قطعات حماس وى با تاكيد بر اج
ــان كرد: از معروف ترين و رايج ترين  بحر طويل خاطرنش
ــينم،  اين قبيل نوحه ها مى توان به نوحه « ايهاالقوم حس
پادشاه عالمينم » در استان سمنان كه در قالب بحرطويل 
است، اشاره كرد كه از قديم االيام توسط نوحه خوان هاى 

اصيل اين منطقه خوانده مى شده است.
وى تصريح كرد: بحرطويل يكى از مرسوم ترين قالب هاى 

شعرى بوده كه از آن در اجراى نوحه هاى حماسى استفاده 
مى شده است. بيشترين كاربرد هاى موسيقايى در قالب 
ــتگاه هاى چهارگاه، همايون و نوا  ــعرى بحرطويل دس ش
بوده كه نوحه خوان هاى سمنان اين نوحه را در دستگاه 

چهارگاه، گوشه هاى درآمد، زابل و مويه اجرا كرده اند.
ــعار نوحه هاى  ــريح نغمه ها و اش ــگر به تش اين پژوهش
ــرد: از اصيل ترين و  ــز پرداخت و اظهار ك جنوب ايران ني
ــهر « نوبت جنگ به  مشهورترين نوحه هاى منطقه بوش
ساالر شهيدان آمد » است كه از زمان مرحوم بخشو توسط 
نوحه خوان هاى مختلف خوانده شده است. مصرع اول هر 
ــه ى درآمد دستگاه  بند دوبيتى اين نوحه درفضاى گوش
ــه مصرع ديگر آن در فضاى شورعرب خوانده  سه گاه و س
مى شود.وى يادآور شد: امروزه عالوه بر بوشهر در مناطق 
جنوبى ايران،  به ويژه شهرهاى مختلف استان خوزستان 
رواج بسيارى دارد. موضوع اين نوحه نيز وداع امام حسين 

(ع) با حضرت زينب (س) است.
ــخ به اين  ــورايى همچنين در پاس خواننده قطعات عاش
پرسش كه آيا نوحه ماندگارى از شخصيت اعظم حضرت 
ــزو پرطرفدارترين نوحه ها  زينب (س) وجود دارد كه ج
ــا نوحه « كمى آهسته تر  ــان كرد: اساس باشد، خاطر نش
به كجا مى روى بدون زينبت تو چرا مى روى؟» كه يكى 

ــتان فارس در آواز ابوعطا،  از پركاربردترين نوحه هاى اس
گوشه درآمد در همين موضوع است.

رضوانى پور ادامه داد: اخيراً اين نوحه در مناطق ديگر ايران 
به ويژه شهرهاى مركزى اجرا مى شود، موضوع اين نوحه 
برعكس نوحه هاى قبل گفت وگوى حضرت زينب (س) 

با امام حسين (ع) است.
وى اضافه كرد: « امروز عاشورا يا عيد قربان است» هم از 
معروف ترين نوحه هاى گيالنى ها به ويژه شهرهاى رودبار 
و رشت است. اين نوحه در گيالن در گوشه هاى شوشترى 
و بيداد دستگاه همايون اجرا مى شود. اين در حالى است 
ــتان آن را در ــران و لرس ــتان هاى مركزى، ته كه در اس
ــتگاه چهارگاه اجرا ــه هاى درآمد، زابل و مويه دس  گوش
ــى همچنين درباره محتواى   مى كنند. مولف نوحه نواح
ــان و روز  ــام غريب ــب ش كلى و موضوعات نوحه هاى ش
عاشورا يادآور شد: در اغلب مناطق ايران رسم بر اين است 
ــورا و شب شام غريبان  كه نوحه هاى مربوط به روز عاش
ــروزى حق و  ــتم ظالمان، پي پيرامون نكوهش ظلم و س
ــين (ع) با موضوعاتى چون وداع ايشان  شخص امام حس
ــگريان مخالف،  ــوى حضرت با لش با اهل حرم، گفت وگ
ــت و مى توان از شهداى ديگر  لحظات شهادت و غيره اس

نيز ياد كرد.

هنر «سوزن زنى» كه به روزگار آل بويه برمى گردد و طرح ها و تزيينات روى 
عالمت را شامل مى شود،  هنوز به درستى معرفى نشده و خوب است سازمان 

ميراث فرهنگى، زمينه هاى ثبت آن را فراهم كند.
ــت كه درباره گرايش خود به  فاطمه عيديون،  از هنرمندان سوزن زنى اس
ــتين و  ــوزن زنى گفت: پدر من، نخس طراحى نقوش روى عالمت و هنر س
تنها استاد من در ارتباط با هنر سوزن زنى بود. او به من آموخت چگونه روى 
ــپر و كالهخود و شمشير و گرز،  تيغه هاى عالمت، خوشنويسى كنم و بر س
نقوش اسليمى و ختايى و گل و مرغ را نقش بزنم و من تنها زنى هستم كه در 
ايران به هنر سوزن زنى مشغول است.او در ارتباط با چگونگى اجراى طرح ها 
و نقش ها و خطوط مختلف روى تيغه هاى علم گفت: ما ابتدا طرح مورد نظر 
را بر آهن مى اندازيم و آن را با مايعى كه تركيب الك الكل و جوهر نمك است 
ــود بايد با يك قلم معمولى  پر مى كنيم. پيش از آن كه الك الكل خشك ش
ــى به كار مى رود و نوك آن، به قدرى نازك شده كه به  كه براى خوشنويس
سوزن مى ماند (وجه تسميه اين هنر به سوزن زنى هم، همين است) جوهر 
را برداشته و به سطح آهن برسيم.عيديون، پيشينه هنر سوزن زنى و ساخت 
عالمت را به روزگار آل بويه نسبت داد و بيان كرد: ساخت علم و تزيينات آن 
به روزگار آل بويه برمى گردد؛  اما در دوره صفويه رونق بيشترى پيدا كرده و 

همواره مخاطبان خود را داشته است.
به گفته اين هنرمند، سوزن زنى و ساخت عالمت، همواره مخاطبان خود را 
دارد. عالمت سازان، همه يكديگر را مى شناسند. بسيارى از عالمت سازان، 
كار طراحى و خوشنويسى روى تيغه هاى علم و تزيينات آن را به من سفارش 
مى دهند و من نوعى در طول سال، مشغول به كار هستم البته ميزان كار ما از 

سه ماه پيش از محرم به اوج خود مى رسد.
تالش براى ثبت ملى هنر سوزن زنى

عيديون، با اشاره به اين كه هنوز هنر سوزن زنى معرفى نشده است گفت: هنوز 
ــده و من برآنم تا اين هنر را در  اين هنر، آن گونه كه بايد و شايد شناخته نش
فهرست آثار ملى به ثبت برسانم.اميدوارم مسئوالن سازمان ميراث فرهنگى 

هم، با من همكارى كنند و زمينه هاى ثبت اين هنر را فراهم بياورند.شيوه 
آموزش هنر سوزن زنى، به گفته او، استاد و شاگردى است و عالقه مندان بايد 
ــروع به كار كنند و اين هنر را ضمن كار بياموزند. خود  نزد استاد بروند و ش
من از بچگى، كنار دست پدرم مى نشستم و از او ياد مى گرفتم. از 15 سالگى، 
كار را به طور حرفه اى آغاز كردم و همچنان ادامه مى دهم.عيديون با اشاره 
ــوزن زنى گفت: طرح گل و مرغ، طرفداران  به طرح ها پرمخاطب در هنر س
بيشترى دارد. طرح هاى اسليمى و ختائى هم پرمخاطب هستند. نقش سوار 
بر اسب را هم مى پسندند. شير و خورشيد و شير و شمشير را هم دوست دارند 

و برخى از اين طرح ها برگرفته از باورهاى باقيمانده از ايران باستان است.
سهم هنر در انقال مفاهيم مذهبى قابل اغماض نيست

 از نظر «عيديون» هنرهاى تجسمى در انتقال مضامين عاشورايى و مذهبى 
مى توانند سهم بسزايى داشته باشند. به گفته او، سهم هنرهاى تجسمى و 
اساسا هنر در انتقال مفاهيم مذهبى قابل اغماض نيست؛ به عنوان مثال در 
كار تخصصى خودم كه طراحى نقوش مذهبى بر روى فلز است طراحى هاى 
ــاى قتلگاه و خيمه ها ــاى نبرد، رزم، صحنه ه بر روى عالمت هاى صحنه ه

ــورا را به سهولت به مخاطب   مى تواند مضامين و مفاهيم واقعه بزرگ عاش
ــا هم گفت: روى  ــى و خط روى عالمت ه منتقل كند.او درباره خوشنويس
تيغه هاى عالمت ها، تماما كتيبه ها، السالم عليك هاى مختلف، زيارت عاشورا 
و اشعار محتشم كاشانى كه در مدح امام حسين (ع) سروده شده است حك 
شده اند. اينها همه مضامين و مفاهيم مذهبى است كه با هنر تلفيق شده و  
مذهب و ايين ما را منتقل مى كند.عيديون در مورد گرايش خود به اين هنر 
ــايل مذهبى هم بيان كرد: اين هنر را  و انجام آن صرفا روى تجهيزات و وس
مى توان روى هر جسم فلزى و فوالدى پياده كرد؛ مثل گلدان ، تابلو و اجسام 
تزيينى ولى من صرفا اين كار را بر روى عالمت و شمايل مذهبى انجام مى دهم 
ــده  چرا كه اين هنر خانوادگى ما بوده و بالطبع با روح و جان من آميخته ش
است.به گفته او كسى كه مى خواهد سراغ هنر سوزن زنى برود بهتر است با 

طراحى آشنا باشد و اصول خوشنويسى را بداند.

هنرى كه هنوز به ثبت ملى نرسيده است؛

روايت نقش زنى بر عالمت عاشقى
ــخصيتى  ــاره ويژگى هاى ش ــران درب ــفه اي ــدگار فلس ــره مان چه
ــفانه  ــو، مردآفرين روزگار! متأس ــب(س) گفت: زن مگ حضرت زين
ــم ــق ك ــه و تحقي ــان مطالع ــت ايش ــا عظم ــخصيت ب ــاره ش درب

 داشته ايم.
ــين ابراهيمى دينانى، چهره ماندگار فلسفه ايران در برنامه  غالمحس
اخير معرفت (شبكه چهارم سيما) درباره ويژگى هاى قيام عاشورا و 
ــم ترين ويژگى هاى  ــين (ع) گفت: يكى از مه ياران اباعبداهللا الحس
ــهادت بود. مولوى در جايى به  ــبقت گرفتن آنها در ش ياران امام،  س
ــبقت مى گيريد، اينها نيز در راه  خوبى مى گويد كه در راه معشوق س
ــهادت مرگ را تحقير كردند و از يكديگر سبقت گرفتند: مرگ را  ش

دانم ولى تا كوى دوست/ راه اگر نزديك تر دارى بگو
ــت خوب است  ــوال كه رفتن به كوى دوس ــخ به اين س وى در پاس
ــد  ــا اما اگر با معرفت باش ــت، همه اينه ــر، گفت: بله خوب اس يا خي
ــعار نيست؛ درصورتى كه  معنى صحيح پيدا مى كند، اينها لفظ و ش
ــد، معنى حقيقى  ــته باش تمام اين اعمال معرفت الهى را در پى داش

دارد.
ــخصيتى حضرت زينب (س) گفت: زن  دينانى درباره ويژگى هاى ش
مگو، مردآفرين روزگار! ايشان زنى هستند كه نمونه شان در دنيا پيدا 

ــود؛ چقدر اين زن عظمت و قدرت دارد كه مى تواند اين همه  نمى ش
مشكل را جانانه در راه حقيقت تحمل كند، متأسفانه درباره شخصيت 

ايشان مطالعه و تحقيق كم داشته ايم.
وى با اشاره به اينكه صحنه كربال، صحنه حق و باطل است؛ در صورتى 
كه با ساير صحنه هاى حق و باطل در دنيا تفاوت هاى عمده اى دارد، 
ــى و فرعون و ...  ــت: صحنه مقابله ابراهيم و نمرود، موس اظهار داش
ــان مى دهد. نمرود خود كافر است و فرعون ادعاى  كفر و دين را نش
ــت،  ــان تقابل هاى كفر و ايمان اس ــى دارد؛ بنابراين اينها هم خداي
ــانى كه امام را به شهادت  ــت كس اما در صحنه كربال عجيب اين اس
ــتند و در ظاهر و چهره اسالم عمل  ــلمانى داش رساندند ادعاى مس

مى كردند.
چهره ماندگار فلسفه ايران در ادامه يادآور شد: يزيديان ظاهرپرست 
بودند؛  اما امام حسين(ع) اهل حقيقت بود، اين همان ويژگى منحصر 
ــت كه در تاريخ بى نظير است، نتيجه اى كه  به فرد صحراى كربالس
بايد از اين واقعه بگيريم اين است كه گول ظاهر را نخوريم، دشمنان 
ــد را خليفه  ــتند و معاويه و يزي ــالم مى دانس ــود را مظهر اس امام خ
ــتند در صورتى كه نماد باطن  ــول و خود را مظهر حق مى دانس الرس

بودند.

سخنگوى شوراى سياستگذارى نمايشگاه كتاب ضمن تشريح مراحل بررسى 
عملكرد تشكل هاى نشر در نمايشگاه امسال نسبت به ادامه روند واسپارى ها در 
سال  آينده ابراز اميدوارى كرد.على اكبر اشعرى ، درباره تفاوت مصوبه اخير اين 
شورا در خصوص واگذارى مديريت نمايشگاه كتاب تهران به تشكل هاى نشر با 
ــت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در  مصوبه دوره قبل نمايشگاه، گفت: سياس
سال گذشته در خصوص اين موضوع، اينگونه اعالم شد كه تشكل هاى نشر طى 
يك بازه زمانى 4 يا 5 ساله، اين آمادگى را پيدا كنند كه اداره نمايشگاه را بر عهده 

بگيرند.
وى افزود: قرار بر اين بوده و هست كه از همان جا كه تشكل هاى نشر در اين رابطه 
اعالم آمادگى مى كنند، كار واسپارى ها شروع شود. بر اين اساس، تشكل هاى نشر 
امور مربوط به بخش ناشران داخلى را بر عهده گرفتند و در نمايشگاه امسال انجام 
دادند. در رابطه با اين مساله، ارزيابى هاى مفصلى صورت گرفت و خود دوستان 
ــوراى سياستگذارى نمايشگاه ارائه  تشكل هاى نشر آن را در يكى از جلسات ش
ــعرى اضافه كرد: براى ادامه اين واگذارى ها در نمايشگاه كتاب سال  كردند.اش
1395 هم از دِل شوراى سياستگذارى نمايشگاه، كارگروهى تشكيل شد با دو 
ــكل هاى نشر جلساتى را ترتيب دهند  نفر اضافه تر از قبل، با اين هدف كه با تش
ــنهادهايى براى نمايشگاه  ــنهاد يا پيش كه با توجه به تجربه دوره قبل، چه پيش
ــت نتايج اين جلسات به شوراى سياستگذارى بيايد و در  پيش رو دارند. قرار اس
آنجا در خصوص جزئيات اين واگذارى ها تصميم گيرى شود.سخنگوى شوراى 
ــگاه بين المللى كتاب تهران با بيان اينكه  سياستگذارى بيست و نهمين نمايش

ــكل از آقايان محمدرضا توكل صديقى، محمد حمزه زاده، مهدى  شورايى متش
اسماعيلى  راد (سه نماينده تشكل ها در شوراى سياست گذارى)، همايون اميرزاده، 
اميرمسعود شهرام نيا، حسين صفرى و على اصغر سيدآبادى ماموريت يافته اند 
كه جزييات واگذارى را مشخص كنند، گفت: تا جايى كه من مى دانم اين گزارش 
تهيه شده و قرار بود در جلسه روز چهارشنبه 29 مهرماه شوراى سياستگذارى 
ــه به تاخير افتاد و در آينده نزديك  ــود كه اين جلس نمايشگاه كتاب مطرح ش
ــعرى در خصوص اعالم آمادگى مديرعامل شركت نوسازى  منتشر مى شود.اش
اراضى عباس آباد براى برگزارى نمايشگاه كتاب تهران در مجموعه باغ كتاب و 
تپه هاى عباس آباد، طى يك نشست خبرى و اينكه آيا شوراى سياستگذارى در 
اين خصوص، تصميم خاصى گرفته است يا خيرگفت: هنوز در خصوص مكان 
ــده است البته  ــگاه كتاب تهران در سال 95 تصميم گيرى نش برگزارى نمايش
ــهردارى تهران به دنبال برگزارى يك نمايشگاه آبرومند و  مجموعه ارشاد و ش
قابل دفاع هستند طورى كه رضايت مردم جلب شود.وى ادامه داد: وزارت ارشاد 
و شهردارى تهران در حال بحث و بررسى كارشناسى سه گزينه موجود در اين 
زمينه هستند؛ شهر آفتاب، باغ كتاب و مصلى. البته صحبت هاى آقاى نوريان به 
نوعى اعالم آمادگى شركت نوسازى اراضى عباس آباد براى برگزارى نمايشگاه 
ــگاه امكاناتى را نياز دارد كه كسانى كه  كتاب در اين مجموعه است ولى نمايش
ــال ها با آن درگير بوده اند، بهتر مى توانند درباره نيازهاى آن نظر كارشناسى  س
بدهند البته منظورم اين نيست كه حرف ايشان ممكن است مقبول واقع نشود 

بلكه به اين معناست كه بهتر است به نظرات كارشناسى بيشتر توجه شود.

غالمحسين ابراهيمى دينانى:

پژوهش درباره شخصيت حضرت زينب(س)، كم داشته ايم

شروط واگذارى امورنمايشگاه كتاب به تشكل ها

خبر

ــتر پوسترهايى كه  ــت، مشكل بيش ــت معتقد اس يك طراح و گرافيس
ــتفاده از تايپوگرافى به جاى  ــورا طراحى مى شوند، اس با موضوع عاش

تصوير است.
ــورايى» عاش ــترهاى  «پوس ــگاه  نمايش ــزارى  برگ ــوول  مس

ــات مذهبى  ــترهايى كه با موضوع ــفانه اغلب پوس  اظهار كرد: متأس
ــد دارند، يعنى  ــر تايپوگرافى تأكي ــوند، ب ــورا كار مى ش از جمله عاش
ــتفاده  ــتعليق اس ــت خط، بخصوص نس ــن و جذابي ــراح از يك مت ط
ــب  ــه مخاط ــى ب ــا تايپوگراف ــوم را ب ــعى دارد مفه ــد و س مى كن

برساند.
ــگاه «پوسترهاى عاشورايى»  او ادامه داد: در آثارى كه ما براى نمايش
ــخص با  ــده، يعنى هر ش ــد ش ــر تأكي ــم، روى تصوي ــاب كردي انتخ
ــا تصوير ــورا را ب ــوم عاش ــت مفه ــته اس ــته، توانس ــه داش نگاهى ك

 برساند.
ــگاه و  ــال، نمايش ــرد: در طول س ــان ك ــن بي ــد همچني ــن هنرمن اي
ــه بين انبوه  ــوند ك ــنواره هاى زيادى با اين موضوع برگزار مى ش جش
ــور كه بايد و  ــه وجود دارد كه آن ط ــده، چند اثر قابل توج آثار ارائه ش
ــوند. ما آن ها را از دل اين جشنواره ها و نمايشگاه ها  شايد ديده نمى ش
ــته ايم. كارى كه ارگان هاى  ــيده و به اكران عمومى گذاش بيرون كش
ــن كار را  ــند، اما اي ــته باش ــه آن داش ــترى ب ــى بايد توجه بيش دولت

نمى كنند.
پاشايى ادامه داد: بيشتر توجه شهردارى به استفاده از پرچم هاست. در 
حالى كه وقتى هنرى مثل طراحى پوستر مى تواند تا اين حد تأثيرگذار 

باشد، چرا توجهى به آن نمى شود؟
ــورايى» اشاره  ــگاه «پوسترهاى عاش ــت به برپايى نمايش اين گرافيس
ــترهاى عاشورايى  ــگاه شامل منتخبى از پوس و اظهار كرد: اين نمايش
ــگاه هاى پنج سال گذشته است.  برگزيده شده در جشنواره ها و نمايش
در اين نمايشگاه 20 اثر از 10 طراح جوان كه اغلب آن ها زير 30 سال 
ــت. اولويت ما در انتخاب آثار،  ــته شده اس سن دارند، به نمايش گذاش
انتقال مفهوم عاشورا در پوسترها بود، نه كسى كه آن را طراحى كرده

 است.
او همچنين گفت: ديده شدن آثار اين نمايشگاه از طرف عامه مردم براى 
ــگاه آثار را در دو مكان مختلف برپا  ما مهم بود. به همين دليل، نمايش
كرديم. مكان هايى كه صرفا براى برگزارى نمايشگاه هاى هنرى نيستند 
كه مخاطب خاص داشته باشند، بلكه كافه گالرى هايى هستند كه عموم 

مردم به آن ها رفت وآمد دارند.
ــايى، مهدى  ــار، رضا بختيارفرد، زهرا پاش امير اصغرزاده، محمد افش
ــينى، بهاره خباز، سميرا سياوشانى، عليرضا  جوادى نسب، مهدى حس
ــى هنرمندان  ــور و حميد وصف ــين مجيدپ ــكرى فر، محمدحس عس

شركت كننده در اين نمايشگاه هستند.
ــا 26 آبان ماه  ــورايى» از 29 مهرماه ت ــترهاى عاش ــگاه «پوس نمايش
ــدان ــان عالقه من ــهر» ميزب ــاوران» و «ايرانش ــرى «ني در دو گال

 است.

مشكل پوسترهاى عاشورايى چيست؟
پژوهشگر موسيقى مذهبى:

علت محبوبيت 
نوحه، همراهى در 
خوانش و سينه زنى 

است
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دريچه خبر

ــه يك حركت فرهنگى  ــدن ب خواندن كتاب اين روزها در حال تبديل ش
مطلوب در بين بخشى از جوانان است.

ــه تنگاتنگى ندارند،اما  ــاب و كتابخوانى ،رابط  اگر چه همه جوانان با كت
همين تعداد اندك كتابخوان حرفه اى را نيز بايد غنيمت شمرد.

ــدن كتاب براى دكور  ــان فرهنگى بر اين عقيده اند،حتى خري كارشناس
ــه كتاب با مبلمان خانه را بايد به فال نيك گرفت  يا همرنگ كردن قفس
،چرا خود اين حركت باعث مى شود،كتاب در سبد كاالى خريد خانواده

 قرار گيرد.
ــد و كتاب هاى  ــتافته ان ــاى جديد نيز به كمك حوزه كتاب ش فناورى ه
الكترونيك اكنون به راحتى در تبلت ها و گوشى هاى هوشمند قابل نصب 

و راه اندازى است.
از اين رو، برپايى نمايشگاه كتاب در چهارمحال و بختيارى آن هم در فصل 
ــت مى تواند يك رخداد  ــگاه ها و مدارس اس آبان زمانى كه اوج كار دانش

فرهنگى - فصلى در اين استان باشد.
كتابخوان هاى حرفه اى در چهارمحال و بختيارى نويد داده اند كه چهار 
ــگاه كتاب شهركرد حضور دارند و  ناشر بزرگ براى نخست بار در نمايش
ــر كتاب هاى خود در شهركرد،  ــران براى نش اين نشان مى دهد كه ناش

پيشگام شده اند.
اگر چه در سال هاى گذشته برپايى نمايشگاه ناشران كتاب چندان، چنگى 
ــهركرد براى معرفى به  به دل نمى زد و ناشران كتاب هاى تازه اى در ش
همراه نداشتند و تنها كتاب هاى كنكور آن هم از نوع زردش خودنمايى 
مى كرد، اما چند ناشر شناخته شده كشور، در شبكه هاى اجتماعى اعالم 
ــهركرد ،تازه ترين كتاب هاى فصل پاييز را رو  ــگاه ش كرده اند در نمايش

خواهند كرد.
ــالمى چهارمحال و بختيارى گفت: حضور  ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
ــور، در نمايشگاه كتاب شهركرد قطعى  ناشران فعال و شناخته شده كش

شده است.
ــگاه بزرگ كتاب با حضور  جواد كارگران دهكردى، افزود: دهمين نمايش

400 ناشر ششم تا دوازدهم آبان  94 در شهركرد برگزار مى شود.
ــگاه در محل دائمى نمايشگاه هاى استان برگزار  به گفته وى، اين نمايش
مى شود و براى دسترسى مردم به اين نمايشگاه نيز تمهيدات الزم انديشه 

خواهد شد.
وى، هدف از برپايى اين نمايشگاه را عرضه كتاب هاى روز به مردم استان و 
ترويج فرهنگ كتابخوانى بيان كرد و افزود:ناشران كشورى تازه ترين آثار 

منتشره شده خود را در معرض ديد عالقه مندان قرار مى دهند.
ــتان يادآور شد:با توجه به استقبال  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــته، پيش بينى مى شود در  ــتان در دوره هاى گذش ــترده مردم اس گس
نمايشگاه دهم با توجه به فعال بودن دانشگاه ها و مدارس، اين نمايشگاه 

با استقبال گسترده همراه باشد. 
در نمايشگاه نهم كتاب در چهارمحال و بختيارى ،ميزان فروش كتاب به 
10 ميليارد ريال رسيد كه در بخش اقتصاد فرهنگى اين استان يك ركورد 

محسوب مى شود.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد تاكيد 
ــند تاريخى و  ــرى در خصوص برجام،يك س ــه مقام معظم رهب كرد: نام
ــت كه باعث انسجام ملى  ــالمى ايران اس ماندگار در تاريخ جمهورى اس

شده است.
حجت االسالم محمد على نكونام، در خطبه هاى نماز جمعه شهركرد در 
ــوعاى حسينى برگزار شد،  مصالى امام خمينى (ره) كه همزمان با تاس
افزود:آمريكايى ها فكر مى كردند كه به واسطه برجام مى توانند در ايران 
ــه  ــتگى ايجاد كنند،كه نامه مقام معظم رهبرى،نقش دو گانگى و دو دس
آمريكايى را بر آب كرد و اين نامه به يك انسجام ملى تبديل شده است كه 

موافق و مخالف و منتقد و آن را مورد تاكيد قرار داده اند.
به گفته وى،اين نامه آمريكا را در شوك فرو برد و راه نفوذ آمريكا به ايران 

را مسدود كرد.
ــوص برنامه برجام كه در  وى تاكيد كرد:نامه مقام معظم رهبرى در خص
ــوراى امنيت ملى ايران به تصويب رسيد،  ــالمى و ش مجلس شوراى اس
تكميل كننده برجام است و اگر به درستى اجرا شود،برجام معتبر خواهد 
ــته اى ايران با گروه پنج به  بود. نكونام تاكيد كرد:در طول مذاكرات هس
ــن خود را به  ــا رهمنون ها و فرامي ــام معظم رهبرى باره اضافه يك ،مق
ــى موارد،تيم  ــر چند در برخ ــران اعالم كردند،ه ــره كننده اي تيم مذاك

مذاكره كننده از خطوط قرمز عبور كرده بودند.
ــرى در طول مذاكرات  ــهركرد، تاكيد كرد:مقام معظم رهب امام جمعه ش
ــتند؛ چرا كه ايشان از منابع ملى و  همواره بر حفظ منابع ملى تاكيد داش

انقالب اسالمى صيانت فرمودند.
ــم رهبرى در  ــروط مقام معظ ــالغ نامه تاييد مش ــه وى،پس از اب به گفت
خصوص برجام ،هر كس از اين فرامين تخطى كند،در آينده محكوم است.

وى گفت:ممكن است عده اى بخواهند كار خود را توجيه كنند،اما برجام 
تنها به واسطه اجراى فرامين و دستورات مقام معظم رهبرى كه در نامه 

ايشان به آن اشاره شده است، معتبر و قابل اجراست.
ــرى در اين نامه،  ــام معظم رهب ــهركرد تاكيد كرد: مق خطيب جمعه ش
ــن برنامه بايد  ــاط ضعف اي ــد كردند، از اين رو نق ــمن را س راه نفوذ دش
ــهركرد،  ــتان و امام جمعه ش ــه در اس ــده ولى فقي ــد. نماين مد نظر باش
ــاره كرد و گفت:در ايام  ــينى اش ــوعا و عاشوراى حس به فرارسيدن تاس
ــان  ــت و اين نش ــردم تحت تاثير عزادارى اس ــه برنامه هاى م محرم هم
ــت.نكونام گفت:تبرى و  ــهيدان و واليت اس ــاالر ش ــيد و س ارادت به س
ــت كه  ــهيدان بوده اس ــاالر ش ــيد و س تولى، دو مولفه اصلى در قيام س
ــمنان ــت و نبايد به دش ــالمى نيز مهم اس اين دو مولفه براى انقالب اس

 اعتماد كرد.
ــالمى ايران، امروز  ــتادگى و اقتدار جمهورى اس به گفته وى، پرچم ايس
ــهيدان است و بايد  ــورا و قيام سيد و ساالر ش مديون خون شهداى عاش

قدردان عاشوراى حسينى بود.

چهارمحال و بختيارى در آستانه
 يك رخداد فرهنگى

خطيب جمعه شهركرد:

نامه رهبرى در خصوص برجام
 باعث انسجام ملى شده است

با رونق گرفتن اشتياق جوانان به تحصيل در مقطع تحصيالت تكميلى و گرم شدن تنور 
مدرك گرايى، بازار كارهاى غيرقانونى با تبليغات آشكار، خريد و فروش مقاالت علمى و 

پايان نامه نيز در اين حوزه پر رونق شده است.
ــگاهى اعم از دانشجو و استاد به جايگاه علم و ارزش  نگاه ناصحيح بخشى از جامعه دانش
افزوده توليد دانش، موانع و مشكالتى مانند سرقت علمى و توليد پايان نامه هاى تقلبى 

را در مراكز علمى و دانشگاه ها افزايش داده است. 
گسترش روز افزون ارتباطات، پيشرفت فناورى هاى نوين اطالعاتى و دسترسى آسان به 
فضاى مجازى، فرصت مناسبى را براى دانشجويان و پژوهشگران ايجاد كرده تا به آسانى 

به دستاوردهاى علوم و دانش ها دست يابند.
ــرفت روز افزون به رغم فراهم كردن فرصت ها و دسترسى آسان به اطالعات،  اين پيش
چالش ها و تهديدهايى را نيز در مسير ارتقاء علم و دانش و فهم دانش آموختگان به همراه 
ــجو پس از پايان دوره تحصيلى تكميلى موظف است دستاورد علمى  داشته است. دانش
ــه دهد و از آن جا كه  ــى به نام پايان نامه يا تز ارائ خود را در چارچوب يك طرح پژوهش
نگارش تجربه و آموخته هاى دانشگاهى به مطالعه، تحقيق و صرف زمان نياز دارد و برخى 
دانش آموختگان فاقد چنين بنيه و توانى هستند، گرايش به سمت سرقت علمى يا خريد 
پژوهش رونق پيدا كرده است، به گونه اى كه برخى مجموعه هاى خدماتى نيز با تبليغات 

پرحجم، اين خدمات را ارايه مى كنند.
يك مدرس دانشگاه در رشته مديريت در اين رابطه اظهار داشت: آشنا نبودن دانشجويان 
ــش ها و پايان نامه هاى  ــق و انجام پژوهش، آنها را به خريد پژوه با روش و الگوى تحقي

انجام شده سوق مى دهد.
ــاهده مى شود دانشجويان بار علمى قوى  مريم شاهين تصريح كرد: در برخى موارد مش
نداشته و نمى دانند چگونه آموخته هاى خود را جمع آورى و در قالب يك رساله پژوهشى 
ارائه كنند.به گفته وى، استفاده از فناورى ها و دسترسى آسان به اينترنت، سبب شده تا 
برخى پژوهشگران و دانشجويان به دستبردهاى علمى و سوء رفتارهاى پژوهشى روى 
آورند.على اصغر محمدى، مدرس رشته علوم اجتماعى در دانشگاه نيز پيشنهاد كرد: براى 
حل مشكل سرقت علمى و كپى كردن پايان نامه ها، تهيه پايان نامه به عنوان واحد درسى 

اجبارى در دانشگاه ها در دوره كارشناسى ارشد و دكترى اضافه شود.

به گفته وى، تاكيد بر پيشينه تحقيق به اين معنا است كه دانشمندان و پژوهشگران قبلى 
چه كاركردند و چه راه هايى رفته اند و دانشجو بايد حرفى نو در حوزه كار علمى خود بزند.

محمدى گفت: در دهكده جهانى، نسخه بردارى و استفاده از كار ديگران به آسانى قابل 
ــگاهى ضربه هاى جبران ناپذيرى به جايگاه  كپى بردارى است و اين امر در محيط دانش
علم و پژوهش كشور وارد مى كند. وى افزود: اگر قانون كپى بردارى از مطالب اينترنتى 
در كشور وجود داشت، حراج علمى رواج پيدا نمى كرد.معاون حقوقى رييس جمهورى 
اسالمى ايران نيز چندى قبل در اين خصوص گفت: اليحه مقابله با تقلب علمى از سوى 
ــت.الهام امين زاده، در نشست با دانشگاهيان  دولت يازدهم در دست تدوين و تهيه اس
ــهركرد افزود: اين اليحه هم اكنون در كميسيون هاى  ــگاه ش و اعضا هيات علمى دانش
تخصصى دولت در دست بررسى است و به زودى اليحه نهايى آن ارائه مى شود.به گفته 
وى، براساس اين اليحه، براى كسانى كه به عمد اقدام به فروش متقلبانه مطالب علمى 
مى كنند، مجازات در نظر گرفته مى شود.وى گفت: گاهى افرادى سودجو اقدام به خريد 
و فروش پايان نامه هاى علمى و دانشگاهى مى كنند، با اجراى اين اليحه به تخلف اين افراد 
رسيدگى خواهد شد. امين زاده يادآور شد: در اين زمينه اكنون نرم افزارى نيز تهيه شده 
ــر پايان نامه هاى تقلبى اقدام مى كنند، به واسطه اين نرم افزار  ــانى كه به نش است تا كس
مطالب آنان قابل شناسايى باشد. طبق برنامه چشم انداز 1404 ايران، اهداف دستيابى به 
جايگاه علمى كشور به توليد دانش و محتوا با تكيه بر نقشه جامع علمى كشور تعريف شده كه 
وضعيت سال هاى گذشته پايان نامه نويسى در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترى، كشور 
را از رسيدن به اين اهداف دور كرده و اكنون وزارت علوم دولت يازدهم در پى اصالح اين روند

 است.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى در پيامى از عزادارى مردم استان در مراسم  اس
سوگوارى سيد و ساالر شهيدان قدردانى كرد.

ــخه اى از آن ارسال شده، ــتكى، كه نس ــليمانى دش ــم س در متن پيام قاس
ــت، همانا  ــته اس ــت:از بزرگ ترين منت هايى كه خداوند بر ما داش  آمده اس

عزادارى براى امام حسين (ع) و ياران باوفايش در قيام كربال بوده است.
ــا از واليتمدارى و  ــت: اين عزادارى، نمونه اى زيب در ادامه پيام وى آمده اس

يادبود امام حسين (ع) و فداكارى هايشان در راه اعتالى دين اسالم است.
بزرگان دين همواره تأكيد كرده اند كه مردم بايد عزادارى امام حسين (ع) را 

به عنوان الگويى در زندگى، سرلوحه خود قرار دهند.
ــم عزادارى دهه نخست محرم  در بخش پايانى اين پيام آمده است:در مراس
الحرام سال جارى، به روح بلند جانباختگان فاجعه منا و شهداى مدافع حرم، 
كه با الگوگيرى از قيام كربال به تازگى به ديدار معبود خود شتافته اند، درود 

مى فرستيم.
ــهيدان از  ــاالر ش ــيد و س ــرام آيين عزادارى س ــت محرم الح در دهه نخس
ــال و بختيارى  ــى در چهارمح ــات مذهب ــزار هي ــك ه ــش از ي ــويى بي س

برگزار شد.

استاندار چهارمحال و بختيارى،  از عزاداران حسينى قدردانى كرد

احضار
7/524 چون خانم اشــرف نصرى فرزند رجبعلى شكايتى عليه آقاى 
محمد رضا آتش زر مبنى بر كالهبردارى مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالسه 940850 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگى براى 94/9/8 
ساعت 9/30 صبح تعيين شــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى 
باشد. لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از 
متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر 
شــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه 
تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف20833 مدير دفتر شــعبه 

112 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/525 در خصوص پرونده كالسه94-960 خواهان آقاى اسماعيل 
ســانحى با وكالت خانم داوران پورفرد دادخواستى مبنى بر مطالبه 
وجه به طرفيت خانم اعظم حســينى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز دوشنبه مورخ 94/9/09 ساعت 9 صبح 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 رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صــورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20770 

شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/526 در خصوص پرونده كالسه94-706 خواهان داوود معتمدى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه چك به شــماره 1190234 و 90148 به 
طرفيت مجتبى يزديان تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى مورخ 
94/9/09 ساعت 16 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
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 
تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20723 شعبه 17 حقوقى مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/527 در خصــوص پرونــده كالســه94-705 خواهــان آقــاى 
داود معتمــدى دادخواســتى مبنــى بــر مطالبــه چك به شــماره 
3925020392503  به طرفيت اكبر فروزان تقديم نموده اســت وقت 
رسيدگى براى مورخ 94/9/09 ســاعت 16/30 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 رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صــورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20722 

شعبه 17 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/528 در خصــوص پرونده كالســه94-506 خواهان ســيد داود 
معتمدى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت على آذرى تقديم نموده 

است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/09 ســاعت 17 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 قبل از وقت رســيدگى 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 تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20719 

شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/529 در خصوص پرونده كالسه94-507 خواهان آقاى سيد داود 
معتمدى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت حميد قاسمى نموده 
است وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخ 94/9/09 ساعت 17/15 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در 
جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى 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 
ميشود.م الف:20720 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
احضار

7/530 چون آقاى جمشــيد افشارى فرزند امير شــكايتى عليه آقاى 
حامد نصر مبنى بر تحصيل مال مســروقه مطــرح نموده كه پرونده 
آن به كالســه 930483 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگى براى 
94/9/8 ساعت 12 ظهر تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مى باشد. لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر 
حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و 
دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمــود. م الف20835 مدير دفتر 

شعبه 112 دادگاه كيفرى دو اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/532 در خصوص پرونده كالسه94-665 ش5 خواهان آقاى حميد 
هدايتى نژاد دادخواســتى مبنى بر مطالبه ســه فقره چك به مبلغ سه 
ميليون و پانصد و پنج هزار تومان به طرفيت محســن معظمى محمد 
آبادى نموده اســت وقت رسيدگى براى روز شــنبه مورخ 94/9/07 
ساعت 8 صبح 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 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 رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20779 شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
احضار

7/531 نظر به اينكه آقايان محمد و الياس براتى و اســماعيل حبيبى 
شكايتى عليه آقايان 1- حســين رفيعى 2- هادى عمو هاشمى فرزند 
عبدالرضا مبنى بر مشاركت در آدم ربائى مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالســه 890974 ش/3ك/1 اين دادگاه ثبت و وقت رسيدگى براى 
روز 94/9/8 ســاعت 9 صبح تعيين شــده نظر به اينكه متهم مجهول 

المكان مى باشدلذا حسب ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى 
شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى 
و دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف 20740 دفتر شعبه 

3 دادگاه كيفرى يك اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/533 در خصــوص پرونده كالســه94-1171 خواهان آقاى احمد 
رضايى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمــود عالى پور 
مرغملكى نموده است وقت رســيدگى مورخ 94/9/07 ساعت 9/30 
صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهواللمــكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ ميشود.م الف:20796شعبه 7 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/534 در خصوص پرونده كالســه94-734 خواهــان آقاى محمد 
مهرعليان گورتانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه بــه طرفيت ابوذر 
ابراهيمى نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/07 ساعت 
8 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در 
جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى 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 
ميشود.م الف:20735 شــعبه 7 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/536 در خصوص پرونده كالسه94-714 خواهان آقاى داريوش 
حسن پور مسجدســليمانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
سيد عباس حسينى داراكانى نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/9/04 ســاعت 3/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى 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:20786 

شعبه 24 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/537 در خصوص پرونده كالسه94-715 خواهان آقاى داريوش 
حسن پور مسجد ســليمانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
سيد عباس حسينى داراكانى نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/9/04 ســاعت 4 عصر تعيين گرديده اســت با توجــه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى 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:20785 
شعبه 24 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/538 در خصوص پرونده كالسه94-716 خواهان آقاى داريوش 
حسن پور مسجد ســليمانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
سيد عباس حسينى داراكانى نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/9/04 ســاعت 4/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى 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:20784 

شعبه 24 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/540 در خصوص پرونده كالســه94-672 خواهــان آقاى مجيد 
اميدانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت نويد طبيبيان نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/04 ســاعت 16 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صــورت عدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.
م الف:20729 شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/541 در خصوص پرونده كالســه94-919 خواهان آقاى حســن 
ايزدى با وكالت خانم تاج دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت 
آقاى عباس جعفرى ولدانى نموده اســت وقت رســيدگى براى روز 
چهارشنبه مورخ 94/9/04 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با توجه 
به مجهواللمكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى 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 تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:20733 شعبه نهم 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/542 در خصوص پرونده كالسه940789 خواهان آقاى غالمحسين 
جبارزارع دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه بــه طرفيت آقاى محمد 
مهدى حق دوست نموده است وقت رســيدگى براى روز چهارشنبه 
مورخ 94/9/04 ســاعت 9/30 صبح تعيين گرديده اســت با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنــى 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 نماييــد. در صورت عدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.
م الف:20734 شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان

 سوداگرى دانش، براى
تحصيل مدرك
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خبر اخبار كوتاه

بازسازى بازوى اختاپوس رباتيك 
با چاپ سه بعدى

روز ملى فناورى نانوى ايرانى 
هفته آينده برگزار مى گردد

ارايه  مدلى براى ساخت 
نانوابزارهاى الكترونيكى در كشور

محققان دانشگاه كورنل، روشى را براى بازسازى چيدمان عضالت 
ــتومر و چاپگر سه بعدى،  ــتفاده از االس يك بازوى اختاپوس با اس

توسعه داده اند.
تحقيقات اين دانشمندان بسيار پيشگامانه است. به گفته راب شفرد، 
دانشيار مهندسى مكانيك و هوا فضاى دانشگاه كرنل، تا به امروز، 
ــتند يك دستگاه رباتيك نرم  روش هاى چاپ سه بعدى نمى توانس
را با چنين ظرافت و درجه آزادى كه روش جديد ارائه كرده، چاپ 

كنند.
ــتفاده از يك  ــى مكانيكى را با اس اين گروه تحقيقاتى، يك طراح
 (MPSLA) سيستم استريوليتوگرافى طرح ريزى ماسك ديجيتال

براى چاپ سه بعدى عملگرهاى نرم توسعه دادند.
ــد اين تحقيق، اين فرايند چاپ نوپا  به گفته برايان پيل، مولف ارش
ــوى سيستم هاى  ــيرى نويدبخش به س براى عملگرهاى نرم، مس

پيچيده مقلد زيستى است.

دبيرستاد ويژه توسعه فناورى نانو، با اشاره به رسوخ فناورى ايران 
ــه آينده روز ملى فناورى نانوى  به محصوالت چينى، گفت: در هفت

ايران در چين برگزار مى شود.
سعيد سركار با اشاره به نمايشگاه تكنولوژى ايران - چين گفت: روز 
ملى فناورى نانوى ايران در چين در جهت شناساندن فناورى هاى 

ايرانى به چينى ها  در هفته آينده برگزار مى شود.
ــه فعال در  ــركت فناوران ــن روز، 10 ش ــه در اي ــان اينك وى  با بي
ــگاه  ــى كنند، افزود: اين نمايش ــن حضور پيدا م حوزه نانو در چي
ــا برگزار ــى ه ــى به چين ــاى ايران ــاورى ه ــى فن ــدف معرف با ه

 مى شود.
ــن در زمينه  ــاى بين ايران و چي ــه وى، يكى از ماموريت ه به گفت
فناورى نانو، رسوخ فناورى هاى توسعه يافته نانويى ايران به صنايع 
ــرمايه گذارى چينى ها بر  ــت و اين بدان معناست كه س چينى اس
ــرفت ما ــى تواند گامى در جهت پيش ــاى ايرانى م روى فناورى ه

باشد.
ــت  ــان اينكه  قرار اس ــاورى نانو با بي ــعه فن ــتاد ويژه توس دبير س
ــرمايه  ــاى نانويى به س ــاورى ه ــا با فن ــنايى چينى ه ــد از آش بع
ــت:  ــوند، اظهار داش ــاورى ها متمركز ش ــر روى اين فن گذارى ب
ــان صنايع چينى  ــتى با صاحب ــگاه نشس همچنين در اين نمايش
ــور را ايجاد  ــه تعامالت با اين كش ــت تا بتوانيم زمين خواهيم داش

كنيم.

ــالمى واحد ساوه، با همكارى محققى از  پژوهشگر دانشگاه آزاد اس
دانشگاه آزاد قزوين در طرح تئورى، مدلى جهت طراحى و ساخت 
كليد هاى الكترونيكى پيشنهاد داده اند كه نتايج آن مى تواند راهكار 
ــاد نانومترى  ــتيابى به تجهيزات و قطعات در ابع ــبى در دس مناس
ــتى  جهت كاربرد در حوزه هاى برق و رايانه، مخابرات و علوم زيس

باشد.
ــتورها، كوچك  ــى نظير ترانزيس ــاخت تجهيزات الكترونيك در س
ــبات در حجم  ــازى يك اقدام الزم براى افزايش سرعت محاس س
ــاختارى، اين كوچك سازى  كوچك است اما به دليل مشكالت س
بدون استفاده از نانوساختارهايى نظير نانوسيم ها، نقاط كوانتومى، 
نانولوله هاى كربنى و گرافن امكان پذير نيست. از اين رو مطالعات 
ــت تا ويژگى هاى اين ساختارها مشخص  گسترده اى در جريان اس

شود.
ــاره به اينكه يكى از حوزه هاى تحقيقاتى اخير،  پيمان نايبى، با اش
ــت، عنوان كرد:  ــاخت قطعات بر پايه  نانوساختارهاس طراحى و س
ــتفاده از يك  ــك كليد با اس ــراى اولين بار ي ــن پژوهش، ب « در اي
ــيليكونى و نانولوله  كربن طراحى  ــكل از نانوسيم س پيوندگاه متش

شد. 
نتايج محاسبات و شبيه سازى ها نشان داده با تغيير شكل پيوندگاه 
ــورى از آن تغيير  ــان الكتريكى عب ــار، جري مثًال در اثر اعمال فش
ــوش را ايجاد  ــن و خام ــن رو مى توان دو حالت روش مى كند. از اي

كرد.»
به گفته  اين محقق، بررسى انواع پيوندگاه ها در حوزه  نيمه هادى ها 
ــت. در واقع تمامى  ــژه اى برخوردارس ــك از اهميت وي و الكتروني
قطعات نظير ديودها و ترانيستورها از يك يا چند پيوندگاه تشكيل 

شده اند. 
در اين كار، نوع جديدى از پيوندگاه معرفى شده است كه مى تواند 
در ساخت نانو ترانزيستورها و قطعات اپتو الكترونيكى مورد استفاده 

قرار گيرد. 
ــاخت قطعاتى نظير  ــد در طراحى و س ــورى مى توان نتايج اين تئ
كليد ها در علوم الكترونيك و صنايع مرتبط با ميكروالكترومكانيك 
ــرعت  و فناورى مدارات مجتمع (VLSI) به كار رود. با توجه به س
ــكل پيوندگاه به ميزان  باالى اين كليد و حساسيت آن به تغيير ش
چند نانومتر مى توان فشارهاى بسيار كم، حركت ها و جابجايى هايى 
در حد نانومتر را آشكار كرد كه كاربردهاى فراوانى در ساخت انواع 

آشكارسازها و حسگرها دارد.
ــاختار پيوندگاه پيشنهاد شده در  نايبى، معتقد است: با توجه به س
ــت  ــت، مى توان انتظار داش اين طرح كه بر مبناى نانوساختارهاس
ــاخت،  ــتيابى به فناورى س ــورت تكميل مطالعات و دس كه در ص
ــاال خواهيم ــرعت ب ــتورهايى با ابعاد كوچك و س ــاهد ترانزيس ش

 بود.

مفادآرا
7/452 آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رســمى» هيات حل اختالف مستقردراداره 

ثبت اسناد وامالك زواره
آگهى مفــاد آراء «قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى» كه در اجراى مــاده يك قانون 
مذكور توسط هيات حل اختالف مســتقردراداره ثبت اسناد و امالك 
زواره صادر گرديده ودر اجراى ماده 3قانــون مذكور در دو نوبت 
به فاصله ى 15 روز از طريق روزنامه هاى كثير االنتشــار و محلى 
آگهى مى شــودودر روســتاها عالوه بر انتشــار آگهى ، رأى هيئت 
باحضور نماينده شوراى اســالمى روستا در محل الصاق مى گردد 
تا شخص يا اشــخاصى كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شهرها 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
تسليم و رســيد اخذ نمايند واز تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل 
نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم 
نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه 
اســت.در صورتى كه اعتراض در مهلــت قانونى واصــل نگردد يا
 معترض،گواهــى تقديــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــى
 محل راارائــه نكنــد ،اداره ثبــت زواره مبــادرت به صدور ســند

مالكيت مى نمايد. صدور ســند مالكيت مانــع ازمراجعه متضرر به 
دادگاه نيست:

1-رأى شماره 139460302021000222 مورخ 94/07/15 – آقاى 
عباس مختاريان فرزند جعفر بشماره ملى 1189533022 ششدانگ 
يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2124 فرعى واقع در زواره 
16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 118 
متر مربع خريدارى رسمى از خانم عذرا قاسمى وآقاى جواد عابدزاده 

زواره.
2- رأى شماره 139460302021000223 مورخ 94/07/15 – آقاى 
حسن جاللى زواره فرزند رضا بشماره ملى 1189575264 ششدانگ 
يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك شماره 1812 فرعى واقع در 
زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
194/50 متــر مربع خريدارى رســمى و عادى از ورثه ســيدمهدى 

وسيدحسن وسيدرضا شاهمرادى.
3- رأى شماره 139460302021000224 مورخ 94/07/15 – آقاى 
رضا كشاورزى ده نوى فرزند رحيم بشــماره ملى 1189947218 
ششــدانگ يكبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2338 فرعى 
واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 198/30 متر مربع خريدارى رســمى از ورثه عيدمحمد 

دلبرى نجف آبادى. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/08/04                                                                                                                                 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/08/19                                                                                                           

ذبيح اله فدائى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره  
مفاد آرا

7/478 آگهى مفاد آراء از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت و اراضى 
ساختمانهاى فاقد سند  رسمى مستقر در ثبت اسناد و امالك نطنز

در اجراى مــاده يك قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3قانون مذكور آراء 
ذيل كه از طرف اين هيات مبنى بر تاييد انتقال عادى و يا سهم مفروزى 

متقاضى صادر گرديده است در دو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى 
شود تا شخص يا اشخاصى كه به آراء مذكور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشــار آگهى ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم نموده  و در مهلت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول  به ارائه 
حكم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعترض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
 -1393 /10 1-راى  شــماره 17-139360302033001379/
خانم عصمت توكلــى  طرقى فرزند عباس در ســه دانگ  مشــاع از 
ششــدانگ يكباب خانــه  بمســاحت 321/25 متر مربع و بشــماره 
پالك 620 فرعــى از141-اصلــى واقــع در باغســتان پايين طرق 
جزء بخش 11 انتقال عادى ازمالك رســمى عباس غفورى و عادى از 

على غفورى 
2-راى شــماره 139360302033001381-1393/10/17آقــاى 
غالمعلى كثيرى بيدهندى فرزند محمد ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 201متر مربع وبشماره پالكهاى 1857-1856-
1876-1877-1878-1879-1880فرعى از15-اصلى واقع دربيدهند 

جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنز 
3-راى شماره 139360302033001383-1393/10/18آقاى رضا 
كثيرى بيدهندى فرزند عباس ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 133/40متر مربع و بشماره پالكهاى 1857-1856-

1876-1877-1878-1879-1880 فرعــى از 15- اصلــى واقع در 
بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنز

4-راى شماره 139360302033001649-1393/12/11آقاى سيد 
محمد باقر هاشمى نظرى فرد  فرزند ســيد محمد على  در هفت سهم 
مشاع از نه سهم ششــدانگ يكباب خانه مخروبه و حياط  مشجر  به 
مساحت 475/08 متر مربع  و بشماره پالك 2971 فرعى از 25- اصلى 
واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتــى نطنز انتقالى عادى از ورثه  

رضا صفا
5- راى شــماره 139360302033001651-1393/12/11-آقــاى 
عباس آگاهى  فرزند جمشــيد  درششــدانگ حياط خانه به مساحت 
95/04متر مربع و بشــماره پالك 241 فرعى از 37- اصلى واقع در 
كشه جزء بخش 11 انتقالى عاديو مع الواسطه ازمالك رسمى رمضان 

آگاهى 
6- راى شــماره 139360302033001695-1393/12/16- خانــم 
ناهيد شــيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 145/05 متر مربع  و بشماره پالك 1715 فرعى 
از شماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى 

عادى از مالكين رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
7-راى شــماره 139360302033001697-1393/12/16- خانــم 
مهين دخت شــيرخدائى طارى فرزنــد يعقوب  يك دانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب خانه بمســاحت 145/05 متر مربع  و بشماره پالك 
1715 فرعى از شــماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه 
ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين رســمى رضا وخانم جهان شــير 

خدائى طارى
8-- راى شــماره 139360302033001699-1393/12/16- خانم 
فاطمه شــيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 145/05 متر مربع  و بشماره پالك 1715 فرعى 

از شماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى 
عادى از مالكين رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى

9-- راى شــماره 139360302033001701-1393/12/16- خانم 
زهرا شــيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 145/05 متر مربع  و بشماره پالك 1715 فرعى 
از شماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى 

عادى از مالكين رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
10- راى شــماره 139360302033001702-1393/12/16- خانم 
مهوش ســليمى طارى فرزند شكراله  يك دانگ مشــاع از ششدانگ 
يكباب خانه بمســاحت 145/05 متــر مربع  و بشــماره پالك 1715 
فرعى از شــماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخــش 11 حوزه ثبتى 
نطنزانتقالى عادى از مالكين رســمى رضا وخانم جهان شير خدائى 

طارى 
11-راى شــماره 139360302033001704-1393/12/16- آقاى 
مصطفى شيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه بمساحت 145/05 متر مربع  و بشماره پالك 1715 فرعى 
از شماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى 

عادى از مالكين رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
12-راى شــماره 139360302033001710-1393/12/20- آقاى 
عباس وحيدى بيدهنــدى فرزند حبيــب اله ششــدانگ يكباب خانه 
بمساحت 217/44متر مربع  و بشــماره پالك 1306 فرعى از شماره 
15- اصلى واقع دربيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى 

از مالكين رسمى محمد و صغرا وحيدى بيدهندى
13- راى شــماره 139360302033001724-1393/12/21- آقاى 
سيد احسان اهللا مير محمد مهدى  فرزند ســيد محمود يك دانگ ونيم 
مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر بمســاحت 981/25 متر 
مربع  و بشــماره پالك 1097 فرعى از شماره 1- اصلى واقع در طار 
جزء بخش 11 حوزه ثبتــى نطنزانتقالى عادى از مالكرســمى محمد 

باقر رفيعى
14- راى شــماره 139460302033000010-1394/01/18- آقاى 
اصغر غفورى  فرزند غالمحسين  سه  دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه بمســاحت 581/86 متر مربع  و بشماره پالك 991-620 فرعى 
از شماره 141- اصلى واقع در باغســتان پايين طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكرسمى قاسم بى طرفان وعادى 

از غالمحسين غفورى 
15راى شــماره 139460302033000011-1394/01/18- آقــاى 
امير اولياء  فرزند عباس در ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 876/06 
متر مربع  و بشــماره پالك 840 فرعى از شــماره 118- اصلى واقع 
درجاريان جزء بخش 9 حوزه ثبتــى نطنزانتقالى عادى ازورثه مالك 

رسمى عباس اولياء
16راى شــماره 139460302033000012-1394/01/18- آقــاى 
اكبر غفورى  فرزند غالمحسين  ســه  دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه بمســاحت 581/86 متر مربع  و بشماره پالك 991-620 فرعى 
از شماره 141- اصلى واقع در باغســتان پايين طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالك رسمى قاسم بى طرفان وعادى 

از غالمحسين غفورى
17راى شــماره 139460302033000026-1394/01/31- آقــاى 
عزيزالــه بى باك  فرزنــد عباس ششــدانگ يكباب خانه بمســاحت 
515/70 متر مربع  و بشماره پالكهاى 1003و1004 فرعى از شماره 
25- اصلى واقع درچيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى 

از مالكين رسمى  فاطمه بى باك و صغرى بوم هندى
18راى شــماره 139360302033000186-1394/04/14- آقــاى 
عباس لطفى بيدهندى  فرزند قاسم  ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 
95/92 متر مربع  و بشــماره پــالك 1729-1730-1731 فرعى از 
شماره 15- اصلى واقع در بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنزكه 

در راى قبلى مساحت اشتباها كمتر آگهى گرديده بود 
19-راى شــماره 139460302033000201-1394/04/22- آقاى 
عباس  دهقانيــان فرزند على آقا ششــدانگ يكدرب  باغچه مشــجر 
بمســاحت 162 متر مربع  و بشــماره پالك 1537 فرعى از شــماره 
33- اصلى واقع در نطنزجزء بخش 9 حوزه ثبتى نطنزانتقالى ازمالك 

رسمى سيد جعفر مير سادات 
20-راى شماره 13946030203300211-1394/04/25-آقاى قاسم 
آگاهى  فرزند جمشيد  درششدانگ يكبخانه به مساحت 831/07متر 
مربع و بشــماره پالك 241 فرعى از 37- اصلى واقع در كشــه جزء 

بخش 11 انتقالى عادى و مع الواسطه ازمالك رسمى رمضان آگاهى
21-راى شــماره 139460302033000336-1394/05/31-آقاى 
عباس مبينى  فرزند امان اله  در321/96سهم مشاع از 1130/75سهم 
ششدانگ  يكدرب باغ  به مساحت 1130/75 متر مربع و بشماره پالك 
17 فرعى از 37- اصلى واقع در كشــه جزء بخــش 11 انتقالى عادى 

ازمالك رسمى امان اله مبينى 
22-راى شــماره 139460302033000337-1394/05/31-آقاى 
حسين مبينى  فرزند امان اله  در808/64سهم مشاع از 1130/75سهم 
ششدانگ  يكدرب باغ  به مساحت 1130/75 متر مربع و بشماره پالك 
17 فرعى از 37- اصلى واقع در كشــه جزء بخــش 11 انتقالى عادى 

ازمالك رسمى امان اله مبينى
تاريخ انتشار  نوبت اول:1394/08/04

تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/08/09  
عباسعلى عمرانى -رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

ابالغ
7/519 شــماره ابالغنامه: 9410100351205531 شــماره پرونده: 
9409980351200488 شماره بايگانى شعبه: 940545 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: مجتبى كيانى مجهول المــكان تاريح حضور: 
1394/09/09 دوشــنبه ســاعت 10:00 محل حضــور اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان دادگســترى كل استان 
اصفهان، طبقه 4، اتاق شماره 425 علت حضور: در خصوص دعوى 
رسول ابريشم كار اصفهان به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حاضر شــويد. ضمنا به پيوست نسخه ثانى 
دادخواست و ضمايم ارسال مى گردد. م الف20751 دفتر شعبه 12 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
احضار

7/523 چون آقاى سيد ضياء الدين طوبائى فرزند سيد على شكايتى 
عليه آقاى عارف نصيرى مبنى بر كالهبردارى مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالســه 940849 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگى براى 
94/9/8 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مى باشد. لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر 
حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و 
دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمــود. م الف20834 مدير دفتر 

شعبه 112 دادگاه كيفرى دو اصفهان 

محققان مؤسسه تحقيقاتى ماساچوست (MIT) در حال پيشبرد فناورى دوربينى 
ــت با امواج مايكروويو، اجسام پشت ديوار را به صورت سه بعدى  هستند كه قادر اس

مجسم كند.
دوربين مايكروويو از نظر عملكرد بين دوربين هاى معمولى و سيستم تصويرسازى 

رادار قرار دارد، اما نسبت به هر دو فناورى، مزيت هايى دارد.
محققان در مورد مهم ترين مزيت اين سيستم در مقايسه با آشكارساز رادار اظهار 
كردند: امواج ارسال شده از دوربين مايكروويو بر خالف امواج رادار پس از برخورد با 

سطوح زاويه دار متشنج و پراكنده نمى شود.
آن ها در مورد معايب سيستم هاى رادار براى آشكارسازى اجسام، افزودند: رادارها 
معموال بسيار بزرگ، پيچيده، فاقد كيفيت تصوير و البته بسيار گران قيمت هستند، 
اما با افزايش تعداد دوربين ها در شيوه تصويرسازى با امواج راديويى و لنزهاى مجهز 
به بازتاب دهنده مى توان آشكارساز هاى ارزان قيمت و با وضوح بسيار باال توليد كرد.

ــازى  ــن قادرند تا در طول پرواز عمليات تصويرس دوربين هاى مايكروويو همچني
سه بعدى را انجام دهند، به طورى كه در طول عمليات شناسايى با شليك پالس هاى 
مايكروويو به سطح زمين و جذب مجدد آن توسط حسگر موجود در دوربين، فاصله 
تا زمين با دقت شش سانتيمتر مشخص شده و عمليات تصويرسازى سه بعدى انجام 
ــايى افراد يا  ــود. محققان معتقدند كه يكى از كاربردهاى اين سيستم،شناس مى ش
اجسام در فضاى پشت ديوار است، به طورى كه در آزمايش انجام شده آدمك پشت 

ديوار آجرى و يا چوبى، با دقت بااليى آشكار شد.
ــراه دارد كه يكى از آنها  ــتفاده از دوربين مايكروويو مزاياى ديگرى را نيز به هم اس
قابليت رنگ سازى براى هر جسم موجود در پشت ديوار است. اين فناورى به محققان 
كمك مى كند تا مواد به كار رفته در اجسام پنهان پشت ديوار را بهتر تشخيص دهند.

استفاده از كريستال هاى ريز،
 براى تشخيص اثر انگشت

پس از پنج سال تالش مداوم؛

بزرگ ترين تصوير نجومى جهان ارايه شد
ــتال هاى ريز و نور فرابنفش، موفق به تشخيص سريع و دقيق  محققان با استفاده از كريس

هويت مجرمان در صحنه هاى جرم مى شوند.
اثر انگشت در انسان، اثرى از سايش شيارهاى پايانه انگشت است. با توجه به اينكه هيچ دو 

انسانى اثر انگشت مشابه ندارند، مى  توان از اين اثر براى شناسايى افراد بهره  برد.
اثر انگشت، يكى از راه هاى تشخيص هويت محسوب مى شود كه در سال هاى اخير با ورود 
ــده تا بتوان با راهكارهاى جديدترى به  ــيارى ش فناورهاى جديد دستخوش تغييرات بس

تشخيص سريعتر هويت مجرمان پرداخت.
در روش جديدى كه توسط محققان استراليايى ابداع شده، با استفاده از كريستال هاى ريز 
و نورفرابنفش UV light مى توان روند تشخيص اثر انگشت در صحنه هاى جرم را تسريع 
ــت در روش جديد و در  ــاره اين پروژه مى گويد : «اثر انگش كرد. دكتر Kang Liang درب
ــش درآمده تا بتوان به اثر انگشت مجرمان  مدت 30 ثانيه زير نور فرابنفش UV به درخش
دست يافت.» دستيابى به اثر انگشت مجرمان در سريعترين بازه زمانى، كمك سودمندى به 

نيروهاى امنيتى محسوب مى شود.
ــس از قرار  ــود كه پ ــتفاده مى ش ــتال هاى ريز اس در فناورى جديد، از مايع حاوى كريس
ــطوح مختلف جزئيات را به نمايش گذاشته و قابل تشخيص مى شوند. اين  گرفتن روى س
كريستال ها  قيمتى نازل  دارند، اما از واكنشى سريع برخوردار هستند كه مى توانند نور را 

به خوبى ساطع كنند.
ــان اجازه مى دهد تا با سرعت و همين طور دقت  اين قابليت جديد به محققان و كارشناس

بيشترى به شناسايى هويت مجرمان بپردازند.

گروهى از دانشمندان در آلمان، موفق به ارايه بزرگترين تصوير نجومى جهان شدند.
اين تصوير بى سابقه توسط دانشمندان دانشگاه Ruhr-Universität بوخوم 

آلمان ارايه شده و بدون شك بزرگترين تصوير تمام دوران محسوب مى شود.
آنچه كه اين دانشمندان ارايه كرده اند تصويرى 46 ميليارد پيكسلى است و به جهت 
بزرگى بيش از حدى كه دارد دانشمندان، ابزار آنالين مخصوصى جهت مشاهده آن 

براى عالقمندان طراحى كرده اند.
اين ابزار آنالين به تماشاچيان آن اجازه مى دهد تا جنبه هاى مختلفى از كهكشان 

راه شيرى را با جزئياتى كه تاكنون بى سابقه بوده است مشاهده كنند.
عالقمندان به نجوم مى توانند دورترين ستارگان و اجرام فضايى را در اين تصوير 

ديدنى جستجو كنند.
ــه كوچكى در كنار اين تصوير تعبيه شده كه به مشاهده كنندگان  همچنين نقش
ــى كه در حال  ــى از موقعيت مكان ــد تا آگاهى دقيق ــكان آن را مى ده تصوير، ام
جستجوى آن هستند داشته باشند. در واقع استفاده از اين نقشه موجب مى شود 

تا آنها در فضا گم نشوند!
تهيه اين تصوير طى يك پروژه 5 ساله به طول انجاميده است. آنها از تلسكوپ هاى

ــتفاده كرده بودند. در خالل اين  ــده در صحراى Atacama شيلى اس  نصب ش
ــبات  ــده و در مدت چند هفته با انجام محاس پروژه حدود 50 هزار تصوير تهيه ش
ــدند تا در نهايت تصوير 194 گيگابايتى مورد نظر تهيه دقيق با يكديگر تلفيق ش

 شود.

مشاهده فضاى پشت ديوار با دوربين مايكروويو
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ــالمى گفت: براى برجام  ــهر در مجلس شوراى اس نماينده مردم شاهين ش
ــد تا براى تاريخ ، مردم ايران و جهانيان، حقانيت بايد اين فرايند طى مى ش
ــه  ــاى پيامبرگون ــالمى و در رأس آن راهبرى ه ــورى اس ــام جمه  نظ

مقام معظم رهبرى روشن شده  و در تاريخ ثبت شود.
حسينعلى حاجى دليگانى، با اشاره به نامه مقام معظم رهبرى به رييس جمهور 
در خصوص برجام، گفت: مقام معظم رهبرى از همان ابتدا موضوع مذاكره را 

رد نكردند و بيان كردند من به طرف هاى مقابل خوش بين نيستم.
ــى اين كه براى  ــه برمى آيد دو جهت دارد يك ــه داد: آنچه از اين نام وى ادام
ــتند و تا آخر  ــل مذاكره هس ــردم ايران اه ــن مى كند كه م جهانيان روش
ــهر شاهين ش ــردم  م ــده  مى مانند.نماين ــره  مذاك ــز  مي ــاى  پ
 در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: نكته دوم هم اين كه با توجه به شناخت 
مقام معظم رهبرى و مردم از سابقه طرف هاى مقابل و بى اعتمادى كه نسبت 
ــن ما فكر مى كنيم  ــه آمريكا وجود دارد، بنابراي به طرف هاى مقابل از جمل
ــه دولت ما مراحل را در جريان اجراى تعهدات موجود در برجام هرچند ك
ــانه هاى آن را در  ــه نش ــام نخواهند داد ك ــا انج ــد ولى آن ه  انجام مى ده

صحبت هاى مسوولين آمريكايى مى بينيم. 
ــط مقام معظم  ــده توس ــاره به يكى از نكات متذكر ش حاجى دليگانى با اش
ــبت  ــاله ى برجام، تصريح كرد: ما نس رهبرى مبنى بر عبرت آموز بودن مس
ــود  ــور كه ذات گرگ عوض نمى ش ــتيم همان ط به غربى ها بى اعتماد هس
ــبت آمريكا  ــر دارد؛ به همان نس ــفند ب ــت از دريدن گوس و نمى تواند دس
ــتند و  ــه ورز، درنده و ظالم هس ــتكبر هم ذاتا كين ــورهاى مس و ديگر كش
ــتر  ــاى اين جمله در آينده بيش ــوند بنابراين معن نمى توانند از آن جدا ش

روشن خواهد شد.
ــت:  ــالمى اذعان داش ــوراى اس ــهر در مجلس ش نماينده مردم شاهين ش
ــل كنند  ــت عم ــت اس ــم آمريكايى ها به آنچه درس ــى نديدي ــچ جاي هي
ــته اند  ــلطه گرى داش ــت س ــد و سياس ــده كرده ان ــف وع ــه خل و هميش
براى همين است كه دنيا را به دو قطب سلطه گر و سلطه پذير تبديل كرده اند.
وى در ادامه گفت: آمريكايى ها مى دانند اگر تحريم ها را يك جا بردارند و يا 
ــن اعمال موجب تقويت جمهورى  به تعهدات خود در برجام عمل كنند، اي
اسالمى است و اين چون مخالف با ذات آن ها است هرگز چنين فرصتى را اگر 

بتوانند در اختيار جمهورى اسالمى قرار نمى دهند.

ــه منا ــه در فاجع ــى ك ــه عنوان كس ــان گفت: من ب ــه فالورج ــام  جمع ام
ــتم، اين حادثه را صددرصد عمدى و تعيين شده و با نقشه قبلى   حضور داش
ــى در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته  مى دانم.حجت االسالم محمد قدوس
ــه 45 نهج البالغه بند 10 مى فرمايند  فالورجان، گفت: اميرالمؤمنين در نام
ــين باشند، نه با  ــالمى بايد ساده  زيست و با فقرا هم نش «كارگزاران نظام اس
ثروتمندان و كسانى كه دست به خير ندارند»وى ادامه داد: حضرت در حالت 
توبيخ مى فرمايند «من نفس خود را با تقواى الهى رياضت داده و مى پرورانم 
ــوال روز قيامت در  ــان بخواهد از اح تا در روز قيامت در امان بماند» اگر انس
ــانى خود غلبه كند.امام  جمعه فالورجان در  ــد بايد بر هواهاى نفس امان باش
ــاره و تبيين كرد:  ــالمى به عامل پنجم و ششم اش ــبك زندگى اس بحث س
ــت هم خدا، هم بندگان خدا او را  ــش اس ــخاوت و بخش ــانى كه اهل س انس

دوست مى دارند.
ــاره  ــان با اش ــه فالورج ــن هفت ــه اي ــاز جمع ــه دوم نم ــى در خطب قدوس
ــهادت حاج آقا  ــالروز ش ــان كرد: اول آبان س ــبت هاى اين هفته، بي به مناس
ــان در حدود 27 سالگى مجتهد شدند  ــد امام است؛ ايش مصطفى، پسر ارش
ــات فراغت ــم تحصيل، در اوق ــته اند و ه ــر اينكه هم تدريس داش و عالوه ب
ــارزات ملت  ــا مصطفى در راه مب ــد: حاج آق  تأليف مى كردند.وى متذكر ش
ــرت امام همراهى  ــود مخصوصا در دوره تبعيد حض ايران، با پدر بزرگوار خ
ــن نگه  دارند.امام  جمعه  ــعى مى كردند كه چراغ نهضت را روش داشتند و س
ــازمان ملل متحد در ــالروز تاسيس س ــت: دوم آبان س فالورجان اظهار داش
 سال 1945 ميالدى در حدود 70 سال پيش است، اين سازمان از بدو تأسيس 
ابزارى در دست قدرت هاى غربى مخصوصا آمريكا بوده است، سازمان ملل را با 
اين عنوان تاسيس كردند كه عدالت را اجرا كند، اما تنها چيزى كه ما نديده ايم 

بحث احقاق حقوق بوده است.
وى در ادامه افزود: «سازمان ملل يعنى آمريكا»، چراكه تاكنون آمريكا بر آن 
مسلط بوده و تمام اهداف خود را از طريق آن به انجام رسانده است.امام  جمعه 
ــتفاده از عنوان هاى مقدس مثل  فالورجان ادامه داد: سازمان ملل با سوءاس
حقوق بشر، آزادى و دموكراسى بدترين جنايات عليه كشورهايى كه خواستار 
ــبت هاى اين هفته ــتند انجام مى دهد.قدوسى در ادامه مناس استقالل هس
ــام (ره) عليه  ــجاعانه حضرت ام ــالروز اعتراض ش  تصريح كرد:چهار آبان س
ــال 43 شمسى است.وى افزود:  پذيرش قانون ظالمانه كاپيتوالسيون در س
ــت كه با عنوان  ــورها تصويب قوانينى اس يكى از راه هاى نفوذ آمريكا در كش
كاپيتوالسيون معروف است و امروز افغانستان و پاكستان مبتال به اين قانون 

هستند.
امام  جمعه فالورجان در ادامه با اشاره به ديدار اخير مديران صداوسيما با رهبر 
معظم انقالب، بيان داشت: رهبر معظم انقالب در ديدار مديران صداوسيما در 
تشريح اهداف دشمن در ايجاد جنگ نرم عليه ايران اسالمى فرمودند اين ها به 
دنبال استحاله نظام اسالمى ايران هستند و مى خواهند پوسته اى از اين نظام 

بماند، اما از محتوا خالى باشد.
قدوسى گفت: دشمن به دنبال ايجاد اختالف بين مردم و به دنبال آن تغيير 
ــت و حضرت آقا فرمودند كه صداوسيما  باورهاى مردم مخصوصا جوانان اس
نقش مقابله با جنگ نرم دشمن را دارد و بايد مديران اين سازمان تالش كنند.

نماينده مردم شاهين شهر و ميمه در مجلس:
نامه رهبر انقالب در تاريخ ثبت شد

امام  جمعه فالورجان:
فاجعه منا 100 درصد عمدى و با نقشه 

قبلى اتفاق افتاد

ــالمى نطنز گفت: معنويت داروى درمان بسيارى از نابسامانى ها  رييس اداره تبليغات اس
ــم و فناورى از  ــكل، پول و عل ــت كه مواد مخدر، ال ــر امروز اس و بيمارى هاى روحى بش
ــت هيات  ــالم ابوالفضل مجيدى تبار، در نشس ــان آن برنمى آيند.حجت االس عهده درم
ــاز رضايتمندى از زندگى برگزار شد،  فاطمه الزهراى نطنز كه با موضوع عوامل زمينه س
ــادل مى كند به  طورى   ــى را در پندار، گفتار و رفتار متع اظهار كرد: دين و معنويت، آدم
ــالم  ــح همگانى و تضمين خانواده اى س ــان تالش مى كند در جهت تأمين مصال كه انس
ــعادت بخش ايجادكند و هر فرد به حقوق طبيعى و مشروع  بكوشد تا جامعه اى پاك و س
ــق بحران در ــى نهاده خانواده را يكى از مصادي ــت يابد.وى فروپاش ــانى دس خود به آس

ــت  ــان سس ــواده در جامعه امروز روابط ش ــد: خان ــرد و يادآور ش ــى ذكر ك  دوران كنون
ــت و از صفا و صميميت و آرامش و سكون واقعى خبرى نيست، ممكن است  و متزلزل اس
كسى بگويد در همه جا ما شاهد فروپاشى خانواده نيستيم و چه بسا زنان و مردانى كه در 
زير يك سقف با يكديگر زندگى مى كنند اما حقيقت اين است كه زن و شوهر ظاهرا در كنار 

يكديگرند ولى وضع حياتشان آنان را چون دو بيگانه در كتاب هم قرار داده است.
ــالمى نطنز در ادامه در تحليل نقش معنويت براى پيشگيرى از  رييس اداره تبليغات اس
ــيب ها و قوام كانون خانواده، تصريح كرد: معنويت ضمن آنكه به حيات و زندگى  اين آس
معنا، روح و هدف بخشيده، انسان را در مسيرى از كمال قرار مى دهد كه در هيچ موردى 
ــود.  اين نوع نگرش ضمن ارائه هدف هاى متعالى و مقدس، افرادى فداكار  متوقف نمى ش
ــقوط در دره هولناك پوچ گرايى و هيچ ستايى نجات مى دهد،  مى سازد، آدمى را نيز از س
ــر  ــامانى ها و بيمارى هاى روحى بش ــيارى از نابس به عبارتى معنويت، داروى درمان بس
ــان آن برنمى آيند. ــاورى از عهده درم ــت كه مواد مخدر، الكل، پول و علم و فن امروز اس
ــان كرد: اسالم به ما ــاز رضايتمندى از زندگى خاطرنش ــاره به عوامل زمينه س وى با اش

 

ــت، اما از آنجا كه انسان خود و  آموزش مى دهد كه كاستى ها در مقابل نعمت ها ناچيز اس
محيط اطرافش را به  درستى ناشناخته است احساس خسران، كمبود و حقارت مى كند 
ــرت نداشته ها و افسوس ها به سر مى برد  و به  جاى اينكه بنده اى شاكر باشد مدام در حس
ــته هاى مادى و معنوى خود در زندگى دچار غفلت است.مجيدى تبار  ــبت به داش و نس
ــنجش ها و مقايسه هاى غلط دانست  ــان از خود را س دومين عامل عدم رضايتمندى انس
ــد و حركت  ــنجش هاى غلط در امكانات و رتبه هاى مادى فرصت رش ــت: س و بيان داش
ــتند يا  ــانى كه در موقعيت هاى پايين تر از ما هس ــنجش با كس ــان مى گيرد س را از انس
ــيب نمى كند اگر ما اين روايت را از معصوم  ــتند ما را دچار آس كسانى كه هم رتبه ما هس
ــاوى  ــانى كه دو روزش با هم مس ــوم مى فرمايد واى به حال انس در نظر بگيريم كه معص
ــنجش  ــه و س ــه كنيم قطعا  اين بهترين مقايس ــد و خودمان را با ديروزمان مقايس باش
ــورا و نقش آن ها در  ــاره به برخى از درس هاى عاش براى ما خواهد بود.وى در پايان با اش
رضايتمندى انسان اظهار داشت: كربال صحنه امتحان بزرگى براى اهل بيت (ع) و همچنين 
پيروان ايشان بود اما آن ها با اقتدا به آموزه هاى قرآن سرافراز از بزرگ ترين مصيبت تاريخ 
بيرون آمدند استعانت آن ها به صبر و نماز از مهم ترين عوامل موفقيت آن ها بود و جلوه هاى 

اين رضايت را شما در بندبند سخنان امام، يارانش مى  بينيد.

ــامل تمامى ابعاد روحى،  ــالمت ش ــهرضا گفت: س ــت و درمان ش ــبكه بهداش رييس ش
ــن تعريف  ــز به اي ــوى ني ــاد معن ــاليان اخير ابع ــى س ــت ط ــى اس ــمى و اجتماع جس
ــالمت  ــروه س ــه كارگ ــى در جلس ــت اهللا تنهاي ــده.دكتر حج ــزوده ش ــالمت اف از س
ــته حمايتى وزارت بهداشت و درمان  و امنيت غذايى شهرستان شهرضا خبر از ابالغ بس
براى تأمين سالمت روانى و روحى افراد داد و اظهار داشت: اين بسته شامل ابعاد و عناصر 
ــت كه فقدان هر يك از آن ها لطمات  ــالمت روان اس مختلفى در حوزه هاى گوناگون س
ــه افزود: تأمين  ــت.وى در ادام ــرد و جامعه به دنبال خواهد داش جبران ناپذيرى براى ف
ــمى آن نيازمند همكارى و تشريك مساعى تمامى سالمت در ابعاد مختلف روحى و جس

 دستگاه هاى اجرايى است زيرا حوزه سالمت، مساله اى فرا بخشى است.

ــود خبر از  ــخنان خ ــهرضا در بخش ديگرى از س ــت و درمان ش ــبكه بهداش رييس ش
ــوى  ــتان از س ــال جمعيت اين شهرس ــال و باالى 15 س ــنى 18 تا 60 س غربالگرى س
ــى  ــرح در حال حاضر در حواش ــراى اين ط ــوان كرد: اج ــان بالينى داد و عن روانشناس
ــود.تنهايى همچنين با اشاره به استقرار  شهرضا آغاز و در موضوعات مختلف اجرا مى ش
ــال آينده خبر داد و تصريح كرد:  ــتان از س ــان در مراكز بهداشتى اين شهرس روانشناس
ــدان يكى از ــوه تربيت فرزن ــرورى و نح ــوص فرزند پ ــاى الزم در خص ــوزش ه ارائه آم
ــان است.وى همچنين با اشاره به انجام  مهم ترين محورهاى كارى اين گروه از روانشناس

ــت و روان گفت:  ــى در حوزه بهداش ــه ديدگان بالياى طبيع ــاى الزم از حادث  حمايت ه
خانواده هاى داغدار حادثه منا در سطح شهرستان، تحت مراقبت هاى مستمر روانشناسى 
ــهرضا در بخش ديگرى از سخنان خود  قرار گرفته اند.رييس شبكه بهداشت و درمان ش
ــت و خبر از اتخاذ تدابيرى  ــيب هاى اجتماعى دانس ــى را يكى از مهم ترين آس خودكش
ــه اندازه مجموع  ــى ب ــى از خودكش براى كاهش آمار آن داد و گفت: بار روانى منفى ناش
آسيب هاى اجتماعى است تا جايى كه ميانگين آن در كشور ايران 2/5 تا 3 در صدهزار نفر

 برآورد شده است.

رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا عنوان كرد:
ابالغ بسته حمايتى سالمت روان 

وزارت بهداشت

رييس اداره تبليغات اسالمى نطنز؛

مـــعنويـــت،داروى 
بســـيارى از بيمارى هاى 

روحـى است

ابالغ وقت رسيدگى
7/539 در خصوص پرونده كالسه94-717  خواهان آقاى داريوش حسن 
پور محمد سليمانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى سيد عباس 
حسينى داراكانى نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/04 ساعت 
5 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان 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 نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ ميشود.مالف:20783 شعبه 24 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/522 در خصوص پرونده كالســه 94-869 خواهان آقاى هوشنگ فقيه 
زاده دادخواســتى مبنى بر تخليه و اجاره به طرفيت آقاى رســول قربانى 
فرزند عباس نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/9/10 
ســاعت 9/30 صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهواللمكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.

مالف:20731شــعبه12 حقوقى مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/543 در خصوص پرونده كالســه940740 خواهان خانم مهناز مواليى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى على نبى پور نموده است وقت 
رسيدگى براى روز شنبه مورخ 94/9/7 ساعت 8/30  تعيين گرديده است 
با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.مالف:20777 شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/535 در خصــوص پرونــده كالســه 567/94 خواهان ســعيد احمدى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت نرگس نواصر تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى مورخ 94/9/7 ســاعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه 
به مجهواللمكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
– اول ارباب – روبروى مدرســه نيليپور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى 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 ميشــود. مالف:20727 شعبه 23 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/521 در خصوص پرونده كالســه 1115/94 خواهان ســعيد رمضانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حميدرضا قاسمى راد تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/10 ساعت 8/30  تعيين گرديده است 
با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب 

در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيليپور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شــوراى حل 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. 
مالف:20731شعبه 13 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
آگهي ابالغ

نظربه اينكه محمدباقراباذري ومريم اباذري فرزندان حسين وحسن مالكيت 
155 سهم مشاع باستثناء ثمنيه اعياني ازسه هزارسهم ششدانگ پالك 436 
واقع دررشكنه بخش يك ثبتي شــهرضا 21 اصلي ، در اجراي  تبصره يك 
ماده 105آيين نامه اصالحي قانون ثبت خواستارپرداخت بهاء ثمنيه اعياني 
مقدارفوق شده اندكه بهاء ثمنيه اعياني مقدارفوق طبق ثبت دفترامالك بنام 
نصراله رضايي فرزندمرتضي مي باشــدموضوع جهت ارزيابي توســط 
كارشناس رسمي دادگستري طي شمارة 10539 / 09 / 1394 – 6 / 7 / 94 
به كانون كارشناس رسمي ودادگستري اســتان اصفهان اعالم كه كانون 
مذكور طي نامةشــمارة 01 / 9198 / 112 مورخه 13 / 07 / 94  باارســال 
گزارش ارزيابي كارشــناس مربوطه بهاء ثمنيه اعياني مقدار فوق راطبق 
گزارشي ارزيابي بمبلغ چهارميليون ريال ارزيابي شده كه مبلغ مذكورطي 
فيش شــماره 942127784717084 مورخه 15 / 7 / 94 به حساب شماره 
2171320316006 سپرده اين اداره بنام نصراله رضايي واريز شده است 
كه دراجراي تبصره يك ماده 105 آيين نامه قانــون ثبت مراتب يك نوبت 
درروزنامه زاينده رودآگهي مي شــود تا ذينفــع ( نصراله رضايي ) جهت 
اخذسپرده مذكوربه اين اداره مراجعه نمايندودرصورتيكه مدعي تضييع 
حقي ازخودميباشد ظرف  يك ماه پس از انتشــارآگهي به دادگاه صالحه 
مراجعه نمايدوگواهي طرح دعوي رابه ايــن اداره ارائه نمايدهرگاه ظرف 
مدت مقرر گواهي طرح دعوي ارائه نشــوداداره ثبت اسنادشهرضانسبت 
به حذف بهاء ثمنيه اعياني اقدام خواهدشدودرصورت وصول گواهي طرح 
دعوي درمدت مذكورحذف استثناء بهاء ثمنيه اعياني موكول به حكم نهايي 

دادگاه مي باشد. ميرمحمدي رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
ابالغ 

7/522 شــماره ابالغنامــه: 9410106836500019  شــماره پرونــده: 
9409980352200706 شــماره بايگانى شــعبه: 940383 مشــخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: رضا منصــور وار فرزند ابراهيم مجهــول المكان 
تاريــخ حضور: 1394/9/10 ســه شــنبه ســاعت 11:00 محــل حضور 
اصفهــان، خ چهارباغ بــاال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان دادگســترى 
كل اســتان اصفهــان. علــت حضــور در خصــوص دعــوى مريــم 
منصــور وار به طرفيــت شــما در وقت مقرر فــوق جهت رســيدگى در
 اين شعبه حاضر شويد. م الف 20831 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان 
حصر وراثت

7/513 آقاى اكبر شاوردى داراى شماره شناسنامه 40 به شرح دادخواست 
به كالسه 197/94 شــعبه اول حقوقى و حبسى شوراى حل اختالف تيران 
از اين شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حسن شــاه وردى ورپشتى به شناســنامه 1241 در تاريخ 
1394/05/15 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : اكبر شــاوردى ش.ش 40. 2- حيدر شــاه 
وردى ش.ش 22. 3- اســمعيل شاه وردى ورپشــتى ش.ش 44 به عنوان 
فرزندان ذكور متوفــى 4- روح انگيز شــاه وردى ورپشــتى ش.ش 29. 
5- مهناز شاه وردى ورپشــتى ش.ش 21. 6- فاطمه شاه وردى ورپشتى 

ش.ش 35 به عنوان فرزندان اناث متوفى 7- شــاه بيگم شــريفى ورپشتى 
ش.ش 17 و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر
كســى اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد او باشــد 
از تاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه بــه شــورا تقديــم دارد و اال گواهى
 صادر خواهد شــد. م الف 269 شــعبه اول حقوقى و حبسى شوراى حل 

اختالف تيران
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100350707406 ابالغيــه: شــماره   7 /520
پرونده:9309980350700334 شــماره بايگانى شعبه:930390 خواهان 
محمد تنهائى دادخواســتى به طرفيت خوانده حميد صــادق زاده پوده به 
خواسته اعسار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 7 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع 
و به كالســه 9309980350700334 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/09/10 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر 
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
 رســيدگى حاضر گردد.م الــف:20845 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
مفادآرا

7/474 آگهــي موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شــماره صــادره: 1394/16/113720 برابــر آراء صــادره هيــات 
موضوع قانون تعيين تكليف اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك فريدونشــهر تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زير بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت 
به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالكيــت متقاضيان اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند
 از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند:
 1- برابــر راي شــماره 139460302013000518 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفــات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم راضيه جنتي فرزند عشقعلي بشماره شناسنامه 
1120099226 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 235/90 
مترمربع پالك 96 فرعــي از 223 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 1 
فرعي از 223 اصلي واقع در فريدونشهر شهر برف انبار, محله سنگباران 
خريداري از مالك رســمي آقايان غفار عظيمي و كيامــرث يبلوئي محرز 

گرديده است. 
2- برابر راي شماره 139460302013000519 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم طيبه نصيري آخوره سفالئي فرزند قلي بشماره شناسنامه 7 

صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 223 مترمربع پالك 450 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 2 فرعي از 231 اصلي 
واقع در وحدت آباد فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي سيدياسين 

موسوي و سيدمحمد موسوي محرز گرديده است. 
3- برابر راي شماره 139460302013000531 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم عروس بزرگي فرزند ناصر بشــماره شناسنامه 4 صادره 
از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 189/90 مترمربع پالك 2394 
فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1104 فرعي از 237 اصلي 
واقع در فريدونشهر خريداري مع الواســطه از مالك رسمي آقاي علي قلي 

باتواني محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139460302013000574 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي روح اله رضائي فرزند علي نقي بشماره شناسنامه 1 صادره 
از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 154/80 مترمربع پالك 97 فرعي 
از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 223 اصلي واقع در 
فريدونشهر شهر برف انبار, محله سنگباران خريداري از مالك رسمي آقاي 

علينقي رضائي محرز گرديده است. 
5- برابــر راي شــماره 1392603020130002489 و راي اصالحــي 
139460302013000578 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسنعلي 
حسيني فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 66 صادره از فريدونشهر در 
ششــدانگ يك باب ســاختمان مجتمع خدماتي رفاهي به مساحت 12176 
مترمربع پالك 371 فرعــي از 231 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 
3 فرعي از 231 اصلي واقــع در اراضي مزرعه دره ســوخته وحدت آباد 
فريدونشــهر خريداري از مالك رســمي آقاي حســينقلي حسيني محرز 

گرديده است. 
6- برابر راي شماره 139460302013000585 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عبداله نجف پور خويگاني فرزندعباس بشماره شناسنامه 
197 صادره از فريدن در يك باب مغازه به مساحت 43/55 مترمربع پالك 
451 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 231 اصلي 
واقع در وحدت اباد فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آق مرتضي قلي 

حسيني آخوره سفالئي محرز گرديده است. 
7- برابر راي شماره 139460302013000587 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عبدالرضا رحيمي آخوره عليا فرزند حســينقلي بشــماره 
شناسنامه 4 صادره از فريدونشهر در قسمتى از يك باب خانه به مساحت 
5/50 مترمربع پالك 2533 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شــده از 
پالك 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهر خريداري مع الواسطه از 

مالك رسمي آقاي نورمحمد موحدي محرز گرديده است.
 بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/4 
تاريخ انتشــار نوبت دوم: 94/8/19. محســن مقصودى رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك فريدونشهر.                                    
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دريچه

خبر

ــما رايحه  ــى روغن مى تواند هم به غذاى ش پختن مواد غذايى با اندك
ببخشد و هم چربى هاى سالم ترى را به آن اضافه كند. فقط بايد مراقب 

باشيد كه در اين كار افراط نكنيد.
ــتفاده از روغن  ــاره اس ــا را درب ــن توصيه ه ــكا اي ــب آمري ــن قل انجم

براى پخت وپز ارائه مى دهد:
ــى دارد و مى تواند براى  ــزا)، رايحه ماليم  روغن كانوال (روغن كل
ــرخ كردن  ــته كردن يا س ــت، برش ــنى زدن به گوش تفت دادن، چاش
به كار رود. اين روغن براى نخستين بار در دهه 1970 وارد بازار شد و از 

دانه هاى گياه كلزا به دست مى آيد.
 روغن زيتون، كه يكى از اجزاى اصلى رژيم غذايى مديترانه اى است 
ــود. نوع «فرا بكر» اين روغن  ــتخراج مى ش ــيده اس و از زيتون هاى رس
ــگ و رايحه تندترى  ــت مى آيد و رن از له كردن دانه هاى زيتون به دس

دارد. 
ــبك ترى دارد،  ــه س ــگ و رايح ــبك» رن ــون «س ــن زيت روغ
ــت. روغن  ــابه اس ــرا بكر مش ــا روغن ف ــاى آن ب ــزان كالرى ه ــا مي ام
ــت دادن  ــردن و تف ــردن، كباب ك ــان ك ــراى بري ــون مى تواند ب زيت

به كار رود.
 روغن بادام زمينى، كه مى تواند براى تهيه كره بادام زمينى خانگى 
ــريع سبزى هاى  ــرخ كردن س ــرخ كردن به روش چينى (س و براى س
خردشده همراه با هم زدن مداوم در روغن جوشان در ماهى تابه ته گود)، 

بريان كردن و سرخ كردن استفاده شود.
 روغن كنجد كه با رايحه هاى ماليم و تند در دسترس است و يك 
ــى و كره اى  ــدى، چين ــاى هن ــواع غذاه ــن ان ــى در پخت ــزء اصل ج

است.
روغن هاى مخلوط گياهى كه از چندين گياه معموال ذرت، دانه هاى 
ــده اند و رايحه ماليمى ــتخراج ش ــردان اس ــويا و تخمه هاى آفتابگ س

 دارند؛ و در پختن و سرخ كردن مصرف مى شوند.

ــه  ــد ك ــدا كرده ان ــز پي ــه اى را در مغ ــد ناحي ــمندان مى گوين دانش
ــان  ــه ترتيب درست ش ــيدن ب ــاس پوش ــى مثل لب ــام كارهاي به انج

كمك مى كند.
ــترولترال  ــر روس ــندگان مقاله مى گويند، كه اين ناحيه، كه قش نويس
ــما  ــت كه به ش ــرى اس ــبيه رهب ــود، ش ــده مى ش ــال، نامي پره فرونت
ــه بايد  ــدم چ ــه ق ــه قدم ب ــد ك ــر بياوري ــه خاط ــد ب ــك مى كن كم

بكنيد.
ــناختى  ــى و ش ــى، زبان شناس ــيار علوم روانشناس ــد بيدر، دانش ديوي
ــگاهى گفت: «ما به  ــت خبرى دانش ــگاه براون، در يك نشس در دانش
ــله رفتارهاى روزانه شان انجام مى دهند،  اشتباهاتى كه مردم در سلس

عالقه منديم. 
هركس مجبور است كه از درون، خودش را پايش كند و ببيند كجاست 

و چه مى كند».
ــا دسروچرز، به داوطلبان ،كارهاى  محققان تحت سرپرستى دكتر ترس
چهارمرحله اى دادند تا انجام دهند. شركت كنندگان بايد شكل يا رنگ 
ــكل، رنگ، رنگ؛  ــكل، ش چهار تصوير را با ترتيب هاى مختلف، مثال ش
ــخص مى كردند و اين ترتيب را در طول  يا شكل، رنگ، رنگ، شكل مش

كار به خاطر مى سپردند.
از  ــان  ــد، محقق ــل كردن ــان را كام ــان كارش ــى داوطلب وقت
ــزى آنها  ــاى فعاليت مغ ــز الگوه ــراى آنالي ــردارى fMRI ب تصويرب

استفاده كردند.
ــك زنجيره  ــت RLPFC در طى تكميل ي ــه فعالي ــا دريافتند ك آن ه
ــش يافت.  ــد كاه ــره ى جدي ــك زنجي ــروع ي ــد و قبل از ش ــاد ش زي
ــدم قطعيت  ــان دهنده ى ع ــايد نش ــن ش ــه اي ــد ك ــان گفتن محقق
افزاينده ى شركت كنندگان درباره ى جايگاه شان در ميان يك زنجيره 

باشد.
ــل كردند و ديدند  ــت RLPFC را مخت آن ها با تكنيك ديگرى فعالي
ــت  ــترى در يافتن ترتيب درس ــتباه هاى بيش ــث اش ــن كار باع كه اي

مى شود.
ــع  ــه رف ــالل، در پروس ــاد اخت ــا ايج ــا ب ــروچرز: «م ــه دس ــه گفت ب
ــتباه ها پيش  ــن اين اش ــم؛ بنابراي ــل وارد مى كني ــدم اطمينان، خل ع
ــب پيدا  ــبت به ترتي ــترى نس ــدم اطمينان بيش ــد، چون فرد ع مى آي

مى كند».
ــالم  ــاز و كار رفتار س ــه محققان، اين يافته ها، نور جديدى بر س به گفت

مى تاباند.
ــتند. كنترل شناختى  ــيار بزرگ هس ــالمت بس بيدر گفت: «عواقب س
ــيله بيمارى هاى  ــه وس ــادگى ب ــه س ــت و ب ــيار ظريف اس ــار بس رفت
ــز مختل ــك، مغ ــه تروماتي ــا صدم ــزى ي ــكته مغ ــل س ــى مث عصب

 مى شود.
ــه نمى توانند  ــت ك ــكايات اين بيماران، اين اس  يكى از بزرگ ترين ش

كارهاى چندمرحله اى را انجام دهند».

بهترين روغن ها براى پخت و پز

كشف ناحيه اى از مغز كه مسوول 
كارهاى چندمرحله اى است

نكته ها

ــان با بيان  ــكى اصفه ــگاه علوم پزش معاون غذا و داروى دانش
اينكه مصرف خودسرانه داروها به ويژه آنتى بيوتيك ها افزايش 
ــرف دارو كامل صورت  پيدا كرده، گفت: اگر دوره درمان و مص
نگيرد، فرد دچار مقاومت هاى ميكروبى شده و ديگر دارو بر روى 

شخص اثر نمى گذارد.
ــگيرى از  ــه پيش ــه اينكه هفت ــاره ب ــان، با اش ــاس جعفري عب
مسموميت ها از سوم تا نهم آبان ماه است، اظهار داشت: روزهاى 
ــى  ــموميت ناش ــگيرى از بروز مس اين هفته به ترتيب روز پيش
ــوم  ــموميت ها در اطفال و روز س ــگيرى از مس از داروها، پيش
ــيدكربن  ــى از گازها و منوكس ــموميت ناش ــگيرى از مس پيش

نام گذارى شده است.
وى با بيان اينكه روز چهارم پيشگيرى از مسموميت مواد غذايى 
ــت، افزود: پيشگيرى از بروز  و گياهان سمى نام گذارى شده اس
ــيميايى، پيشگيرى  ــموم دفع آفات، مواد ش ــموميت با س مس
ــگيرى از  ــى از گزيدگى ها و روز هفتم پيش ــموميت ناش از مس

مسمويت ناشى از سوء مصرف مواد نام گذارى شده است.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان با بيان اينكه 
ــموميت ها « با افزايش آگاهى،  ــگيرى از مس ــعار هفته پيش ش
مانع مسمويت دارويى شويم» است، تصريح كرد: در اين هفته 
بيشتر تاكيد معاونت غذا و دارو، بر برنامه هاى آموزشى همانند 

عوامل مسموميت زا است.
جعفريان با بيان اينكه در زمان جنگ به دليل شرايط خاصى كه 
ــان  حاكم بود داروها را در منازل نگهدارى مى كردند، خاطرنش
كرد: اكنون سياست جمع آورى دارو از منازل و استفاده مجدد 

از آن به طور كلى لغو شده و مغاير قانون است.
وى با اشاره به اينكه داروخانه ها نيز مجاز به برگشت دارو نيستند 
و اين امر يك تخلف محسوب مى شود، بيان كرد: داورهايى كه 
ــود، متخصص دارو از شرايط و  ــتفاده مى ش در داروخانه ها اس
ــت؛ ولى چنين شرايطى در منازل  نحوه نگه دارى آن مطلع اس

حاكم نيست.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان با بيان اينكه 
ــتفاده  به خانواده ها توصيه مى كنيم كه دارويى كه در منزل اس

ــواده حذف كنند، گفت: در همين  ندارد را از چرخه مصرف خان
راستا خانواده ها به تاريخ انقضاى داروهاى داخل منازل نيز توجه 

ويژه داشته باشند.
ــژه آنتى بيوتيك ها  وى با بيان اينكه داروهاى اختصاصى به وي
ــرد، افزود:  ــى نگه دارى ك ــد به مدت طوالن را به  هيچ وجه نباي
ــرانه داروها افزايش پيدا كرده  متاسفانه موضوع مصرف خودس
و در اين راستا توصيه مى شود كه دوره مصرف آنتى بيوتيك ها 
ــان و مصرف دارو كامل  ــود، اگر دوره درم به طور كامل انجام ش
صورت نگيرد، فرد دچار مقاومت هاى ميكروبى شده و ديگر دارو 

بر روى شخص اثر نمى گذارد.
جعفريان، با بيان اينكه داروها به دليل شرايط خاصى كه دارند 
نبايد در زباله هاى عمومى ريخته شوند، تصريح كرد: در همين 
راستا قراردادى با يك شركت براى معدوم كردن داروها منعقد 

شده است.
ــاى مربوط با  ــتر داروه ــركت بيش ــه اين ش ــان اينك وى با بي
داروخانه ها، بيمارستان ها و غيره را معدوم مى كند، خاطرنشان 
ــد كه قابل مصرف  ــتا مردم دارويى دارن كرد: اگر در همين راس
ــت به معاونت غذا و دارو تحويل دهند تا در زمان مشخص  نيس

معدوم شود.
ــكى اصفهان با بيان اينكه  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزش
ــت، بيان كرد:  ــه هزينه بر اس ــردن داروها يك پروس معدوم ك
ــتانداردى بوده و در فاصله حدود  اين شركت داراى شرايط اس

100 كيلومترى اصفهان قرار دارد.
مدير تحقيق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى 
ــش داراى واحد  ــت با بيان اينكه اين بخ اصفهان در اين نشس
ــبانه روزى  ــه به صورت ش ــموم بوده ك ــانى دارو و س اطالع رس
ــماره   ــتا ش ــزود: در همين راس ــت، اف ــردم اس ــخگوى م پاس
ــم از كمبودهاى  ــكايات دارويى اع ــه ش 36699614 در زمين
دارويى، گران فروشى ها و نحوه توزيع داروهاى خاص در خدمت 

مردم است.
ــموم،  ــات داروها و س ــه اطالع ــماره 36699615 در زمين ش
ــى در زمينه  ــكايات تلفن ــه ش ــماره 36699620 در زمين ش
ــورى 1490  ــامانه كش ــى را اعالم و تصريح كرد: س مواد غذاي
ــكايات دارويى، غذايى، آرايشى و  ــهريان در زمينه ش به همش
بهداشتى اعالم مى شود، و همه تماس ها ثبت و به آنها رسيدگى 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه مركز كنترل مسموميت استان يكى از مراكز 
فعال در كشور است، خاطرنشان كرد: در همين راستا در دو سال 
ــموم استان رتبه نخست را  گذشته واحد اطالع رسانى دارو و س

در كشور از جهت مسمويت كسب كرده است.
مدير تحقيق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى 
ــان كرد:  ــاى مردمى بي ــه واحد آموزش ه ــاره ب اصفهان، با اش
در همين راستا در فرهنگسراها، مدارس و غيره انواع آموزش ها 

را انجام مى دهيم.
25 درصد مسموميت هاى استان اصفهان در سال گذشته 

دارويى بوده است
كارشناس مركز اطالع رسانى داروها و سموم معاونت غذا و داروى 

دانشگاه علوم پزشكى اصفهان در اين نشست با بيان اينكه مركز 
ــگاه علوم پزشكى اصفهان از  اطالع رسانى داروها و سموم دانش
سال 77 شروع به فعاليت كرده است، افزود: از سال 78 نيز اين 

مركز فعاليت خود را شبانه روزى كرد.
ــترش و  ــا بيان اينكه هدف اين مركز گس جواد كبريايى زاده، ب
ــموم و داروها است،  ــطح فرهنگ جامعه در زمينه س ارتقاى س
ــل و دوز داروها و  تصريح كرد: مواردى هم چون عوارض، تداخ
مصرف داروها در باردارى و شيردهى از جمله مواردى بوده است،

 كه در اين راستا فعاليت مى كنيم.
ــده كه اكنون  ــبب ش ــاره به اينكه وجود اين مركز س وى با اش
ــاى مصرفى  ــوده از داروه ــا با خيالى آس ــيارى از خانوده ه بس
ــتا  ــرد: در اين راس ــان ك ــب تكليف كنند، خاطرنش خود كس
ــنا  ــرف دارو آش ــتانداردهاى مص ــا اس ــل ب ــا حداق خانواده ه

مى شوند.
ــموم معاونت غذا و  ــانى داروها و س كارشناس مركز اطالع رس
داروى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، با بيان اينكه از نظر حجم 
تماس ها دومين استان كشور هستيم، بيان كرد: در همين راستا 
بين 200 تا 300 تماس روزانه با مركز اطالع رسانى دارو و سموم 
اصفهان گرفته مى شود، در حقيقت اين مركز يك ابزارى براى 

جامعه پزشكى است.
ــيد كربن به عنوان قاتل خاموش  وى با بيان اينكه گاز مونوكس
ــود، گفت: اين گاز بى بو و بى رنگ است و با يك  شناخته مى ش
سهل انگارى ساده اتفاق مى افتاد، اين گاز سبب عميق تر شدن 
خواب شده و خيلى سريع وارد خون شده و سبب مرگ مى شود.

ــه  ــن مواج ــدام در حي ــتين اق ــزود: نخس ــى زاده اف كبرياي
ــردن فرد از  ــيد كربن، خارج ك ــموم با گاز مونوكس با فرد مس
محيط آلوده و انتقال به يك فضاى آزاد جهت استنشاق اكسيژن

 است.
وى با اشاره به اينكه در محيط زندگى با مواد شوينده كه اسيدى 
و قليايى هستند، سبب آسيب به ريه و مجارى گوارشى مى شوند، 
تصريح كرد: بهترين كار در مواجه با چنين مواردى اين است كه 
فرد مسموم را نبايد وادار به تهوع كرد، زيرا دوباره سبب سوزاندن 

معده و مجارى گوارشى وى مى شويد.
ــموم معاونت غذا و  ــانى داروها و س كارشناس مركز اطالع رس
ــكى اصفهان خاطرنشان كرد: به طور  داروى دانشگاه علوم پزش
كلى عوامل مسموميت زا در محيط زندگى بسيار زياد است، هوا، 
ــموميت زا  خاك، آب، غذا و محيط كار از جمله اين عوامل مس
ــگيرى مسموميت ها  ــتند، بنابراين آگاهى داشتن از پيش هس

مى تواند بسيار موثر باشد.
وى پيرامون مسموميت  با آفت كش ها و حشره كش ها بيان كرد: 
ــموم را از آن محيط خارج  ــت كه فرد مس بهترين اقدام اين اس
كرده و در صورت آلوده بودن لباس، آن را از تن خود خارج كند.

كبريايى زاده، با بيان اينكه از دو هزار مسموميتى كه سال گذشته 
به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى اصفهان اعالم شده 
بالغ بر 25 درصد آنها مربوط به مسموميت دارويى بوده، گفت: 
در مسموميت هاى دارويى نيز بيشترين مورد مربوط به داروهاى 

اعصاب و روان بوده است.

ــتخوان)  ــى اس ــتئوپروز (پوك ــورى اس ــات كش ــبكه تحقيق ــس ش ريي
دانشگاه علوم پزشكى تهران گفت: براساس آخرين تحقيقات به عمل آمده، 
25 تا 38 درصد افراد 35 تا 55 سال كشور، مبتال به پوكى استخوان هستند.

ــر مردان  ــه براب ــتخوان در زنان س ــت: پوكى اس ــد پژوهى، گف دكتر محم
است.

ــتخوان در اغلب موارد،  ــاره به بدون عالمت بودن بيمارى پوكى اس وى با اش
خاطرنشان كرد: نشستن كلسيم روى نسج (بافت) استخوانى موجب استحكام 
ــرط كافى بودن  ــالگى به ش ــود كه از اوايل كودكى تا حدود 40 س آن مى ش
كلسيم، استحكام آن افزايش مى يابد ؛ از سن 40 تا 45 سالگى استحكام آن 
ثابت و از 45 سالگى كلسيم نسج و در نتيجه استحكام استخوانى كاهش يافته 

و استخوان ها شكننده مى شوند.
ــتخوان اغلب از 50 تا 60 سالگى به وقوع مى پيوندد؛  وى ادامه داد: پوكى اس
ــالگى، خفيف بوده و با افزايش سن، شدت  ــتخوان در اوايل 50 س پوكى اس
ــدت خود ــالگى به حداكثر ش ــنين 65 تا 70 س ــه طوريكه در س مى يابد، ب

 مى رسد.
ــتخوانى در سنين كودكى و جوانى بيشتر  پژوهى گفت: هرچه حجم توده اس

باشد ، پوكى استخوان ديرتر اتفاق مى افتد و شدت آن كمتر 
ــتخوانى در دوران كودكى كمتر باشد ،  مى شود، اما اگر حجم توده اس

اين بيمارى خاموش، زودتر اتفاق مى افتد.
سيگار

ــتخوان  ــديد كننده پوكى اس ــاره به عوامل تش اين فوق تخصص غدد با اش
گفت: سيگار موجب توقف استخوان سازى در افراد و در نتيجه ابتال به پوكى 

استخوان مى شود.
ــير  ــيگار پرهيز كرده و به مصرف ش پژوهى به مردم توصيه كرد از مصرف س
ــى توان براى  ــه داد: همچنين م ــتقات آن توجه كافى كنند. وى ادام و مش
ــيم و ويتامين دى  ــتخوان از مكمل هاى كلس جلوگيرى از ابتال به پوكى اس

استفاده كرد.
هورمون هاى زنانه و مردانه و پوكى استخوان

ــتئوپروز، گفت: تغييرات هورمونى بدن  رييس شبكه تحقيقات كشورى اس
يكى از داليل ابتال به پوكى استخوان است؛ به طورمثال در زنان بعد از دوران 
يائسگى به علت كاهش هورمون هاى زنانه استروژن، پوكى استخوان شديد 
ــيوع بيمارى پوكى استخوان در  ــود. پژوهى، افزود: به همين دليل ش مى ش

سنين بعد از 50 سالگى در زنان بيشتر است و از 65 سالگى دوباره ميزان شيوع 
آن در دو جنس زن و مرد ، يكسان مى شود.

وى ادامه داد: در مردان نيز از سنين 65 سالگى به بعد به علت كاهش هورمون 
تستوسترون، دچار كاهش توده استخوانى مى شوند.

ورزش، مانعى براى پيشرفت پوكى استخوان
ــتئوپروز گفت: ورزش هاى مناسب ،  ــورى اس ــبكه تحقيقات كش رييس ش
مانع پيشرفت بيمارى پوكى استخوان مى شود.پژوهى، افزود: با ورزش كردن 
ــه تا پنج نوبت در هفته ، هر كدام به مدت نيم ساعت تا 45 دقيقه حداقل س

مى توان بيمارى پوكى استخوان را به تاخير انداخت.
ويتامين دى از ديگر عوامل بازدارنده پوكى استخوان

رييس شبكه تحقيقات كشورى استئوپروز گفت: ويتامين دى ( D ) و كلسيم 
ــد. پژوهى افزود:  ــتخوان دارن نقش مهمى در بازدارندگى بيمارى پوكى اس
ــا 70 درصد مردم كمبود  ــاس آخرين تحقيقات به عمل آمده بين 60 ت براس

شديد ويتامين دى دارند.
وى خاطرنشان كرد: نور آفتاب يكى از منابع تامين كننده ويتامين دى است.
ــالگى رخ دهد، جنبه ارثى  ــد: اگر پوكى استخوان قبل از 20 س وى يادآور ش

دارد. 
طبق اعالم وزارت بهداشت در سال گذشته، طى يك دهه اخير بيمارى پوكى 
استخوان در گروه سنى باالى 20 سال كشور از 8/3 درصد در سال 80 به 10/6 
درصد در سال 90 رسيده است؛ و به عبارت ديگر پوكى استخوان طى يك دهه 

3 / 2 درصد افزايش يافته است.

زبان خوراكى ها

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان هشدار داد :

افزايش مصرف خودسرانه 
دارو در اصفهان

بيش از يك سوم ايرانى ها پوكى استخوان دارند
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ــيوع بيمارى پوكى استخوان در  ــود. پژوهى، افزود: به همين دليل ش مى ش

آشنايى با خواص شگفت انگيز 
سيـب زمينـى

سيب زمينى ، داراى خواص فراوانى است و كمك خوبى براى درمان بسيارى 
ازبيمارى ها محسوب مى شود.

ــفانه بسيارى از  ــتند، ولى متاس ــار از مواد مغذى هس سيب زمينى ها سرش
ــالم مانند سيب زمينى سرخ كرده و يا  افراد از اين منبع غذايى به اشكال ناس
چيپس سيب زمينى استفاده مى كنند؛ و حتى اگر آن را به صورت پخته نيز 
ــر و كره و خامه مخلوط كرده  مصرف مى كنند آن را با مواد چربى مانند پني

و مى خورند.
اين افراد بهتر است بدانند كه استفاده از اين روش ها و تكرار آن،  نتيجه اى جز 

افزايش احتمال بروز نارسايى هاى قلبى را در آنان به همراه نخواهد داشت.
اگر به روش صحيح از سيب زمينى ها استفاده شود، مواد غذايى كم كالرى و 

سرشار از فيبر محسوب شده كه موجب سالمت بدن مى شوند.
برخى از خواص سيب زمينى عبارتند از:

1- موجب افزايش وزن مى شود.
ــدار كمى پروتئين  ــيب زمينى ها حاوى مقدار فراوانى كربوهيدرات و مق س
ــيب زمينى براى آنان كه الغر هستند و مى خواهند وزن،  هستند. مصرف س
ــود. اين ماده غذايى داراى ويتامين هاى سى و ب  اضافه كنند، توصيه مى ش

 كمپلكس است.
2- هضم آن راحت است.

ــتند،  ــدرت هس ــار از كربوهي ــه سرش ــر اينك ــه خاط ــيب زمينى ها ب س
هضم آن ها آسان است از اين رو،  اين ماده غذايى به بيماران و كودكان كه نياز 

به غذايى با هضم راحت و انرژى زا دارند، توصيه مى شود.
3- براى پوست مفيد است.

ــد  ــى مانن ــواد معدن ــس و م ــى و ب كمپلك ــروه س ــاى گ ويتامين ه

ــت  ــراى پوس ــى ب ــان خوب ــفر و روى، محافظ ــم، فس ــيم، منيزي پتاس
محسوب مى شوند.

ــراى رفع  ــوط كرده و ب ــل مخل ــده را با مقدارى عس ــيب زمينى  رنده ش س
ــتى ناشى از افزايش سن، آن را روى  چروك هاى پوستى و هرگونه لكه  پوس

پوست بماليد.
4- موجب تقويت مغز مى شود.

اصوال عملكرد مناسب مغز به ذخيره اكسيژن، سطح گلوكز، منيزيم، برخى 
ــيدهاى  ــس و برخى هورمون ها مانند اس از اعضاى ويتامين  ب كمپلك

ــيدهاى چرب  ــيدهاى چرب مانند اس آمينه و اس
ــتگــى دارد و  ــگا 3 بس امــ

ــه تنها  ــيب زمينى ن س
ــن  ــام اي ــاوى تم ح
ــت بلكه  ــواص اس خ
ــات  داراى تـركيبــ

ــد روى و  ــرى مانن ديگ
ــت كه براى  فسفر نيز هس

مغز مفيدند.
5- خاصيت ضد التهابى دارد.

ــد  مانن ــذى  مغ ــواد  م ــود  وج ــر  خاط ــه  ب
ــن  ي ا در  ــيم  پتاس و  ب  ــن  ويتامي و  ــى  س ــن  ويتامي

ــات بيرونى و درونى را مانند التهاب روده  ماده غذايى، مى تواند كليه التهاب
ــد و از آن رو كه هضم راحتى دارد، براى  و سيستم گوارش را تسكين بخش

كسانى كه داراى زخم هاى دهانى هستند غذاى خوبى به شمار مى رود.

6- براى درمان روماتسم توصيه مى شود.
وجود برخى از مواد مغذى مانند ويتامين ها، كلسيم و 
منيزيم در اين ماده غذايى كمك خوبى براى 

درمان روماتيسم محسوب مى شوند.
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امام زين العابدين عليه السالم، بسان ساير امامان معصوم 
عليه السالم جامع كماالت انسانى و فضايل اخالقى است ، 
ــول خدا(ص)  ــدى جز رس ــم آفرينش همانن ــه در عال ك
ــرت،  ــت و آن حض ــده اس ــد نيام ــان پدي ــراى آن ب
ــل  ــى ناي ــه درگاه اله ــرب ب ــد و تق ــى از تعب ــه مقام ب
ــدگان»  ــتش كنن ــت پرس ــه وى را «زين ــده بودك ش

لقب دادند.
ــجاد  ــال، يزيد تصميم گرفت امام س ــس از واقعه ى كرب پ
ــن دليل در  ــردارد. به همي ــالم را نيز از ميان ب عليه الس
ــت،  ــرا داش ــاير اس مالقات هايى كه در كاخ خود با او و س
ــه اى براى  ــه بهان ــنود ك ــى بش ــود از او حرف ــر ب منتظ

قتلش باشد.
يك روز امام را به كاخ خود فرا خواند و از او سوالى پرسيد، 
امام در حالى كه تسبيح كوچكى را در دستش مى گرداند، 

به او پاسخ داد.
يزيد گفت:« چگونه جرات مى كنى موقع حرف زدن با من 

تسبيح بگردانى؟»
ــر  ــود ه ــدم فرم ــول ج ــدرم از ق ــود:« پ ــام فرم ام
ــى  ــا كس ــه ب ــح، بى اينك ــاز صب ــد از نم ــس بع ك
ــد: ــرد و بگوي ــت بگي ــبيح در دس ــد، تس ــخن بگوي س

ــدك و احمدك  ــبّحك و امج ــى اصبحت و اس « اللهم ان
ــبيح  در  ــپس تس ــبحتى» س و اُهللك بعدد ما ادير به س
دست، هر چه مى خواهد بگويد، تا وقتى به بستر مى رود، 
ــس هر گاه  ــود. پ ــواب ذكر گفتن منظور مى ش برايش ث
ــبيح را زير  ــا را بخواند و تس ــتر رفت، باز همين دع به بس
ــتن از خواب نيز براى  بالش خود بگذارد، تا موقع برخاس
ــه جدم  ــود. من هم ب ــور مى ش ــدا منظ ــواب ذكر خ او ث

اقتدا مى كنم».
ــخنى نگفتم، مگر  ــماها س يزيد گفت:« با هيچ كدام از ش
اينكه جواب درستى به من مى دهيد»؛ پس به او هدايايى 

داد و دستور داد امام را آزاد كنند.
ــد  ــت: بع ــده اس ــن آم ــز چني ــرى ني ــت ديگ در رواي
ــا  عليه اهللا  ــالم  س ــب  زين ــرت  حض ــه ى  خطب از 
ــاميان،  ــد، او از ش ــد ش ــوايى يزي ــبب رس ــه س ك
ــم؟»  ــه كن ــيران چ ــن اس ــا اي ــه « ب ــت ك ــر خواس نظ
ــير  ــا را از دم شمش ــد: «آنه ــخ گفتن ــاميان در پاس ش

بگذران».
ــير » گفت: « ببين اگر  يكى از انصار به نام « لقمان بن بش
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود با آنان چه مى كرد؛ تو 

نيز همان طور رفتار كن».
ــه «  ــالم ب ــه الس ــجاد علي ــام س ــز ام ــى ني در روايت
ــد ما را  ــه يزي ــد ك ــچ بار نش ــد: « هي ــال » فرمودن منه
ــد ما را  ــه مى خواه ــان نكنيم ك ــا گم ــد و م احضار كن

بكشد».
ــى، يزيد  ــواهد متعدد تاريخ ــه ش ــال با توجه ب به هر ح
ــجاد و همراهان  ــام س ــه قتل ام ــم قطعى ب بارها تصمي
ــا را نجات  ــار آنه ــر ب ــى خداوند ه ــته، ول ــان داش ايش

داده است. 

زمان شهادت امام سجاد عليه السالم
ــن العابدين عليه  ــه در روز تولد حضرت زي همان طور ك
ــال  ــت، در روز و س ــالم در بين مورخين اختالف اس الس

شهادت او نيز اختالف وجود دارد.
ــال  ــا س ــرى ت ــال 92 هج ــالف از س ــن اخت ــه اي دامن
ــهورتر  ــه مش ــه از هم ــا آنچ ــت، ام ــرى اس 100 هج
ــه  ــه آن را ب ــت ك ــرى اس ــال 94 هج ــى س ــت، يك اس
ــل مدينه،  ــمارى از اه ــاى بى ش ــبت ارتحال فقه مناس
« سنه الفقهاء » ناميده اند و ديگرى سال 95 هجرى است.

« حسين » فرزند امام على بن الحسين عليه السالم وفات 
ــال 94 اعالم كرده است و بر اين اساس  پدر خود را در س
ــيخ مفيد و شيخ طوسى و محقق اربلى و  بزرگانى نظير ش

ابن اثير نيز همين نظر را داشته اند.
ــاس روايتى كه ابوبصير از امام جعفر صادق عليه  اما بر اس

السالم نقل كرده است، امام فرموده است:
ــالم در حالى كه 57  ــين عليه الس حضرت على بن الحس
ــال 95 هجرى  ــاله بودند از دنيا رفت و اين واقعه در س س

اتفاق افتاد.
آخرين شب زندگانى حضرت
امام صادق عليه السالم فرمودند:

ــهادتش به  ــالم در شب ش ــجاد عليه الس حضرت امام س
فرزندش، امام محمد باقر، فرمود:« پسرم، برايم آب بياور 

تا وضو بگيرم».
امام محمد باقر برخاست و ظرفى آب آورد.

امام سجاد فرمودند:« اين آب براى وضو شايسته نيست،  
چرا كه در آن حيوانى مرده افتاده».

امام باقر چراغى آورد و ديد موشى مرده در آن افتاده است. 
از اين رو ظرف آب ديگرى براى ايشان برد.

امام سجاد فرمود:« پسرم! اين همان شبى است كه به من 
وعده داده اند».

شهادت
ــالم 57 يا  ــه الس ــجاد علي ــات، امام س ــن رواي ــر اي بنا ب
ــان  ــال آن را در زم ــه : دو س ــد ك ــر كردن ــال عم 58 س
ــالم، ده  ــه الس ــى علي ــن عل ــرت اميرالمومني حض
ــرت  ــود حض ــوى خ ــت عم ــان امام ــال را در زم س
ــال را در  ــالم و ده س ــه الس ــى علي ــن مجتب ــام حس ام
ــت و  ــوده اس ــپرى فرم ــود س ــدر خ ــت پ دوران امام
ــال ــوار نيز 35 س ــام بزرگ ــود آن ام ــت خ ــدت امام م

 بوده است. 
محل دفن امام سجاد عليه السالم

ــييع  ــالم پس از تش ــن عليه الس ــن العابدي ــرت زي حض
ــيارى از اولياء  ــكوه مردم مدينه، در بقيع كه قبور بس باش
ــد و بسيارى  ــران پيامبر، فاطمه بنت اس خداوند، همس
ــهداى صدر  ــر و تعدادى از ش ــدر پيامب ــه گرانق از صحاب
ــد مطهر حضرت  ــرار دارد، در كنار مرق ــالم در آن ق اس
ــوى بزرگوارش،  ــالم، عم ــن مجتبى عليه الس امام حس

مدفون شد.
در اين قطعه از بقيع، عباس عموى پيامبر، نيز دفن شده 

ــام باقر نيز  ــادق و حضرت ام ــرت امام ص بود و بعدا حض
مدفون شدند.

قاتل امام سجاد عليه السالم
ــالم در  ــه الس ــين علي ــن الحس ــى ب ــرت عل حض
ــهادت  ــه ش ــك ب ــن عبدالمل ــد ب ــت ولي ــان خالف زم

رسيد.
ــه حاكم جبار و  ــن عبدالعزيز، وليد ك ــه عمر ب بنا به گفت
ــرده بود. در  ــتم لبريز ك ظالمى بود، زمين را از جور و س
ــزاران آنها با  ــار مروانيان و كارگ دوره ى حكومت او، رفت
ــم  ــلم، بنى هاش دودمان پيامبر صلى اهللا عليه و آله و س
ــيار ظالمانه و  ــجاد عليه السالم بس و به خصوص امام س

بى رحمانه بود.
ــه از زمان  ــر چ ــماعيل، گ ــام بن اس ــه، هش والى مدين
ــوول اداره شهر مدينه بود، ولى  عبدالملك بن مروان مس
ــه اى با حضرت زين العابدين در دوران وليد رفتار ظالمان

ــه دليل  ــت و هنگامى كه ب ــش گرف ــالم در پي  عليه الس
ــد،  ــاد با مردم مدينه از منصب خود عزل ش بدرفتارى زي
او را در كنار منزل مروان نگه داشتند، تا مردم از او تقاص 

بگيرند. 
او خود معترف بود كه از كسى جز على بن الحسين عليه 
السالم بيم ندارد، اما هنگامى كه امام با جمعى از اصحاب 
خود از كنار او عبور كردند، هيچ يك به او متعرض نشدند 
ــام فرياد زد: ــكايتى نكردند. اين جا بود كه هش و از او ش

« اهللا اعلم حيث يجعل رسالته » (خدا مى داند رسالت خود 
ــد)؛ و در روايت ديگرى، امام  ــدام خاندان قرار ده را در ك
براى او پيغام داد كه اگر از نظر مادى در تنگنا هستى، ما 

تامينت مى كنيم.
ــالف دارند.  ــم اخت ــا ه ــل امام ب ــاره قات ــن درب مورخي
ــموم  ــد مس ــت ولي ــه دس ــام ب ــد ام ــى معتقدن بعض
ــام بن  ــت هش ــد به دس ــر معتقدن ــى ديگ ــد، و برخ ش
ــال، او  ــا به هر ح ــه بود؛ ام ــه برادر خليف ــك، ك عبدالمل
ــب قتل امام  ــازه وليد، مرتك ــت بدون اج نيز نمى توانس

شود.
مردم مدينه و اندوه شهادت امام سجاد عليه السالم

ــالم كه با  ــهادت حضرت زين العابدين عليه الس خبر ش
ــگان را مجذوب خود  ــى خود، هم ــانى و اله عملكرد انس
ــاله خود، تصويرى منور  كرده و با مجاهدت سى و پنج س
ــالمى ترسيم كرده  و متعالى از امامت در ذهن جامعه اس
بود، به سرعت در شهر پيچيد و همه براى تشييع جنازه او 

حاضر شدند.
ــد:« وقتى  ــى كن ــن روايت م ــيب چني ــعيد بن مس س
ــوكاران  ــردم، از نيك ــيد، همه ى م ــهادت رس امام به ش
ــازه اش حاضر  ــييع جن ــراى تش ــدكاران، ب ــا ب گرفته ت
ــوده بودند و سيل  ــتايش او گش ــدند. همه زبان به س ش
ــييع  ــود. در تش ــارى ب ــگان ج ــدگان هم ــك از دي اش
ــد و حتى  ــركت كرده بودن ــه مردم ش جنازه ى امام هم
ــه باقى  ــى اهللا عليه و آل ــجد پيامبر صل ــر در مس يك نف

نمانده بود». 

دريچه

دريچه

عالمه امينى تعريف كرده است كه: مدت ها فكرمى كردم كه خداوند 
ــنه لبى و  ــد؟ و جزاى آن تش ــمر ملعون را عذاب مى كن چگونه ش
ــه او ــه ب ــهدا(ع) را چگون ــرت سيدالش ــوختگى حض ــر س جگ

مى دهد؟
ــن(ع) در مكانى  ــبى در عالم رويا ديدم كه اميرالمومني تا اينكه ش
ــته و من هم خدمت آن جناب  خوش آب و هوا، روى صندلى نشس
ــان دو كوزه بود، فرمود: اين كوزه ها را بردار  ايستاده ام، در كنار ايش
ــيار باصفا و با  ــاره به محلى فرمود كه بس و برو از آنجا آب بياور و اش
ــاداب در اطراف  ــتخرى پرآب و درختانى بسيار ش طراوت بود، اس
ــان و وصف  ــان قابل بي ــادابى محيط و گياه ــا و ش آن بود كه صف

نيست.
ــرآب  ــا را پ ــادم، آنه ــل نه ــه آن مح ــته و رو ب ــا را برداش كوزه ه
ــن(ع)  ــت  اميرالمومني ــه خدم ــا ب ــردم ت ــت ك ــرده حرك ك

باز گردم.
ــى هوا  ــر لحظه گرم ــاده و ه ــه گرمى نه ــوا رو ب ــان ديدم ه ناگه
ــى به طرف  ــد، ديدم از دور كس ــتر مى ش ــوزندگى صحرا بيش و س
ــوا گرمتر  ــد، ه ــن نزديك تر مى ش ــه م ــد و هرچه او ب ــن مى آي م
ــواب به  ــت، در خ ــرارت از آتش اوس ــه اين ح ــد، گويى هم مى ش
ــهدا(ع)  ــرت سيدالش ــل حض ــمر، قات ــه او ش ــد ك ــام ش من اله

است. 
ــيد ديدم هوا به قدرى گرم و سوزان شده است كه  وقتى به من رس
ديگر قابل تحمل نيست، آن ملعون هم از شدت تشنگى به هالكت 
ــرد، من مانع  ــه از من آب بگي ــن كرد ك ــده بود، رو به م نزديك ش
ــوم نمى گذارم از اين آب قطره اى  ــدم و گفتم: اگر هالك هم ش ش

بنوشى.
ــردم، ديدم  ــت ميك ــن ممانع ــرد و م ــن ك ــديدى به م ــه ش حمل
ــا  ــن آنه ــرد، بنابراي ــن مى گي ــت م ــا را از دس ــون كوزه ه اكن
ــن ريخت،  ــته و آب آنها به زمي ــا شكس ــدم، كوزه ه را به هم كوبي
ــى در آنها  ــره آب ــى قط ــه گوي ــد ك ــار ش ــا بخ ــان آب كوزه ه چن

نبوده است.
ــتخر نهاد، من بى اندازه ناراحت و  ــد، رو به اس  او كه از من نااميد ش
ــدم كه مبادا آن ملعون از آب استخر بياشامد و سيراب  مضطرب ش

شود.
ــك شد؛ چنان كه  ــيدن او به استخر، آب استخر خش  به مجرد رس
ــت. درختان هم  ــت يك قطره آب در آن نبوده اس گويى سال هاس
ــد و از همان راه كه آمده  ــده بودند او از استخر مايوس ش خشك ش

بود بازگشت.
ــادابى و درختان و آب  ــه صافى و ش ــد، هوا رو ب  هرچه دورتر مى ش

استخر به طراوت اول بازگشتند.
به حضور اميرالمومنين(ع) شرفياب شدم، فرمودند: خداوند متعال 
ــاب مى دهد، اگر يك قطره آب آن  اين چنين آن ملعون را جزا و عق
استخر را مى نوشيد از هر زهرى تلخ تر و هرعذابى براى او دردناك تر 

بود. 
بعد از اين فرمايش از خواب بيدار شدم.

تعبد: امام زين العابدين عليه السالم داراى حالت ويژه اى از تعبد و بندگى 
در پيش گاه الهى بود. چنان خدا را عبادت مى كرد، گويا او را مى بيند. تمام 
حاالت ، رفتار و كردار آن حضرت بندگى الهى بود. هر گاه وضو مى گرفت ، 
رنگش تغيير مى كرد و همين كه به نماز مى ايستاد، لرزه بر اندامش عارض   
مى شد. گاهى از او مى پرسيدند كه اين چه حالتى است در هنگام وضو و نماز 
بر تو عارض مى شود؟ پاسخ مى داد: چون مى خواهم به طاعت پروردگارم 

قيام نمايم و با وى راز دل گويم ، از اين جهت بر بدنم لرزه مى افتد.
ــتگيرى مستمندان  ــالم به انفاق و دس انفاق: امام زين العابدين عليه الس
ــراى وى امكان پذير بود، نياز  اهميت فوق العاده اى مى داد؛ تا آن جا كه ب
فقرا و مستمندان را برآورده مى كرد. آن حضرت ، شب ها به طور ناشناس 

براى فقرا و مستمندان آذوقه مى برد و بر در خانه هاي شان مى گذاشت .
ــت: در مدينه ، مردم زيادى به راحتى  از محمد بن اسحاق، روايت شده اس
ــتند كه مخارج آنها از كجا تامين  ــانى زندگى مى كردند و نمى دانس و آس
ــود. همين كه امام زين العابدين عليه السالم وفات كرد، ديگر كسى  مى ش
ــب چيزى نمى برد و تازه فهميدند كه زندگى آنان از سوى  براى آنان در ش

امام على بن الحسين عليه السالم تامين مىشد.
عفو و بخشش: امام زين العابدين عليه السالم در برابر برخوردهاى خارج 
ــم خود، غلبه  از نزاكت افراد، بردبارى ويژه اى از خود بروز مى داد و بر خش

مى كرد و خطاكاران را مى بخشيد و از آنان انتقام گيرى نمى كرد. 
ــت كه مردى نزد آن حضرت آمد و به وى خبر رسانيد كه  ــده اس روايت ش

شخصى آن حضرت را دشنام داده و نسبت به وى بدگويى كرده است . 
ــالم فرمود: مرا به نزد وى ببر. آن مرد گمان كرد كه حضرت  امام عليه الس
براى انتقام گيرى و تنبيه شخص   بدگو، به نزد وى مى رود؛ اما همين كه به 
آن شخص رسيد، به وى فرمود: آن چه درباره من گفته اى، اگر حق است، 
من از خداى سبحان مسالت دارم كه مرا بيامرزد؛ و اگر دروغ بوده و در حق 

من مرتكب خطا شدى ، از خدا مى خواهم تو را بيامرزد.
ــخصيتى ممتاز  ــالم داراى ش وقار و شـكوه: امام زين العابدين عليه الس
ــبت به مقام و منزلت وى  در ميان بزرگان مدينه و تابعين بود و همگان نس
معترف بوده و اگر فشار و يا خطرى از سوى دشمنان احساس نمى كردند، 

زبان به تعريف و تمجيد آن حضرت مى گشودند.

خداوند چگونه شمر را 
عذاب مى كند؟

برخى از فضايل و مناقب  
امام سجاد(ع)

  در چنين روزى

بيانات افشاگرانه حضرت امام خميني(ره)
درباره كاپيتوالسيون 

(1343 ش)

اشغال كامل خرمشهر 
توسط قواي متجاوز بعثي 

(1359 ش)
ــيون توسط دولت  پس از تصويب قانون ننگين كاپيتوالس
و مجلس در مهرماه 1342، اين قانون در مطبوعات افشا و 
اعالم نشد. چندي بعد، نشريه داخلي مجلس، حاوي متن 
كامل سخنراني ها و گفتگوهاي نمايندگان و رييس دولت 
ــان  ــيد. ايش ــت امام خميني(ره) رس در اين زمينه به دس
ــا را از  ــردم گفته و آنه ــه م ــد حقايق را ب ــم گرفتن تصمي
ــته بود  ــه وقوع پيوس ــت رژيم ب ــه بزرگي كه به دس فاجع
ــه چند ماه  ــرت امام ك ــن حال حض ــازند؛ در اي با خبر س
ــد، با ايراد  ــده بودن ــاه آزاد ش قبل از آن، از زندان رژيم ش
ــخنراني تاريخي خود، به تصويب قانون كاپيتوالسيون  س
ــكا در ايران،  ــاع امري ــي به اتب ــاي مصونيت قضاي يا اعط
ــه در اجتماع  ــم ك ــن نطق مه ــرد. اي ــديدا اعتراض ك ش
ــد،  ــهرها بيان ش ــردم قم و ديگر ش ــزرگ روحانيان و م ب
ــه علت  ــه آمريكا ب ــات حاكم ــه هي ــت محاكم در حقيق
ــي ايران و  ــور داخل ــان در ام ــاي غيرقانوني آن دخالت ه
ــالم و ملت ايران بود.  ــاه به اس ــاي خيانت هاي ش نيز افش
حضرت امام همچنين رژيم صهيونيستي و پشتيباني آمريكا 
را از اين رژيم محكوم كرد. امام همچنين در اعالميه اي كه 
ــد، تصويب كاپيتوالسيون  ــترده توزيع ش در سطحي گس

ــر را همانند  ــمردند و اين ام ــرآن ش ــالم و ق را مخالف اس
اقرار به مستعمره بودن ايران ناميدند. سخنان صريح امام 
بر ضد قانون كاپيتوالسيون و رژيم پهلوي باعث روشنگري 
ــد به گونه اي كه  ــديد رژيم وابسته شاه ش مردم و خشم ش
ــام به وجود آورد  ــاي تازه اي را براي ام رژيم، محدوديت ه
ــان را  ــال، ايش ــيزدهم آبان همان س و چند روز بعد در س

بازداشت و به تركيه تبعيد كرد. 

ــازماندهي و  ــوم آبان 1359، دشمن بعثي با س در س
تجهيز لشكرهاي مستقر در جبهه خرمشهر و همچنين 
ــن جبهه، هجومي  فراخواني نيروهاي تازه نفس به اي
ــهر آغاز كرد و پس از جنگي  وسيع و گسترده را به ش

نابرابر، وارد خيابان هاي  شهر شد.
ــم، در مقابل  ــهر با جهادي عظي رزمندگان و مردم ش
ــل بزرگ  ــد و در اطراف پ ــتادگي كردن ــمن ايس دش

خرمشهر، حماسه ها آفريدند.
ــارم آبان،  ــه چه ــروب غم گرفت ــرانجام در غ ــا س  ام
ــمن افتاد و تراژدي تلخ  ــهر به دست دش غرب خرمش
ــهر اوج گرفت. باقي مانده نيروهاي مدافع،  خونين ش
ــتند و سرانجام با تمام  به سمت شرق شهر عقب نشس
پايداري ها و جان فشاني ها، خرمشهر، به اشغال كامل 

دشمن متجاوز درآمد.
 هر چند در اين روز، خرمشهر سقوط كرد، اما مقاومت، 
ــهر، حديثي  ــان خونين ش ــاني مدافع ايثار و جانفش
حماسي و انقالبي و در عين حال غم انگيز و مظلومانه 
را رقم زد و تاريخي پرافتخار و درخشان از خود برجاي

نهاد.

ــمن در اوج غرور و نخوت  ــهر، دش ــقوط خرمش  با س
ــهر پرداخت و  ــدر و گمرك ش ــارت خانه ها و بن به غ
ــارت  ــهر به اس ــادي از مردم غير نظامي ش تعداد زي

برده شدند. 
ــمن بعثي، در ادامه تجاوزات خود، عالوه بر غارت  دش
ــهر را با 300 تن تي.ان.تي  كامل شهر، منازل خرمش

به طور كلي تخريب كرد.

در ميان مقتل هاى بسيارى كه نوشته شده، ماندگارترين 
ــه و آنچه  ــه واقعه كربال پرداخت ــامد ترين آنها ب و پربس
بر سومين امام شيعيان رفته را روايت كرده اند و به گفته 
مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى بيش از70 كتاب با عنوان 

مقتل در روايت حادثه كربال نوشته شده است.
ــاده دارند. نه شعرى در كار   اين مقتل ها اغلب زبانى س
ــت، نه زبان حالى، نه توصيفى و نه هيچ پيچيدگى  هس
ــود را  ــت خ ــاده و روان حكاي ــنده، س ــرى، نويس ديگ
ــه امروزه  ــيوه اى ك ــت به همان ش آغاز مى كند و درس
ــى به آن توصيه مى شود،  در كالس هاى داستان نويس

واقعه را شرح مى دهد.
چه كسانى راوى مقتل ها هستند؟

راويان حادثه كربال يا همان مقتل ها سه گروه هستند؛ 
گروه اول خود خانواده امام حسين(ع) را شامل مى شود 
ــه كربال برد تا بعدها در  كه حضرت، آنها را همراه خود ب
ــورا، ماجرا را به گوش ديگران  دوره خفقان پس از عاش

ــتر از  ــجاد(ع) بيش ــانند. از ميان اهل بيت، امام س برس
ــرح  ــنگرى كرده و واقعه را ش ديگران در اين باره روش

داده اند.
ــورا، دشمنان بوده اند. وقتى كه  گروه دوم از راويان عاش
ابن زياد مى خواسته به لشكريانش جايزه بدهد، هر كسى 
اعالم مى كرده من چه كار كردم و چه كسى را كشتم و 
ــته مى شود.  ــى ديگر از وقايع نگاش به اين صورت بخش
پس از آن در قيام مختار هم وقتى نوبت انتقام از قاتالن 
شهداى كربال شده، دوباره اين حرف ها تكرار شده است. 
يكى دو نفر از راويان هم كسانى هستند كه روز عاشورا 
ــين(ع) بودند و سپس توبه  در لشكر دشمنان امام حس

كردند و براى جبران، ماجرا را همه جا نقل مى كردند.
ــيعيان و دوستداران امام  گروه سوم از راويان مقتل، ش
ــورا امام را  ــتند كه نتوانستند روز عاش حسين(ع) هس
ــن نباته بود؛  ــى از اين افراد، اصبغ ب همراهى كنند. يك
ــام على(ع) بود كه در صفين  او يكى از اصحاب خاص ام

براى امام جنگيد و در آخرين لحظات عمر هم بر بالين 
ــورا، در زندان به سر مى برد،  ايشان بود. او كه زمان عاش

اولين مقتل را در وصف واقعه كربال نوشته است.
مقتل «لهوف»

سيدعلى بن موسى بن جعفر بن طاووس حلى، در بين 
علما و مردم زمان خويش از احترام خاصى برخوردار بود. 
ــود، اديبى گرانقدر و  او عالوه بر اين كه فقيهى نام آور ب

شاعرى توانا شمرده مى شد. 
«اللهوف على قتلى الطفوف» كتابى است از اين نويسنده 
ــوز امام حسين(ع)  ــهادت جانس كه به واقعه كربال و ش
ــورا بوده،  مى پردازد. مولف، كه هدفش بيان واقعه عاش
ــه يك جريان  ــم قرار داده ك ــث را طورى كنار ه احادي
منسجم را تشكيل دهد و از ذكر روايات تكرارى و روايات 

متفرق اجتناب كند.
مقتل «ابى مخنف»

ــى اولين  ــينى، يعن ــتين مقتل حس ــه نخس در اين ك
ــه كربال، از آن  ــه ها و نفس حادث گزارش جامع از زمين
ــعيدبن مخنف ازدى  ــى بن س ــوط بن يحي ابومخنف ل
ــى  ــا اختالف ــت، تقريب ـــ. ق) اس ــدى (م157 ه غام

وجود ندارد.

ــه كربال  ــود ابومخنف در صحن ــه خ ــه اين ك باتوجه ب
حاضر نبوده، روايتش را بر اساس گفته هاى حاضران در 
كربال كه زنده مانده اند، ياران امام حسين (ع) و ناظران 

بى طرفى ارايه كرده است.
ــين»  ــل ابومخنف در واقع مهم ترين «مقتل الحس مقت
ــاس كار تمام مقتل هاى بعدى است و  است؛ چرا كه اس
ــت يافت كه  ــه اين نتيجه دس ــت مى توان ب از اين جه
دست كم اين مقتل از نگاه راويان بعدى كه آن را گزارش 

كرده اند، كامال مورد اعتماد بوده است.
ــه همراه عصا كش  ــخص نابينايى بود كه ب ابومخنف ش
ــكريان كوفى كه به كربال مى رفتند  ــر راه لش خود بر س
قرار مى گرفت و از آنها سواالتى درخصوص واقعه عاشورا 
مى كرد، سپس اين مطالب را به عصا كش خود مى گفت 
و او نيز مى نوشت و اين گونه نخستين مقتل كربال به نام 

مقتل ابومخنف نوشته شد. 
متاسفانه اصل اين كتاب در دست نيست، ولى بيشترين 
ــاب تاريخ طبرى  ــاب ابومخنف در كت ــدار اخبار كت مق
آمده است. مقتل ابومخنف به اعتبار موضوعش به مقتل 
ــين(ع) و به اعتبار معرفش به مقتل ابومخنف  امام حس

مشهور است.

گزارشگران حسينى

شهادت امام سجاد(ع)
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نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى:

سياست اقتصاد مقاومتى 
بايد پيگيرى شود

ــه دليل كمبود  ــرف ب هنوز بخش هاى عظيمى از تپه اش
ــر تلى از خاك  ــازمان ميراث فرهنگى در زي اعتبارات س
پنهان مانده و اين در حالى است كه در همسايگى اين تپه، 
تپه ديگرى به نام «جى» قرار دارد كه مسجدى در زير آن 

مدفون است.
ــالى است عمليات  به گزارش فارس ، در حالى كه چند س
كاوش از سوى باستان شناسان بر روى تپه اشرف در حال 
ــايگى اين تپه تاريخى، تپه ديگرى  انجام است، در همس
ــان،  ــه به گفته باستان شناس ــرار دارد ك به نام «جى» ق
چنان چه سريع تر عمليات كاوش از سوى سازمان ميراث 
فرهنگى انجام نگيرد، بدون شك در آينده اى نزديك شاهد 

آسيب هاى جدى بر بدنه اصلى اين تپه خواهيم بود.
يكـى از قديمى ترين مسـاجد اصفهـان زير 

تپه جى قرار دارد
ــى، يكى از  ــجد ج ــر در زير تپه جى، مس ــال حاض در ح
قديمى ترين مساجد اصفهان مربوط به دوره سلجوقيان 
قرار دارد،كه به گفته فريدون اللهيارى، مدير كل ميراث 
فرهنگى استان اصفهان، تپه تاريخى جى كه بدون شك 
در زير آن مى توان آثار تاريخى زيادى را به دست آورد، در 
زير مدرسه اى در محله اى پر تردد در فاصله  نزديك به تپه 

اشرف قرار دارد.
ــتان اصفهان در  ــراث فرهنگى اس اظهارات مديركل مي
ــت آمده،  ــود،كه طبق اطالعات به دس حالى بيان مى ش
ــد ــه تولي ــالمى، كارخان ــالب اس ــش از انق در دوران پي

ــت و پاى مصنوعى» در اين محل احداث شده بود  «دس
ــالمى، به جاى اين كارخانه،  كه بعد از پيروزى انقالب اس
ــيارى از  ــال به بعد بس ــد.از آن س ــه اى احداث ش مدرس
ــد و تنها در  ــاك مدفون ش ــن بنا در زير خ بخش هاى اي
ــوى دكتر ميرفتاح در تپه جى،  ــال 1355 بود كه از س س
ترانشه اى باز مى شود،كه گزارش آن در حد 3-2 صفحه 
است و حتى نقشه بردارى نداشته و به همين خاطر فاقد 

ارزش بوده است.
به خاطر تردد بيش از اندازه بر روى تپه اشرف، 

بخش هايى از آن در معرض تخريب است
اما پرونده اين تپه تاريخى براى مدتى بسته شد؛ تا اين كه 
در سال گذشته از سوى عليرضا جعفرى زند، باستان شناس 
ــد كه به خاطر تردد بيش از اندازه بر  ــرف اعالم ش تپه اش
روى اين تپه، بخش هايى از آن در معرض تخريب است و 
مسووالن ميراث فرهنگى بايد عمليات كاوش بر روى اين 

بناى تاريخى را آغاز كنند.
از همان زمان به بعد بود كه رسانه هاى مختلف از اهميت 
ــتند؛ تا اين كه امروز علمدار عليان،  توجه به اين تپه نوش
ــازمان ميراث فرهنگى  ــى س رييس اداره باستان شناس
اصفهان در رابطه با اين تپه تاريخى گفت: طبق بررسى هاى 
انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه در فاصله اى محدود 
از تپه اشرف، تپه تاريخى ديگرى قرار دارد كه در دهه هاى 
ــيارى از  ــه اى بر روى آن، بس ــته، با احداث مدرس گذش

بخش هاى آن پنهان شده و در حال حاضر طبق نقشه هاى 
ــت آمده از اين بنا، در زير اين تپه مسجدى وجود  به دس
ــه مذكور به  ــف و كاوش آن، بايد مدرس داردكه براى كش
ــت كه  منطقه ديگرى انتقال پيدا كند و اين در حالى اس
تعداد زيادى دانش آموز در آن مشغول به تحصيل هستند.
معرفى تپه اشرف به عنوان سايت موزه تاريخى 

اصفهان
ــى از اولويت هاى  ــزود: در حال حاضر يك وى در ادامه اف
سازمان ميراث فرهنگى اصفهان، اختصاص بودجه هاى 
ــت  ــرف اس ــراى ادامه عمليات كاوش در تپه اش مكفى ب
ــفانه به خاطر كمبود بودجه، از انجام اين عمل  كه متأس
معذوريم و از طرف ديگر نيز معتقديم كه پروژه هاى مهم 
ديگرى براى كاوش در اصفهان وجود دارند كه بخواهيم 
ــه مذكور براى دستيابى به بناهاى  اقدام به انتقال مدرس

مدفون شده از جمله مسجد جى در زير آن كنيم.
رييس اداره باستان شناسى اداره ميراث فرهنگى اصفهان 
ــوى  ــرد: بعد از پيگيرى هاى مكرر از س در ادامه تاكيد ك
ــرف را به عنوان  ميراث فرهنگى موفق شديم كه تپه اش

سايت موزه تاريخى در اصفهان معرفى كنيم.
اما اين اظهارات، در حالى از سوى عليان بيان شدكه چندى 
پيش جعفرى زند در گفت وگو با رسانه هاى استان اصفهان 
اعالم كرده بود: وضعيت تپه جى كه از الحاقات تپه اشرف 
ــت؛ به طورى كه هم اكنون بر  است، چندان مطلوب نيس
ــه وجود دارد، كه در حريم آن  روى اين تپه نه تنها مدرس
خودروهاى بسيارى در حال تردد هستند كه اين موضوع 

مى تواند آسيب هاى جدى را به بنا وارد كند.
منابع تاريخى حكايت از اين دارد كه يكى از قديمى ترين 
مسجد اصفهان در زير اين تپه وجود دارد؛ بنايى كه طبق 
ــان، در صورت اختصاص بودجه هاى  يافته هاى كارشناس

الزم براى اين منظور، مى توان بخش هاى مختلف اين بنا را 
از زير خاك كشف كرد.

نمايان شدن اليه هاى پنهان ديگر از تاريخ
عده زيادى از باستان شناسان معتقدند كه اگر اين بخش 
از تاريخ از زير خاك بيرون آيد، بدون شك اليه هاى پنهان 
زيادى نمايان خواهد شد كه تعدادى از اين بخش ها مربوط 
به دوره هاى مختلف تاريخ از جمله سلجوقيان، ساسانيان 
ــارات جعفرى زند؛  ــق اظه ــد بود.طب ــكانيان خواه و اش
باستان شناس اصفهانى، يكى از موانع اصلى بر سر راه پروژه 
كشف مسجد تاريخى در زير تپه جى، وجود دبيرستانى بر 
روى اين بنا است كه تاكنون مسووالن ميراث فرهنگى و 
مسووالن آموزش و پرورش، جهت رسيدگى به اين موضوع 
ــرده  و همچنان بناى قديمى  هيچ تفاهم نامه اى امضاء نك

مسجد در زير تپه خاك مى خورد.
اما سرگذشت اين تپه تاريخى هنوز در هاله اى از ابهام قرار 
گرفته و تپه اشرف نيز اگر چه فصل پنجم كاوش هاى آن 
از سوى ميراث فرهنگى به اتمام رسيده، اما متأسفانه باز 
به خاطر داستان تكرارى كمبود بودجه از سوى سازمان 
ــيارى از بخش هاى آن در زير  ميراث فرهنگى، هنوز بس

خاك پنهان مانده است.
تيرماه امسال بود كه خبر كشف آثار معمارى و سكه هايى 
ــانه هاى خبرى  ــرف در رس ــانى در تپه اش از دوران ساس
انعكاس پيدا كرد، خبرى كه با شنيدن آن قلب بسيارى از 

دوستداران ميراث فرهنگى دوباره به تپش افتاد.
در فصل پنجم از كاوش هاى باستان شناسى در اين تپه، 
آثار معمارى بر جاى مانده از دوران ساسانى، چندين سكه 
مربوط به آن دوران و اشياى ديگرى نيز كشف و ضبط شد.

ــن وضعيت  ــت آمده از آخري ــن اطالعات به دس همچني
ــان مى دهد كه در فصل  اكتشافات در دوره هاى قبل، نش

چهارم كشفيات كه در فاصله سال هاى 89 تا 90 توسط 
باستان شناسان انجام شد، سفالينه هايى از قرن 4 هجرى 

قمرى و سازه هاى تاريخى در محل كشف شد.
كاخى باستانى در زير خاك

به گفته باستان شناسان، اين سازه به دست آمده كه مربوط 
ــت، احتمال مى رود كه مربوط  به دوران ساسانى بوده اس
به يك قلعه تاريخى باشد؛ كاخى كه به گفته رييس اداره 
باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى اصفهان توسط 
اشرف افغان در قرن 12 هجرى قمرى طبق اصول معمارى 
آن زمان احداث شد؛ اما متأسفانه در دوره هاى قبل توسط 
نادرشاه تخريب شد و به همين دليل ما احتمال داديم كه 

بقاياى آثار به دست آمده مربوط به كاخ مذكور باشد.
امروز وقتى براى بازديد از بخش هاى مختلف اين بنا به پل 
شهرستان قدم مى گذاريم، تنها با بخش هايى سردرآورده 
از خاك روبه رو مى شويم كه در زير آن ها دنيايى از تاريخ 
گذشتگان مان نهفته است و تنها با اختصاص بودجه هاى 

الزم، مى توان شاهد قسمت هاى پنهان آن بود.
توقف كاوش باستان شناسـان به دليل كمبود 

بودجه
ــرور مى كنيم، يافته هايى  پرونده اين تپه تاريخى را كه م
ــت مى آيد كه پس از به پايان رسيدن فصل چهارم  به دس
ــه خاطر عدم  ــال 1390، ب ــرف در س كاوش هاى تپه اش
ــه روند كاوش ها  ــاى مكفى براى ادام واگذارى بودجه ه
توسط باستان شناسان، عمليات كاوش براى مدتى متوقف 
شد.اين توقف در حالى از سوى ميراث فرهنگى اصفهان 
صورت گرفته بود كه استاندار وقت اصفهان، مديركل اسبق 
اداره ميراث فرهنگى استان، معاون وقت سازمان ميراث 
فرهنگى و گردشگرى و همچنين رييس پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى كشور در همايشى در بهمن ماه سال 89 در حضور 
جمعى از مسووالن، همگى اعالم آمادگى كرده بودند كه 
ــت در خصوص كاوش،  ــتوانه دو مصوبه هيأت دول با پش
آزادسازى حريم و تبديل تپه اشرف به يك سايت- موزه، 
شرايط را براى انجام 50 فصل كاوش طى 10 سال در تپه 

تاريخى اشرف فراهم خواهند آورد.
بقاياى كاخ اشـرف افغـان مربوط بـه قرن 12 

هجرى قمرى است
ــووالن نگذشته بود كه  مدتى از اظهارات و وعده هاى مس
نتايج چند فصل كاوش در تپه اشرف، اين واقعيت را روشن 
كرد،كه اين تپه داراى آثارى متعلق به پنج دوره تاريخى 
ــانى به اسالمى،  ــانى، دوره انتقالى ساس ــكانى، ساس اش
ــت كه در  قرن چهارم و پنج هجرى، و قرن 12 هجرى اس
فصل چهارم، بقاياى كاخ اشرف افغان مربوط به قرن 12 
هجرى قمرى كشف شد.حال اين سوال مطرح است كه 
ــرف»  ــده تپه تاريخى «جى» و «اش بخش هاى پنهان ش
چه زمانى مى توانند از زير خاك سربرآورند تا بلكه بخش 
اصلى و هويت تاريخى اصفهان دوباره در شهر گنبدهاى 

فيروزه اى زنده شوند.

خبر 

شهردار اصفهان گفت: براى حل مشكالت موجود در ارائه خدمات ارتباطى 
ــووالن مخابرات ، پاى ميز مذاكرات  ــهروندان اصفهان، مس و مخابراتى به ش
ــوند. مهدى جمالى نژاد،  در گفتگو با مهر در خصوص  ــهردارى حاضر ش ش
اقدامات شهردارى براى رفع مشكالت موجود در بخش ارتباطات و استفاده 
شهروندان از خطوط تلفن همراه اظهار داشت: بر اين اساس اخيرا تعامل خوبى 
با شركت مخابرات استان اصفهان داشته ايم. وى با بيان اينكه شهردارى نيز 
ــچ كمك و همكارى دريغ  ــهروندان را دارد و از هي دغدغه ارائه خدمات به ش
ــت و يقينا  ــهروندان مهم اس ــت: براى ما تمام نياز ش نخواهد كرد،  ابراز داش
ــتفاده از تلفن همراه براى ما مهم است. دسترسى آسان شهروندان براى اس
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه دكل هاى مخابراتى،  المان هاى نصب شده 
در شهر اصفهان را تحت الشعاع قرار مى دهد افزود: در حال حاضر،  بنا بر اعالم 
شركت مخابرات 30 خيابان در اصفهان تحت پوشش خدمات ارتباطى براى 
استفاده از تلفن همراه نيستند و از اين رو براى حل مشكالت موجود در ارائه 
خدمات ارتباطى و مخابراتى به شهروندان اصفهان مسووالن مخابرات براى 

رفع مشكالت شهروندان پاى ميز مذاكرات شهردارى حاضر شوند.

شهردار اصفهان:
مسووالن مخابرات، پاى ميز مذاكره 

بيايند

ــارى بر  ــى از پافش رييس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: ركود، ناش
كنترل تورم بود.

ــتقبال اقتصاددانان و  ــه در كليات با اس ــته ضد ركودى دولت،  اگرچ بس
فعاالن بخش خصوصى مواجه شده؛  اما همچنان مورد تأييدكامل فعاالن

ــت و بعضاً اين افراد معتقدند، گره كار   بخش خصوصى و صنعتگران نيس
اقتصاد ركود زده ايران با يك بسته حل شدنى نيست و نيازمند تغييرات 

ساختارى جدى هستيم.
در همين رابطه محمدرضا بركتين، در مصاحبه اى مبسوط نقطه نظرات 
ــته ضد  ــتان را در مورد بس ــدن و بخش خصوصى اس خانه صنعت و مع
ــنهادى براى احياى صنايع اعالم ركودى، يارانه توليد و فرمول هاى پيش

 كرد.
در سياسـت هاى رفع ركود هميشه گفته مى شـود بايد به سراغ 

علت العلل رفت، از نظر شما علت العلل ركود فعلى چيست؟
ركود فعلى را مى توان از چند جهت شناسايى كرد. شايد مهم ترين دليل 
ــارى بيش  از حد دولت به  ــما علت العلل اين ركود، پافش آن و به قول ش
ــت مردم، باال ماندن نرخ بهره و  كنترل تورم، جمع آورى نقدينگى از دس
ــد،كه فعاالن اقتصادى را از فعاليت  تجميع نقدينگى در نزد بانك ها باش
اصلى خود جدا و به سمت سپرده گذارى در بانك ها هدايت كرده است. در 
حال حاضر تقاضا به دليل نقدينگى منقبض  شده كاهش  يافته و اجناس 

در انبارها مانده است.
حال ما با بسـته اى مواجه شـده ايم كه گفته مى شـود مى تواند 
محرك خروج از ركود باشـد، آيا رويكرد اين بسـته مورد تاييد 

بخش خصوصى است؟
ــى جامعه  ــيد كه ديد تداوم وضعيت فعلى به فروپاش دولت به  جايى رس
مى انجامد و آنچه در اين بسته آمده نشان مى دهد دولت به مشكل اصلى 
واحدهاى توليدى يعنى عدم فروش محصوالت و افزايش موجودى انبار 
ــته در مورد اعطاى وام ارزان به  ــده و رويكرد موجود در اين بس واقف ش
خريداران محصوالت داخلى مورد تاييد بخش خصوصى است؛ اما با برخى 

بخش هاى آن موافق نيستيم.
از نظر شما آيا مساله تورم با اتخاذ سياست هاى كنترلى قابل  رفع 
اسـت و آيا همان گونه كه وزير نيز اعالم كرده، مقاومت گروهى و 

اجتماعى در مقابل كاهش تورم وجود ندارد؟
ــاى توليدى  ــت واحده ــار تقوي ــر در كن ــى اگ ــق نقدينگ ــورم و تزري ت
ــعى  ــت و بايد س ــد، پديده بدى نيس ــع عمومى جامعه باش و بهبود وض
ــد را نيز  ــار تورم، تولي ــودكه در كن ــود نقدينگى در حالتى تزريق ش ش
ــورم ما كامًال  ــورم زندگى كرده و ت ــال با ت افزايش دهد. جامعه ما 35 س
ــخت آن نيازمند تغييرات عمده  ساختارى شده و براى عبور از هسته س
ــروز برخى  ــدت موجب ب ــال در كوتاه م ــتيم و اين اعم ــاختارى هس س
ــورم جوابگو نخواهد ــود بنابراين نگاه ِصرف به كنترل ت مقاومت ها مى ش

 بود.
از ديد شما اين عوامل نهادى و ساختارى به كدام مشكل مرتبط 

هستند؟
مشكل اصلى،  اين افيون و ماده مخدرى است كه كل ساختار اقتصادى ما 
را وابسته به نفت كرده است. اعتياد به درآمدهاى نفتى كل ساختار اقتصاد 
ــت، دولت به دنبال ارز نفتى و مردم  كشور را از حالت كارا خارج كرده اس
ــتند؛ براى  به دنبال واردات ارزان و صنايع به دنبال كمك هاى دولت هس
ــخت با چالش هاى متعددى  اصالح شدن نيازمند عبور از اين پوسته س
ــه آن كاهش  ــت گردد ك ــته بايد از يك نقطه سس ــم و اين پوس مواجهي

اعتيادهاى نفتى است.
آيا دولت يا بخش خصوصى، به تنهايى قادر به ايجاد اين اصالحات 

هستند؟
به  طور قطع خير. نه دولت، نه شخص رييس جمهور و نه بخش خصوصى 
هيچ كدام به تنهايى قادر به اصالح ساختارهاى فعلى نيستند و بايد همانند 
سال هاى دفاع مقدس همه اقشار و ارگان ها و دستگاه ها به كمك فعاالن 
ــار نفتى  اقتصادى و دولت بيايند بايد همه افرادى كه از درآمدهاى سرش
ــك آن بيايند و براى  ــتفاده بردند، در دوران كم درآمدى دولت به كم اس

نظام فداكارى كنند بايد ديد آيا در حال حاضر همه در صحنه هستند؟
آيا اين بسته نمره قبولى از بخش خصوصى مى گيرد؟

ــت و خروج  ــز در اختيار دولت نيس ــه عرض كردم همه چي همان گونه ك
ــه اختيارات  ــت؛ اما با توجه ب ــه بخش ها اس ــود نيازمند كمك هم از رك
ــكل  ــرد. اما همچنان معتقدم مش ــره قبولى مى گي ــته نم دولت اين بس
ــكل ــاختارها همچنان مش ــت و س ــع نيس ــل  رف ــته قاب ــك بس ما با ي

 دارند.
صنايع از زمان آغاز هدفمندى تاكنون قادر به دريافت مطالبه 30 
درصدى خود از منابع هدفمندى نشده اند. آيا خانه صنعت و معدن 

فرمول و پيشنهادى در اين زمينه ارائه كرده است؟
ــت و تالش خانه صنعت اين بوده  فرمول ما در چند كلمه قابل  بيان نيس
ــم و همه جانبه به موضوعات بنگريم و از كه از ايده آل گرايى فاصله بگيري

همين رو، در هر زمينه طرحى مى دهيم كه در آن  هم نقش و وظايف خود 
را ديده و هم توصيه هايى به دولت مى دهيم.

ــب  يكى از پژوهش هايى كه اخيرا صورت گرفته در مورد مجراهاى مناس
ــت براى مثال پيشنهاد داديم بخشى از  براى جذب كمك هاى دولت اس
يارانه هاى صنعت بر حقوق كارگران افزوده شود تا ضمن حفظ قدرت قشر 
ــيب پذير در قالب افزايش حقوق يا پرداخت حق تأمين اجتماعى آن،  آس

بنيه مالى شركت هاى توليدى نيز حفظ و احيا شود.
ــن كمك ها نيز  ــراى پرداخت اي ــا ب ــنهادى م ــورد معيارهاى پيش در م
ــت بنگاه ها  ــزان ماليات پرداخ ــتغال و مي ــزان ايجاد اش ــد بگويم مي باي
ــن كار يك جدول ــراى اي ــرد. دولت بايد ب ــرار بگي ــالك دولت ق بايد م

ــاس  ــت بايد بر اس ــد. اولوي ــخص كن ــا را مش ــرده و اولويت ه ــه  ك  تهي
ــس  از آن به  ــقوط نكنند و پ ــد تا س ــركار باش ــرحال و س واحدهاى س
ــايى دقيق داليل ريزش آن ها را  ــقوط كرده ها برويم و با شناس سراغ س
مشخص كنيم. اگر تعويق بدهى به دليل سياست هاى دولت و مشكالت 
ركودى بود به آن ها مهلت دهيم تا با ادامه فعاليت خود بدهى ها را تصفيه

 كند.

نرخ سـود بانكى مدت هاسـت كه بالى جان توليد شده، بهترين 
راهكار براى كاهش آن چيست؟

رفع علل باال ماندن نرخ سود بايد در اولويت باشد؛ اما سوال ما اينجاست 
ــات مى گيرد، اما  ــى مالي ــارت و هر فعاليت ــت از توليد و تج كه چرا دول
سپرده گذاران مشمول هيچ مالياتى نمى شوند؟ آيا اين اقدام دولت خود 

تشويقى براى ترك فعاليت توليدى و پناه بردن به بانك ها نيست.

ــوراى اسالمى:  ــيون اصل 44 مجلس ش رييس كميس
ــت كه اگر تحريم ها هم لغو شود  تأكيد رهبرى اين اس
ــت اقتصاد مقاومتى و  همچنان سياست ما، بايد سياس
حمايت از توليد ملى باشد و مواظب باشيم بازار ما بازار 

مصرف كاالهاى خارجى نشود.

ــر معظم  ــوص نامه رهب ــر، در خص حميدرضا فوالدگ
ــام  ــراى برج ــاره اج ــور درب ــه رييس جمه ــالب ب انق
ــم رهبرى به  ــه مقام معظ ــه به نام ــت: از چند زاوي گف
ــى اينكه بار ديگر  رييس جمهور مى توان نگاه كرد؛ يك
ــور و قانون  ــى واليت فقيه در كش ــش حيات اهميت نق
ــان به  عنوان فصل  ــى و نظام ما اثبات شد و ايش اساس
ــه بحث ها خاتمه ــدند و به هم الخطاب وارد موضوع ش

 دادند.
ــكر كرد؛  ــد خدا را براى نعمت رهبرى ش وى افزود: باي
ــان در مهم ترين مقاطع حساس و تاريخى  چراكه ايش
ــا تدبير و  ــيوه و ب ــائل نظام را به بهترين ش انقالب، مس

تيزبينى و بينش عميق فيصله مى دهند.
ــالمى ــوراى اس ــردم اصفهان در مجلس ش نماينده م

ادامه داد: نكته دوم اين است؛ كه با توجه به اينكه مصوبه 

شوراى عالى امنيت ملى پس از تاييد رهبرى الزم االجرا 
ــوراى اسالمى  ــود و قانون مصوب در مجلس ش مى ش
پس از تاييد شوراى نگهبان اجرا مى شود و رهبرى هم 
ــير قانونى خود قرار داده بودند با ــير برجام را در مس س

ــان به عنوان اينكه اين   طى شدن اين سير قانونى، ايش
ــدند و ورود ايشان  سير قانونى انجام شد وارد قضيه ش
ــرانجام  ــا تاييد كلى نبود؛ بلكه به س به معنى رد كلى ي

رسيدن اين مساله از مسير قانونى خودش بود.
فوالدگر تاكيد كرد: نكته سومى كه بايد مدنظر قرار گيرد 
اين است كه تاكيداتى كه رهبر معظم انقالب به دولت 
ــت كه مبنا بايد  و رييس جمهور دارند حاكى از اين اس
متن مذاكرات و قانون مجلس شوراى اسالمى و مصوبه 
شوراى عالى امنيت ملى باشد و مبنا تفسير طرف مقابل 
قرار نگيرد. وى با بيان اينكه مبنا بايد بر اين قرار گيرد كه 

اعتماد كامل به دشمن نداشته باشيم، تصريح كرد: بايد 
راه هاى مقابله با نقض عهد و پيمان شكنى طرف مقابل 
ــالمى و  ــوراى اس كه در نامه رهبرى و قانون مجلس ش
ــوراى عالى امنيت ملى ذكر شده اند را مدنظر  مصوبه ش

داشته باشيم.
ــالمى ــوراى اس ــس ش ــان در مجل ــده اصفه نماين

ــت كه رهبر معظم  ــت: نكته چهارم اين اس اظهار داش
انقالب صراحتاً اعالم كردند كه اگر طرف مقابل تحريم ها 
را لغو نكرد و يا تحريم هاى جديدى را اعمال كرد دولت 
بايد اقدامات داوطلبانه را متوقف كرده و آمادگى تامين 

نياز 190 هزار سو كشور را داشته باشد.
فوالدگر اذعان داشت: بازطراحى راكتور هسته اى اراك و 
خارج كردن اورانيوم غنى شده منوط به قرارداد مطمئن 
ــت و با اين  وجود يك  و فيصله پيدا كردن پى .ام .دى اس

سرى از اقدامات اجرايى منوط به اقدامات متناظر است.
ــى مجلس در  ــيون اصل 44 قانون اساس رييس كميس
ــان كرد: تأكيد رهبرى اين است كه اگر  ادامه خاطر نش
تحريم ها هم لغو شود همچنان سياست ما بايد سياست 
اقتصاد مقاومتى و حمايت از توليد ملى باشد و مواظب 
ــود و  ــيم بازار ما بازار مصرف كاالهاى خارجى نش باش
قراردادها باعث واگذارى بازار در اختيار كاالها و خدمات 

خارجى نشود.
وى در پايان خاطر نشان كرد: همچنان كه رهبر معظم 
ــد به طرف هاى  ــه نامه فرموده اند نباي انقالب در مقدم
ــت و اين  يك توافق نامه از نوع  مقابل اعتماد كامل داش
ــت و اين توافق به معناى تغيير در روند  بده بستان اس
اصول انقالب و ارزش هاى نظام و مسير استكبارستيزى 

نظام نيست.

رييس خانه صنعت و معدن اصفهان:

همانند سال هاى دفاع مقدس،
 همه به ميدان بيايند

«جى»؛ تپه اى تاريخى يا مدفن مسجدى كهن

تاريخ اصفهان، همچنان زير خاك مدفون است

كارگروه ويژه جذب سرمايه گذاران 
خارجى، در اصفهان تشكيل مى شود

رييس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: كارگروه ويژه جذب سرمايه گذارى خارجى 
ــكيل  ــات نمايندگان اتاق بازرگانى اصفهان تش با حضور جمعى از اعضاى هي
ــه هيات نمايندگان  مى شود. سيد عبدالوهاب سهل آبادى  در هشتمين جلس
اتاق بازرگانى اصفهان، با اشاره به پروژه سرمايه گذارى سيب سميرم توسط يك 
شركت هنگ كنگى اظهار داشت: اتاق بازرگانى اصفهان با دعوت از شركت هاى 
سرمايه گذارى خارجى و ارائه فرصت هاى سرمايه گذارى به آنان تالش مى كند 

حجم سرمايه گذارى خارجى در استان اصفهان را افزايش دهد.
ــور بيان كرد:  ــوراى ادارى استان با حضور وزير كش ــاره به تشكيل ش وى با اش
ــتان اصفهان،  به صورت شفاف به  دراين جلسه مشكالت بخش خصوصى اس
ــور در جلسه هيات  ــورى قرار گرفت و مقرر شد وزير كش اطالع مسووالن كش
دولت گزارشى از وضعيت صنعت استان اصفهان به اطالع رييس جمهور و وزرا 
برساند.رييس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به تشكيل كميسيون امور اجتماعى 
ــايل و مشكالت اجتماعى با همكارى  اتاق بازرگانى اصفهان و پرداختن به مس
سازمان هاى مسوول تصريح كرد: اقتصاد استان اصفهان با بخش هاى فرهنگى و 
اجتماعى ارتباط مستقيم دارد و براى توسعه اقتصادى بايد هم زمان شاهد توسعه 

بخش اجتماعى و فرهنگى باشيم .
ــالميان، نايب رييس اتاق بازرگانى اصفهان  در اين جلسه خواستار  محمود اس
ــاى جذب  ــى راه ه ــدگان با هدف بررس ــات نماين ــكيل كارگروهى از هي تش
ــكيل يك تيم كارشناسى در بخش  ــد و گفت: تش ــرمايه گذارى خارجى ش س
بين الملل مى تواند عالوه بر آموزش فعاالن اقتصادى در نحوه برخورد با هيات هاى 

خارجى ، زمينه جذب فرصت هاى سرمايه گذارى و تجارى را نيز  فراهم كند.



ــم يك فيلم نيست، فرمول گل زدن به كاپيتان استقالل است!  اين اس
ــود كه در هر  ــوب مى ش ــتاره مهمى محس مهدى رحمتى همچنان س
ــد. با اين وجود  ــا دروازه تيمش را نجات مى ده ــا و باره ــابقه باره مس
ــود دارد. در حقيقت هر چقدر  ــاى قديمى اش را با خ ــوز ضعف ه او هن
ــوار به  ــاى بين 10 تا 15 مترى دش ــى از فاصله ه ــه رحمت گل زدن ب
ــن توپ ها دارد، گلر  ــگردهاى خوبى براى مهار اي ــد و او ش نظر مى رس
ــتقالل روى ضربات از راه دور و يا خيلى نزديك آسيب پذير به نظر  اس

مى رسد.
بازيكنانى مثل وريا غفورى، بايرامى و خيرى نشان داده اند كه مى شود 
ــاند،  در دوئل با رحمتى، از فاصله 30 يا 40 مترى، تير را به هدف نش
ــروج روى توپ هاى  ــى در مورد عدم خ ــه عادت رحمت ــان طور ك هم
ــاى زير تير ــه دفعات روى توپ ه ــده دروازه او ب ــالى نيز باعث ش ارس

ــتقالل صنعتى در همين بازى آخر  ــود؛ درست مثل گلى كه اس  باز ش
به ثمر رساند!

ــد. خوان ــرى  ك ــا  ه ــتقاللى  اس ــراى  ب ــپوليس  پرس ــرمربى  س ــو،  برانك
ــودن  ب ــه  كارت دو  ــاره  درب ــپوليس  پرس ــرمربى  س ــچ،  ايوانكووي ــو  برانك
ــر  ــى اگ ــت:« طارم ــى گف ــت دادن درب ــال از دس ــى و احتم ــدى طارم مه
ــا ملوان  ــازى ب ــد به ب ــتم.ما باي ــى نيس ــران درب ــود نگ ــم ش ــه ه ــج كارت پن
فكر كنيم و در حال حاضر به دربى فكر نمى كنم». برانكو كه دربى قبلى را پيروز 
شده به نظر مى رسد براى استقاللى كرى خوانده و بازى با اين تيم را مهم نمى داند و 
مى خواهد تمركز خود و بازيكنانش روى بازى با ملوان باشد. برانكو در اولين تجربه 
خود در دربى توانست استقالل و امير قلعه نويى را شكست دهد. حال بايد ديد
ــى در  ــر؟ مظلوم ــا خي ــد ي ــى ده ــو را م ــواب برانك ــى ج ــز مظلوم  پروي
ــته در ــت و توانس ــور داش ــتقالل حض ــرمربى اس ــوان س ــه عن ــى ب ــج درب پن
ــو  ــواب برانك ــد ج ــى بخواه ــر مظلوم ــال اگ ــود. ح ــروز ش ــازى پي ــار ب چه
ــى  ــد. مظلوم ــى كن ــتر م ــش را بيش ــان تيم ــار روى بازيكن ــد فش را بده
ــى، درب ــن  آخري در  او  دارد.  ــى  فراوان ــاى  ه ــزه  انگي ــه  ــازى جمع ب ــراى  ب
بازى دو بر صفر برده را با باخت عوض كرد و مى خواهد با برد در اين بازى،خاطره 

دربى 74 را فراموش كند.

ــتقالل كه در پايان هفته نهم، تيمش را در صدر جدول  ــرمربى اس س
ــر اعتراض ها  ــزرگ دارد و آن اينكه براب ــت يك ايراد ب ــاى داده اس ج
ــت  ــكل به تركيب تيمش دس ــد و به جاى حل مش ــات مى كن مماش

مى زند!
ــى در ادوار مربيگرى ــه مى توان به پرويز مظلوم ــزرگ ترين عيبى ك ب

ــبت به مربى اى كه در اين  ــت كه ثبات كمترى نس  او گرفت اين اس
سطح كار مى كند، دارد.

ــخصيت خوبى  ــت و ش  او مربيگرى را در بخش هاى فنى خوب بلد اس
ــقف  ــان داده كه در مقابل اعتراض بازيكنانش س هم دارد؛ اما بار ها نش
ــپس به هم  محدودى از توانايى را دارد. وى اندكى تحمل مى كند و س
مى ريزد و تركيب تيمش را عوض مى كند تا معترضان به ميدان بيايند 

و دست از سر او بردارند.
ــيا و مقابل سپاهان در  ــگاه هاى آس نمونه بزرگ اين ماجرا در جام باش
ــت زد  ــهر رقم خورد. آنجا كه مظلومى به تركيب تيمش دس فوالد ش
ــريفات و يركوويچ را از  ــتاد و ش و چهار چپ پا را با هم به ميدان فرس

تركيب اصلى كنار گذاشت.
ــان خريد و  ــيارى را به ج ــى انتقادهاى بس ــز مظلوم ــد از آن پروي بع
ــت زد. حاال و  ــرا به تركيب برنده اش دس ــش همه اين بود كه چ پرس
پس از گذشت سال ها از آن روز پرويز مظلومى باز هم با همين انتقاد 

مواجه است.
را  ــش  تيم ــب  تركي ــتقالل،  اس ــف  مختل ــاى  ديـــــداره در  او 
عوض كرده و البته بعد از مسابقه و در توجيه دليل اين كار عنوان كرده 

كه دستش بسته است و بازيكن مصدوم دارد.
ــتد و  ــان داده كه جلوى معترض ها نمى ايس مظلومى در اين رابطه نش
معموال تيم را فداى اصوات اعتراضى مى كند و يا از اعتراض ها در آينده 

جلوگيرى مى كند.
نمونه بازى دادن به چنين بازيكنانى، حضور كرار در ديدارهاى گذشته 
ــت كه با وجود آماده نبودن و شركت نكردن در تمرينات  استقالل اس
ــتقالل راه پيدا مى كند و البته تاثيرى هم در روند  بازهم به تركيب اس

بازى و نتيجه پايانى ديدار اين تيم ندارد.
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سرخابى ها 

شگردهاى گل زدن به رحمتى

اولين كرى دربى را برانكو خواند

ايرادى كه به سرمربى استقالل وارد است

پيشكسوتان باشگاه پرسپوليس در مراسم عاشورا حضور داشتند.
مهرداد ميناوند در صفحه اجتماعى اش نوشت: «بخشودگى اهل گنه در 
ــر وابسته به يك گردش چشمان حسين است. ظهر عاشورا  صف محش

نذر داداش على كريمى با دوستان خوب، جاى همه دوستان سبز.»

لنز دوربين

ميناوند و نيكبخت 
در مراسم نذرى على كريمى

ــه بازى  ــگ برتر با س ــاى لي ــم از رقابت ه ــه ده هفت
ــدول دارد، ــتقيمى در صدر ج ــر مس ــذاب كه تاثي ج

ــيت،  ــه در كنار حساس ــود. ديدارهايى ك ــاز مى ش  آغ
ــم هم قرار  ــت در هفته يازده ــر دربى پايتخ تحت تاثي
ــتقالل  ــى، در روزى ميزبان اس ــپاهان رده دوم دارد. س
ــتان در دربى اهواز از  ــت كه استقالل خوزس تهران اس
ــتقالل اين شهر پذيرايى مى كند و يكى از اين  ديگر اس
ــين ليگ در پايان هفته دهم  سه تيم مى تواند صدرنش
ــر تيمى قرار  ــپوليس هم در اين هفته براب ــد. پرس باش
مى گيرد كه سرمربى سابقش هدايت آن را برعهده دارد.

سپاهان اصفهان - استقالل تهران
سه تساوى متوالى در ليگ هم باعث نشد سپاهان جاى 
استقالل در صدر جدول را بگيرد زيرا اين تيم اصفهانى 
هم در هفته هاى گذشته نتوانسته به پيروزى برسد و به 
ــانس قرار گرفتن در رتبه نخست را از دست  راحتى ش
ــت. در مهم ترين و حساس ترين ديدار  امروز،  داده اس
ــتقالل پذيرايى مى كند كه در  ــپاهان در حالى از اس س
ــد در پايان هفته  ــروزى در اين بازى مى توان صورت پي
ــين ليگ شود، اما از دست دادن امتياز، فرصت  صدرنش
ــتقالل تهران و يا رسيدن  ــينى اس را براى تداوم باالنش

استقالل خوزستان به صدر، فراهم مى كند.
ــت محرم نويدكيا جان تازه اى  سپاهانى ها كه با بازگش
ــابقه  گرفته اند، اميدوارند پس از 3-2 هفته بتوانند مس
ــا مهمان آنها يعنى  ــانند، ام ــا پيروزى به پايان برس را ب
استقالل تهران تيمى نيست كه به راحتى بخواهد بازنده 
ــاز باشد. استقاللى ها هم  اين بازى بزرگ و سرنوشت س
كه پس از سه تساوى متوالى در ليگ و فرار از شكست 
ــخت  ــته وارد مثلث بازى هاى س ــازى هفته گذش در ب

ــده اند، يعنى ديدار با سپاهان در اصفهان، بازى  خود ش
ــپوليس در دربى، رقابت با فوالد، براى اينكه در  با پرس
پايان اين بازى ها از جمع مدعيان خارج نشوند، نبايد در 
ــت بدهند.حال بايد ديد در اين  اصفهان امتيازى از دس

ــاس  بازى بزرگ هفته و يا حتى يكى از ديدارهاى حس
ــيد و يا  ــپاهان به صدر جدول خواهد رس نيم فصل، س
ــتقالل با كسب يك نتيجه جذاب خود را به بهترين  اس

شكل آماده حضور در دربى خواهد كرد.

استقالل خوزستان - استقالل اهواز
ــاگردان عبداهللا ويسى ، هفته پيش، پيروزى  هرچند ش
ــتقالل تهران را با تساوى عوض كردند، اما  در زمين اس
همچنان در رده سوم قرار دارند. اين تيم در حالى مقابل 
همنام اهوازى قرار مى گيرد كه در صورت پيروزى پرگل 
ــاوى در بازى بزرگ اصفهان، فرصت  در اين بازى و تس

صدرنشين شدن را به دست آورد.
 در سوى ديگر استقالل اهواز كه يك بازى هم كمتر از 
ساير تيم ها دارد اگر بتواند دومين بُرد خود در اين فصل را 
در دربى اهواز به دست آورد، هم مدعيان باالى جدول را 
خوشحال كرده و هم شانس صدرنشينى و يا ماندن در 
رده هاى باال را از استقالل خوزستان سلب خواهد كرد.

پرسپوليس تهران - ملوان بندر انزلى
ــر ملوان به  ــو ايوانكوويچ در حالى براب ــاگردان برانك ش
ــدان مى روند كه پيروزى در اين بازى حتى مى تواند  مي
پيش از دربى تهران آنها را به نيمه باالى جدول برساند 

و اين يعنى حركت گام به گام به سوى موفقيت.
ــه امتياز بازى، پرسپوليسى ها  ــب س  البته در كنار كس
ــدوم و اخراجى ندهند  ــند بازيكن مص بايد مواظب باش
ــود بازيكن  ــكالت كمب ــا مش ــا كه ب ــن روزه ــا در اي ت
ــود را براى دربى  ــتند، بازيكنان كليدى خ ــه هس مواج

از دست ندهند.
ــتيلى در راس هرم  ــر ميدان، حميد اس ــوى ديگ  در س
ــال ها بازيكن پرسپوليس  ملوان قرار دارد، مربى كه س
بود و براى مدتى هدايت اين تيم را هم برعهده گرفت، 
ــت رضايت هواداران را جلب  اما با نتايج ضعيف نتوانس
ــرمنزل مقصود  ــد. او حاال براى اينكه ملوان را به س كن

برساند، نياز به پيروزى در اين بازى دارد.

ــان به كويت  ــورمان دهم آب تيراندازان كش
ــيا  ــا در رقابت هاى قهرمانى آس ــى روند ت م

ــهميه المپيك را  ــب س ــانس كس ــن ش آخري
ــه تاكنون  ــت ك ــه كنند. اين در حالى اس تجرب
دو سهميه المپيك در اين رشته كسب شده است.

ــد از  ــى توان ــى م ــدال آور المپيك ــوى م ــن بان «اولي
ــمى، ــدى هاش ــيد مه ــن را س ــد» اي ــدازى باش تيران

 رييس فدراسيون تيرندازى در جلسه رونمايى از سالح هاى 
ــت در كشور توليد شود، گفت. در همان جلسه  بادى كه قرار اس

ــه ملى المپيك صراحتا اعالم  ــمى، رييس كميت اى كه كيومرث هاش
ــت.» اين حرف  ــرد :«به مدال آورى تيراندازى در المپيك ريو اميدوار اس ك

باالترين نهاد كميته ملى المپيك نشان مى دهد او حساب ويژه اى روى تيراندازى
 باز كرده است. روى رشته اى كه مشكالتش عليرغم همه موفقيت ها حل نشد.

ــته هايى است كه بانوان موفق تر از آقايان در آن ظاهر شده اند. بانوانى كه حتى در  ــت رش تيراندازى از آن دس
روزهاى بدون فشنگ و با كم ترين امكانات و در شرايطى كه از بسيارى از اردوهاى خود جا ماندند موفق شدند 
خيلى خوب نتيجه بگيرند. آن قدر خوب كه الهه احمدى در آخرين رده بندى فدراسيون جهانى در رده نخست 

تيراندازان رشته تفنگ جهان قرار گرفت و اين يعنى پيشرفت آشكار در عين بى توجهى مسووالن!
ــى، رقابت هاى  ــط الهه احمدى و نجمه خدمت ــهميه المپيك توس ــب دو س ــد از رقابت هاى جهانى و كس بع
قهرمانى آسيا آخرين شانس تيراندازان ايرانى براى كسب سهميه المپيك است. تيمى كه با هر زحمتى بود به 

اردوى هانوفر رفت تا با آمادگى بيشترى در كويت، سيبل را نشانه بگيرد.

ــتاره ى ايرانى العربى از هواداران اين تيم  س
ــنگين برابر الريان در  ــت س به خاطر شكس
ــر  قط ــتارگان  س ــگ  لي ــم  شش ــه  هفت
ــازى  ــن ب ــاس تري ــرد.در حس ــى ك عذرخواه
هفته ششم ليگ ستارگان قطر، دو تيم همشهرى 
الريان و العربى به مصاف همديگر رفتند كه اين ديدار 

در نهايت با پيروزى 5 بر 2 الريان به پايان رسيد.
ــتاره ايرانى العربى در اين ديدار هم مثل  ــكان دژاگه، س اش
ــدان رفت و ــب اصلى تيمش به مي ــاى قبلى در تركي ديداره
 90 دقيقه بازى كرد. او بعد از بازى گفت: بازى را بد شروع كرديم. 
ــم و فاصله را به حداقل  ــا پيش افتاد؛ اما به خود آمدي ــان دو گل از م الري
رسانديم. مى توانستيم گل تساوى را هم به ثمر رسانيم اما بد شانس بوديم و اين 
الريان بود كه از اشتباهات ما نهايت استفاده را برد و سه امتياز بازى را به دست آورد. برابر 

تيم بزرگى همچون الريان نبايد اشتباه مى كرديم.
او ادامه داد: از هواداران العربى كه براى حمايت از ما به ورزشگاه آمده بودند عذرخواهى مى كنيم. مى خواستيم 

كه با پيروزى در داربى، آنها را شاد كنيم اما متاسفانه با اشتباهاتى كه داشتيم بازى را واگذار كرديم. 
ــاگردان  ــارم جدول رده بندى بود. ش ــين و العربى تيم چه ــم الريان صدرنش ــدار جدال بين دو تي ــن دي اي
ــين هم امتياز كنند؛ اما با  ــتند خود را با الريان صدرنش جيان فرانكو زوال، با پيروزى در اين ديدار مى توانس
ــنگينى كه متحمل شدند فاصله آنها با صدر جدول رده بندى به شش امتياز افزايش يافت و در  ــت س شكس

همان رده چهارم جدول رده بندى باقى ماندند.

آخرين شانس تيراندازى
 براى كسب  سهميه  المپيك

عذرخواهى اشكان
 دژآگه از هواداران العربى

ــارد تومان  ــده يك ميلي ــدادى در المپيك آين ــت ح ــراى موفقي ــى گويد ب ــى م كيهان
كنار گذاشته است.رييس فدراسيون دووميدانى با اعالم حمايت كامل از 
احسان حدادى براى المپيك آينده گفت: حدادى در تاريخ ورزش ايران 
ــو همه كار مى كنيم. ــت و براى موفقيت او در المپيك ري ــك استثناس ي

ــن قهرمان اضافه كرد:  ــى در مورد تامين هزينه هاى مورد نياز اي كيهان
حدادى نبايد نگران هزينه باشد. 

ــرمايه گذارى  ــارد تومان س ــد يك ميلي ــت او اگر نياز باش ــراى موفقي ب
ــود. ــرار ش ــك، تك ــدادى در المپي ــمند ح ــدال ارزش ــا م ــم ت مى كن

ــى خارجى براى  ــى همچنين از جذب مرب ــيون دووميدان رييس فدراس
احسان حدادى خبر داد و به پايگاه خبرى وزارت ورزش و جوانان گفت: 
ــان حدادى  ــه در المپيك 2012 لندن، هدايت احس ــف ك كيم بوخونس
ــر مربيگرى وى را  ــده بار ديگ ــت، طبق توافق انجام ش ــده داش را برعه

برعهده مى گيرد و قرار است چهارشنبه اين هفته ششم آبان به ايران بيايد.

بايرن مونيخ با برد مقابل كلن به ركورد هزارمين برد خود دست پيدا كرد.
بايرن مونيخ كه  شنبه شب با نتيجه 4 بر صفر كلن را شكست داد، هزارمين 
پيروزى اش را در بوندسليگا تجربه كرد.پپ گوارديوال، سرمربى اسپانيايى اين 
ــاره پيروزى تيمش، گفت: هزارمين پيروزى مان  تيم، پس از پايان بازى درب
ــگفت انگيز  ــگاه و هواداران ش ــراى همه از بازيكنان و مربيان تا اعضاى باش ب
ــاس غرور مى كنم.گوارديوال درباره  ــت. از اينكه مربى بايرن هستم، احس اس
ــاد موقعيت كم بود.  ــختى بود و امكان ايج ــب هم گفت: بازى س بازى ديش
ــخت است كه آنقدر آمادگى داشته باشى  سرمربى بايرنى ها گفت: خيلى س
ــگا برگزار  ــه دهم بوندس لي ــن بازى در هفت ــوى. اي ــه هر هفته پيروز ش ك
ــهم گوارديوال از اين  ــب كرد.س ــد و بايرن در 10 بازى، 10 پيروزى كس ش
ــت بايرنى ها را  ــت. او در مدتى كه هداي ــورد بوده اس ــروزى 63 م 1000 پي
ــت. در 77 بازى  ــرده اس ــب ك ــد پيروزى كس ــته،  82 درص ــده داش برعه
تيم بايرن مونيخ با سرمربى اسپانيايى، هفت تساوى و هفت شكست هم ثبت شده است.

براى موفقيت حدادى، يك ميليارد كنار گذاشته ام ركورد جديد براى باواريايى ها؛  كسب هزارمين برد

ــت:  ــى گف ــتى فرنگ ــى كش ــاى مل ــم ه ــى تي ــوراى فن ــو ش عض
ــل  برزي  2016 ــك  المپي در  ــران  اي ــتى  كش ــالى  اعت ــراى  ب
ــخصى  ش ــاى  ه ــاب  حس ــويه  تس و  ــازى  حاشيه س از  ــد  باي

پرهيز كرد.
ــا براى مردم  ــان اين مطلب كه محمد بن ــم على آبادى، با بي رحي
ــت: ما بايد به  ــده، اظهار داش ــتى وارد گود ش ــن به كش و اداى دي
ــنگين، يارى رسان  ــووليت س ــنگين تر كردن بار اين مس جاى س

كشتى ايران باشيم.
ــراى عدم  ــتى كه مدام ب ــان كش ــى از اطرافي ــه داد: برخ وى ادام
ــا آمدن او  ــاد مى كردند ب ــيون انتق ــد بنا از فدراس ــت محم بازگش
ــاى مختلف از  ــروز به بهانه ه ــته و ام ــت از انتقاد برنداش هم دس
ــيه سازى ــت به انتقاد و حاش ــتياران و همكاران او دس جمله دس

 مى زنند.دارنده مدال نقره المپيك افزود: 10 ماه تا المپيك باقى مانده 
ــادكردن ــن زمان محدود بايد با هدف اعتالى نام ايران و ش و در اي

 دل مردم رو به جلو حركت كنيم.
ــه البت ــت:  گف ــه  خاتم در  ــورمان  كش ــتى  كش ــوت  پيشكس

ــتى  ــش از المپيك براى كش ــه پي ــازى ها هميش ــيه س  اين حاش
ــادات مغرضانه برخى  ــته كه اميدوارم اين بار حجم انتق وجود داش
ــاى ملى پوش بتوانند در  ــته ها  كاهش يابد تا بچه ه از گوش شكس

فضايى آرام و مناسب براى فتح قله المپيك دورخيز كنند.

ــر خود از  ــن اظهار نظ ــازه تري ــردارى، در ت ــه ب ــيون وزن ــس فدراس ريي
ــى قرار بگيرد.  ــته كه مى تواند از جهاتى مورد بررس موضوعى پرده برداش
ــود خود جاى تامل دارد. ــيده مى ش اينكه اين موضوع امروز به ميان كش
ــن و مدال آورترين  ــران كه يكى از موفق تري ــيون وزنه بردارى اي فدراس
ــت، اين روزها خود را براى  ــور اس ــيون هاى همه ادوار ورزش كش فدراس
ــهميه المپيك هم  ــب س ــى آمريكا كه ميدانى براى كس ــابقات جهان مس
ــود، آماده مى كند. اين فدراسيون در سال هاى گذشته  ــوب مى ش محس
همواره اسير درگيرى هاى لفظى بين روساى وقت و روساى قبلى بوده و 
به نظر مى رسد قرار نيست اين موضوع پايانى داشته باشد. على مرادى كه 
سابقه خوبى در وزنه بردارى ايران دارد، هم اكنون سكان اين فدراسيون را در 
اختيار دارد و انتظار مى رود با همدلى و اتحادى كه در حال حاضر ايجاد شده، 
وزنه بردارى به روزهاى اوج خود بازگردد.حسين رضازاده، قهرمان دو دوره 
ــوان به حضور وى  ــى ترديد اگر بت ــت و ب ــت هاى المپيك ايران اس رقاب
ــوان ارزش هاى  ــى ت ــرده گرفت نم ــيون خ ــت فدراس ــش رياس در بخ
ــار دوره  ــاى المپيك و چه ــازى ه ــى را در دو دوره ب ــول ايران ــن هرك اي
ــازاده رابطه  ــرادى و رض ــان ناديده گرفت. م ــاى قهرمانى جه ــت ه رقاب
ــى گويد ــرف حق را م ــى اينكه كدام ط ــد و بررس ــم ندارن ــى با ه خوب
 موضوع اين نوشتار نيست. بحثى كه هم اكنون مطرح است اين است كه 
مسووالن حال حاضر فدراسيون بايد تمام تمركز خود را بر روى موفقيت 

وزنه برداران در رويدادهاى پيش رو بگذارند. 

ــاره به اين نكته كه هنوز با هيچ  ــتيك، با اش عضو تيم  ملى ژيمناس
ــتم، گفت: ليگ جايى  ــركت در ليگ برتر قرارداد نبس تيمى براى ش
ــكاران، نه اين كه ورزشكار بخواهد با  ــت براى تامين درآمد ورزش اس

هزينه خود برگزار كننده ليگ باشد.
ــتارت  ــت اس ــا، اظها ر كرد: با وجود اين كه قرار اس ــعيدرضا كيخ س
ــت و نهم آبان  ــتيك بيس ــه اول ر قا بت هاى ليگ برتر ژيمناس مرحل
ــى از سوى تيمى دريافت نكردم.  ــود؛ اما هنوز هيچ تماس ماه زده ش
ــت  ــبى اس ــوى ديگر معتقدم برگزارى ليگ برتر فرصت مناس از س
ــور در ليگ  ــدى ندارند و با حض ــكارانى كه منبع درآم ــراى ورزش ب
ــركت در تورنمنت هاى داخلى و  ــازى خود براى ش عالوه بر آماده س
ــخ به اين پرسش كه بين المللى، درآمدزايى نيز مى كنند. وى در پاس
ــت  ــا تصور مى كنيد دريافت مبلغ 100هزارتومان از هر ژيمناس  آي
ــاله،  ــتيك بعد از وقفه دو س ــروع دوباره ليگ برتر ژيمناس ــراى ش ب
ــووالن برگزارى ليگ برتر  ــت يا خير؟ گفت: مس ــبى اس روش مناس
ــى اتخاذ مى كرد ند كه ليگ براى  ــتيك بايد به  هر  حال روش ژيمناس
ــال با تعطيلى مواجه نشود، اما اين كه بخواهيم با هزينه  سومين س
خود ورزشكار استارت ليگ را بزنيم، روند درستى نيست. زيرا خيلى 
از ژيمناست ها امكان دارد بيكار باشند و تنها با ورود به ليگ به دنبال 
درآمدزايى و تامين هزينه هاى خود هستند. حال با اين شيوه برگزارى 

ممكن است ديگر انگيزه اى براى شركت در ليگ نداشته باشند.

اهالى كشتى از حاشيه سازى و
 تسويه حساب شخصى پرهيز كنند

فدراسيون وزنه بردارى نبايد  
به حاشيه برود

ورزشكار نبايد با هزينه خود 
برگزاركننده ليگ باشد!

هفته دهم ليگ برتر؛

تاثير سه استقالل در صدرنشينى ليـگ
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

در موقعيت هاى دشوار ماهرانه رفتار كنيد
ــانيم. ممكن است گاهى در بعضى موقعيت هاى  با آن روبه رو شويد. ما همه انس
اجتماعى احساس ناراحتى، دست و پا چلفت بودن، كمرويى و خجالت كنيم و 
نتوانيم آنچه را كه در مورد آن فكر مى كنيم صراحتاً بر زبان آوريم و كلمات مناسب 
براى ابراز آن را پيدا نمى كنيم. ممكن است در يك مراسم ترحيم يا روزى باشد 
كه يكى از همكارانتان از كار اخراج مى شود. ممكن است هر جايى اين احساس 

را تجربه كنيد.
با اين احساس مقابله كنيد

چيزى كه مهم است اين است كه ياد بگيريد چطور اين احساس را در خود كنترل 
ــا اينكه مى دانيد فرد مقابل  كرده و در اين موقعيت هاى خطرناك چه بكنيد. ب
حرف اشتباهى زده است، به جاى ترك گفتگو بايد سعى كنيد كه فرد مقابل را 

متقاعد كنيد.
ــليت مى گوييد و او ــتتان تس ــم ترحيم به دوس براى مثال وقتى در يك مراس
ــما چطور جواب ــى هم به او نزديك نبودم. ش  مى گويد: نگران نباش، من خيل
 مى دهيد؟ در مهمانى هاى فاميلى هم ممكن است از اين اتفاقات بيفتد و يكى از 
بستگان سوواالت زيادى در مورد هديه اى كه آورده ايد بپرسد. با اين رفتار چطور 

برخورد مى كنيد؟
ــت. اين نكات را بخوانيد تا ياد  ــبختانه، راه حلى براى اين موقعيت ها هس خوش

بگيريد كه در اين موقعيت هاى ناراحت كننده چطور رفتار كنيد.
كسى از شما تعريف و تمجيد مى كند

ــگاه رفته و ورزش مى كنيد و  ــاعات بين كاريتان به باش ــت كه در س سه ماه اس
ــد. مى دانيد كه ظاهر خوبى پيدا  كم كم ماهيچه هايتان دارند روى فرم مى آين
كرده ايد. دوستى قديمى را مى بينيد. او به سرعت متوجه تغييرات فيزيكى شما 
مى شود و صادقانه مشغول تحسين كردن و تعريف كردن از شما مى شود. اما شما 
فرد خجالتى و متواضعى هستيد و نمى دانيد كه چطور پاسخ اين دوست را بدهيد.

چه بگوييد:
ــت. در اين موقعيت هم وضع به همين  گاهى يك جواب ساده بهترين جواب اس
منوال است. جواب ساده اى مثل يك «متشكرم» كوتاه مى تواند كارتان را آسان 
ــتتان نگاه كنيد تا تاثير بيشترى  كند. هنگام گفتن اين جمله در چشمان دوس

بگذارد.
مى توانيد اين تشكر را كمى بيشتر آب و تاب داده و كمى شكسته نفسى بكنيد. 
آهسته پشت دوستتان را نوازش كرده يا از ساير حركات دوستانه استفاده كنيد تا 

بفهمد كه تعريفش را جدى گرفته ايد.
ــانيد مى توانيد كمى در  در آخر براى اينكه اين تمجيد را به موضوع بحث بكش
مورد اين تغييرتان يا اينكه چطور وزن كم كرده ايد با او صحبت كنيد. اين باعث 

مى شود كه دوستتان تصور كند موضوع مهمى را متوجه شده است.
به دوستى تسليت مى گوييد

ــتگان  ــتى يكى از بس ــن موقعيت ها وقتى اتفاق مى افتد كه دوس يكى از بدتري
ــما مى خواهيد دوستتان  ــت مى دهد. ش نزديكش مثل مادر يا پدرش را از دس
ــا ناراحتى او ــر كارى انجام دهيد ت ــد و حاضريد ه را مطمئن كنيد كه آنجايي

 كمتر شود.
ــى خواهيد ــد و نم ــار مى آي ــكل كن ــور با اين مش ــه او چط ــى دانيد ك اما نم
 مرزها را از بين ببريد. احساس همدردى با دوستان در چنين موقعيت هايى كار 

ساده اى نيست.
ادامه دارد...

ــت به شرطى كه  ــتيد كه دوئل كردن در پاراگوئه آزاد اس آيا مى دانس
طرفين خون خود را بر گردن بگيرند؟

آيا مى دانستيد كه فيل ها تنها حيواناتى هستند كه نمى توانند بپرند؟
آيا مى دانستيد كه فوريه 1865 تنها زمانى بود كه ماه كامل نشد؟

 I am ــتيد كه كوتاهترين جمله كامل در زبان انگليسى آيا مى دانس
است؟

ــك باربى را زنده تصور كنيد، سايزش  ــتيد كه اگر عروس آيا مى دانس
33-23-39 و قدش 2 متر و 15 سانتى متر خواهد بود با گردنى 2 برابر بل؟
آيا مى دانستيد كه در مصر باستان افراد روحانى تمام موهاى بدن خود 

را مى كندند حتى ابروها و مژه ها؟
آيا مى دانستيد كه كوبيدن سر به ديوار 150 كالرى در ساعت مصرف 

مى كند؟
آيا مى دانستيد كه پروانه ها با پاهايشان مى چشند؟

آيا مى دانستيد كه گربه  ها مى توانند بيش از يكصد صدا با حنجره خود 
توليد كنند در حاليكه سگ ها كمتر از 10 تا؟

ــى بلدند، از تعداد  ــتيد كه تعداد چينى هايى كه انگليس آيا مى دانس
آمريكايى هايى كه انگليسى بلدند، بيشتر است؟

آيا مى دانستيد كه اگر يك ماهى قرمز را در يك اتاق تاريك قرار دهيد، 
كم كم رنگش سفيد مى شود؟

ــال و 7 ماه و 6 روز فرياد  آيا مى دانستيد كه اگر به صورت مداوم 8 س
بزنيد، انرژى صوتى الزم براى گرم كردن يك فنجان قهوه را توليد كرده ايد؟
آيا مى دانستيد كه شهر استانبول در كشور تركيه تنها شهر جهان است 

كه در دو قاره مختلف قرار گرفته است؟
آيا مى دانستيد كه احتمال ابتال به كمر درد در افراد سيگارى دو برابر   

افراد غير سيگارى است؟
آيا مى دانستيد كه برزگترين كارفرماى جهان سامانه راه آهن كشور   

هند با بيش از 1,6 ميليون نفر كارمند مى باشد؟
 آيا مى دانستيد كه تقريباً بيش از 1300 گونه عقرب وجود دارد كه تنها 

25 گونه از آنها مرگبار مى باشند؟
 آيا مى دانستيد كه كم خوابى مى تواند سيستم ايمنى بدن شما را ضعيف 

نموده و قابليت مقابله با عفونت ها را كاهش دهد؟
 آيا مى دانستيد كه يك درخت زيتون تا 1500 سال عمر مى كند؟

 آيا مى دانستيد كه «كانادا» واژه اى هندى و به معناى روستاى بزرگ 
است؟

ــتيد كه هر خانم در طول عمر خود به طور متوسط 2/7   آيا مى دانس
كيلوگرم رژ لب مصرف مى كند؟

ــان از 3 تا 3000 ترابايت   آيا مى دانستيد كه ظرفيت حافظه مغز انس
تخمين زده مى شود؟ مجموعه دانشنامه ملى بريتانيا كه تاريخ 900 ساله را 

شامل مى شود، 70 ترابايت حجم دارد.
 آيا مى دانستيد كه وقتى يك پنگوئن نر عاشق يك پنگوئن ماده مى 
شود، سرتاسر ساحل را جستجو مى كند تا زيباترين سنگ ريزه را پيدا كرده 

و به او هديه دهد؟
 آيا مى دانستيد كه روانشناسان ادعا مى كنند: وقتى هنگام خوابيدن 
ــى بود كه  ــى را بغل مى كنيد، آرزو مى كنيد كه كاش آن بالش كس بالش

دوستش داريد و دلتان برايش تنگ شده؟

ــودم فكر ــن بچه كه ب ــت. م ــنامه بابام 210 هس ــماره شناس ش
ــان به  ــوى جه ــه كه ت ــن آدمي ــت و دهمي ــام دويس ــردم باب ــى ك  م

دنيا اومده!
داشتم تو كالس از اول تا آخر با دوستم حرف مى زدم، استاد آخراى   
كالس حسابى از دستم خسته شده بود، گفت پنج دقيقه ديگه حرفاتو 

جمع بندى كن!
پسر يكى از آشناها يه شلوار جين مدل پاره خريده بود. مامانش هم 
ــلوار پاره توى كمدشه. برداشته  رفته بوده اتاق رو مرتب كنه ديده يه ش

درسته انداخته  بودش توى آشغالى!
 سر كالس بوديم، يكى از پسرها خوابيده بود، يهو استاد اومد زد رو 
شونه اش، گفت خوابى؟ پسره پريد، هول شد، گفت: نه آقا، دراز كشيده 

بوديم! هيچى ديگه همه داشتن صندلى ها رو گاز مى زدن.
ــاد نخوره و  ــيرينى زي ــه اش براى اين كه ش دختر خاله ام به بچ  
ــه دونه اش  ــمرده ام، ي ــيرينى ها رو ش ــه گفته ش دندوناش خراب نش
ــه همه  ــواب بودن رفت ــى همه خ ــم وقت ــت! بچه ه ــه مى زنم كم بش
شيرينى ها رو نصفه گاز زده كه تعدادش كم نشه! هوش و استعدادت تو 

حلقم! 
ــى خوبه از هر  ــتم مى گفتم يه زن عمو دارم خيل ــتم به دوس داش
لحاظ... بعد از كلى حرف زدن دوستم برگشته مى گه: حاال بگو ببينم زن 

عموت مجرده يا متاهله؟
يه فاميل خيلى خجالتى داريم يه شب اومد خونه بابام اينا. شب هم   
ــه. گفت: ممنون،  ــم بفرما صبحان ــا خوابيد. صبح بهش گفتي همون ج

صبحونه خورده ام!
 تو يه پاساژ راه مى رفتم كه يهو خوردم به يه نفر و اون افتاد زمين. 
سريع رفتم بلندش كنم و گفتم واقعا عذرخواهى مى كنم و وقتى دستشو 
گرفتم ديدم طرف از اين مانكن هايى هست كه جلوى مغازه مى ذارن. 
ــگاه مى كنه و يه لبخند  اطرافمو كه نگاه كردم ديدم يه يارو داره بهم ن
تمسخرآميز هم رو لباشه. بهش گفتم خنده داره؟ من فكر كردم آدمه. 
ــدم اون هم يه مانكن ديگه  يارو چيزى نگفت، خوب كه دقت كردم دي

است!

شعر(ويژه محرم)خاطرات بامزه شما 

شب اول قبر
ِكى به زيبايى او گل مى رسيد

پيش او يوسف خجالت مى كشيد
غرق حيرت داشتند اين زمزمه
آمده اين جا حسين فاطمه؟!

صاحب روز قيامت آمده
گوئى بهر شفاعت آمده

سوى من آمد مرا شرمنده كرد
مهربانانه به رويم خنده كرد

گشتم از خود بى خود از بوى حسين(ع)
من كجا و ديدن روى حسين(ع)
گفت: آزادش كنيد اين بنده را
خانه آبادش كنيد اين بنده را

اين كه اين جا اين چنين تنها شده
كام او با تربت من وا شده

خويش را در سوز عشقم آب كرد
عكس من را بر دل خود قاب كرد
بارها بر من محبت كرده است

سينه اش را وقف هيئت كرده است
سينه چاك آل زهرا بوده است
چاى ريز مجلس ما بوده است

پرچم من را به دوشش مى كشيد
پا برهنه در عزايم مى دويد
بهر عباسم به تن كرده كفن
روز تاسوعا شده سقاى من
اقتدا بر خواهرم زينب نمود

گاه مى شد صورتش بهرم كبود
ادامه دارد...

كاريكاتور(موانع ازدواج)

جواب سودوكو  شماره 1711سودوكو  شماره 1713

جواب معما 1711معما 1713
اين عبارت به لحاظ معنى و مفهوم واقعى يعنى 
ــى را با چوب زدن و به وسيله چوب تنبيه و  كس
سياست كردن است ولى مجازاً كسى را خجل 
ــان و نيكى ،  ــار كردن از بسيارى احس و شرمس
ــى پذيرايى و  بيش ازحد معمول و انتظار از كس
ــى محبت كردن ، نيكى كردن به آن كه  به كس
نسبت به تو نيكى نكرده است ، وباالخره با انعام 
ــى را كه انعام و اكرام وظيفه او بوده  و اكرام كس

خجل كردن است .
ــل خجالت و  ــرف مقاب ــن موارد ط  در تمام اي
شرمساريش را با عبارت باال به صور و اشكال زير 
پاسخ مى گويد : چوبكارى نفرماييد ، فالنى مرا 

چوبكارى مى كند ، خودم شرمنده هستم ديگر 
چوبكارى نفرماييد ، و قس على هذا  چوبكارى 
همان طورى كه حاكى از سياست و تنبيه طرف 
مقابل به وسيله چوب زدن است  مردان متاهل 
ــاالرى  با  ــان را البته در دوره مردس همسرانش
چوب هاى ضخيم به خصوص چوب انار كه ضربه 
هايش دردناك بوده و بدن را متورم و خون آلود 
مى كرده است مجازات مى كرده اند. چوبكارى 
براثر زمان پيشرفت كرد! و از درون خانه داخل 
سياست شده گوشه اى از گوشمالى و مجازات 
ــه گان گناهكار را بر عهده گرفته  سياست پيش

است.  

ــر تا آينه به  ــم ناظ 1 متر،  زيرا فاصله چش
ــكل  عالوه فاصله آينه تا تصوير مجازى ش
ــود و  ــاوى 2 متر مى ش گرفته در آن، مس
ــر به وضوح ــه 2 متر را ديگ هومر از فاصل

 مى تواند مشاهده كند.

دو دايره موجود در چرخ باال را در نظر بگيريد.
ــر دايره كوچيك  ــزرگ تر دو براب محيط دايره ب

تر است.
از آن طرف چون در چرخى به هم متصل اند در 
فاصله زمانى t كه مسافت x را طى مى كنند هر 
ــور هر دو هم  دو دايره 5 دور مى زنند. پس چط

زمان مسافت x را طى مى كنند؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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چوبكارى نفرماييد 

داستان كوتاه

ــر انتظامى، كه پالتوى نويى پوشيده  اُچوِمُلف، افس
ــت ، ازمحوطه ى بازار بود و بسته اى در دست داش

ــى مو حنايى در  ــت. پشت سرش ، پليس  مى گذش
حركت بود كه غربالى لبالب ازانگورفرنگِى مصادره 
ــتى گرفته بود ، همه جا ساكت بود...  شده را دودس

توى ميدان كسى ديده نمى شد ...
ــاى كوچك، چون  ــاِز ميخانه ها ومغازه ه درهاى ب
ــه دنياى  ــنه ، بانگاهى غمزده ب ــاى گرس دهان ه
ــدا درآن  ــد. حتى يك گ ــده بودن خداوند خيره ش

نزديكى ديده نمى شد.
ــيد: كه گاز  ــوش اُچوِمُلف رس ناگهان صدايى به گ
مى گيرى، هان، سگ مافنگى! نذارين در بره، مردم! 
اين روزها گازگرفتن قدغنه. بگيرينش، آهاى! صداى 
زوزه ى سگى بلندشد .اُچوِمُلف به آن طرف نگاهى 
انداخت وسگى راديد كه يك پايش راباال گرفته واز 
انباِر الواِر پيچوگيِن تاجر دوان دوان بيرون مى آمد 
ومردى باپيراهن چيت آهارزده، جليقه ى باز وسرى 
زيرانداخته سربه دنبالش گذاشته بود. مردخودش 
ــگ راگرفت .  ــت ويك پاى س ــن انداخ راروى زمي
ــيد وصدا بازبلند شد :  زوزه ى ديگرى به گوش رس
ــاى خواب آلود ازمغازه  " نذارين فراركنه!" چهره ه
ها سرك كشيد وچيزى نگذشت كه جمعيتى – كه 
ــراف انبار  ــد – اط ــيده باش انگاراز دل زمين جوش

الوارجمع شد.
ــه درگيرى پيش  ــان، مثل اين ك پليس گفت: قرب

اومده !
ــت رفت.  ــرف جمعي ــه ط ــت وب ــف برگش اُچوِمُل
ــردى راديد كه  ــار م ــزرِگ انب ــِو دِرب ــت جل درس
ــه نينداخته به  ــه ى دكم ــت وجليق ــش رف وصف
ــتش  ــت راس ــتاده بود، دس ــت. مردايس ــن داش ت
ــودش رابه  ــون آل ــت خ ــرده بود وانگش ــد ك رابلن
ــه اش ــى درقياف ــى داد.گوي ــان م ــت نش جمعي
ــونت ــد: نش ــى گوي ــه م ــد ك ــى ش ــده م خوان

مى دم، پدرسوخته! وانگشتش حال پرچم پيروزى 
ــاز راشناخت  ــت . اُچوِمُلف خروكيِن طالس راداش
ــمالويى بود  ــگ توله ى پش . عامل جنجال، كه س
باپوزه اى درازولكه ى زردى برپشت، پاهاى جلوش 
راجدا ازهم گذاشته بود، ِكز كرده بود و سراپا لرزان، 
ــته بود. درچشمان اشك  ــط جمعيت نشس دروس

آلودش درماندگى و وحشت خوانده مى شد .
ــكافت وپيش مى  ــه جمعيت را مى ش اُچوِمُلف، ك
رفت، گفت: چه خبره؟ اين جا چه كار مى كنين؟ تو 
چرا انگشتتو باال گرفتى؟ كى بود عربده مى كشيد؟ 
ــرفه مى كرد، گفت :  خروكين، كه توى مشتش س
ــاكت و صامت مى رفتم ،يعنى  قربان، من داشتم س
اومده بودم با ميرى ميريچ درباره چوب حرف بزنم 

، كارى هم به كاركسى نداشتم كه يهو اين انگشت 
منو گازگرفت .

ــى ام، كارظريفى  عذرمى خوام، من آدم زحمتكش
ــارت منو بدن... آخه،  دارم. مجبورشون كنين خس
ممكنه يه هفته اى نتونم بااين دست كاركنم. قربان، 
خودتون كه مى دونين قانون اجازه نميده هركسى 
حيوون وحشى شو ول كنه تودست وپاى مردم .اگه 
ــروع كنن به گازگرفتن، ديگه  قرار باشه حيوونا ش

زندگى براآدم نمى مونه...
اُچوِمُلف، كه ابرو درهم كشيده بود وسرفه مى كرد،با 
تحكم گفت: اوهوم...خب،خب.خب،...اين سگ مال 
كيه؟ من ولش نمى كنم. من آدم هايى رو كه بخوان 
سگ شونو توكوچه وخيابون ول كنن ادب ميكنم! 
ــى بزنيم كه  ــن آدم هاي ــيده كه تو ده وقتش رس

نمى خوان مقرراتو رعايت كنن.
ــى كنم...يادش ــه ش م ــوخته روجريم اون پدرس

ــگ وهرجور حيوونى تودست   مى دم ول كردن س
وپاى مردم چه معنى مى ده! پدرشو درمى آرم.

ــش كردوگفت: يِلديرين،  رويش رابه پليس همراه
صاحب اين سگو شناسايى كن،يه استشهاد هم تهيه 
كن. بعدش هم سگو بى درنگ بايد سربه نيس كنى. 
احتماال ممكنه هارباشه...ميخوام ببينم صاحب اين 

سگ كيه؟
ــم مال ژنرال  ــان جمعيت گفت: گمون صدايى ازمي

ژيگالُف باشه.

ــن، بياكمك كن من  ژنرال ژيگالُف! اوهوم. يِلديري
پالتومو دربيارم...

اوف، چقدرهوا گرمه!حتما بارون ميگيره. رويش رابه 
ــه ميخوام بدونم  خروكين كرد وگفت: چيزى روك
ــگه تورو گازگرفت؟چطورشد  اينه كه چطورشد س
ــگى به اين  ــتتو گازگرفت؟ كى باور ميكنه س انگش
ريزه ميزه اى انگشت تو آدمى به اين قدوهيكلو گاز 

بگيره! من شما آدم هارو ميشناسم! 
ــدِن مردم دماغ اين  قربان، اين بابا به خاطر خندون
ــوزوند، اون هم گازش  ــنش س سگوبا سيگاِر روش
ــر  ــه دنبال ش ــت، نفهم كه نيس!    اين هميش گرف

درست كردنه قربان !
ــى؟ اين پرت  ــرادارى دروغ ميگ ــم ورو، چ بى چش
ــروان آدم  وپالها چيه ازخودت درميارى؟ جناب س
ــون مى دونن كى دروغ  ــتن، خودش باشعورى هس
ــم حاضرم  ــه دروغ گفته باش ــت. اگ ميگه كى راس
ــه كه تصميم  ــم ! اون ــور قاضى محاكمه بش درحض
ــم نگاه  ميگيره. اين روزها دادگاه همه روبه يه چش
ــى ،برادر خود من تو  ميكنه . اصال، اگه بخواى بدون
ــن! پليس با لحن  ــه... جروبحث نكني اداره ى پليس
مطنطنى گفت: خير، اين سگ جناب ژنرال نيست. 
ژنرال يه همچين سگى نداره. سگ هاى ايشون همه 

از نژاد تازى اَن .
مطمئنى؟  كامال مطمئنم، قربان.

ادامه دارد..

هزار رنگ 

t
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اخبار

ــس آگاهي  ــالش كارآگاهان پلي با ت
ــه اي داخل  ــارق حرف اصفهان دو س
ــتگير و به 70 فقره سرقت  خودرو دس

اعتراف كردند.
سرهنگ ستار خسروي،  رييس پليس 
ــتان اصفهان، اظهار داشت:  آگاهي اس
در پي شكايات مردمي مبني بر سرقت 
ــرق شهر  داخل خودرو در محدوده ش
ــوع در  ــيدگي به موض ــان، رس اصفه
ــتور كار كارآگاهان پليس آگاهي  دس

قرار گرفت.
وي گفت :كارآگاهان با انجام تحقيقات گسترده و بدست آوردن يكسري سرنخ 

ها موفق شدند يكي از سارقان را شناسايي و دستگير كنند .
اين مقام انتظامي افزود: متهم در بازجويي هاي به عمل آمده به 70 فقره سرقت 
از داخل خودرو با همدستي فردي ديگر اعتراف كرد كه همدست او نيز در يك 

عمليات ضربتي دستگير شد .
خسروي، بيان كرد: در اين خصوص پرونده تشكيل و متهمان جهت سير مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند.
ــه اين افراد خودروهاي  ــاره به اينك رييس پليس آگاهي اصفهان، در پايان با اش
مورد سرقت خود را كه اكثرا فاقد تجهيزات ايمني و دزدگير بودند در محل هاي 
كم تردد شناسايي و با تخريب شيشه خودرو اقدام به سرقت باتري ،ضبط صوت 
ــهريان توصيه كرد: از نصب تزئينات  و وسايل داخل خودرو مي كردند به همش
اضافي و گران قيمت بر روي خودرو خودداري و حتي المكان اثاثيه خود را داخل 
صندوق عقب خودرو قرار دهيد و از رها نمودن وسائل خود درروي صندلي ها و 

داشبورد خودرو خودداري كنيد.

ــتان سميرم اصفهان،  ــت وبازرسي شهيد رئيسيان شهرس ماموران ايس
طي يك عمليات موفق شدند مقدار 101 كيلو گرم ترياك را ،كه به طرز 

ماهرانه اي در وانت نيسان جاساز شده بود كشف كنند.
ــهرياري رييس مركز اطالع رساني پليس اصفهان  سرهنگ غالمرضا ش
ــهيد رئيسيان   ــت و بازرسي ش ــت : ماموران مستقر در ايس اظهار داش
ــميرم، حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه وانت نيسان  س
ــي از اين  ــكوك و آن را متوقف كردند. وي گفت : ماموران در بازرس مش
خودرو موفق شدند مقدار 101 كيلو ترياك را كه به طرز ماهرانه اي با دو 

جداره كردن عقب خودرو جاساز شده بود كشف كنند .
شهرياري بيان كرد: در اين خصوص دو نفر متهم دستگير و جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

70 فقره سرقت در پرونده 
دو سارق حرفه اي داخل خودرو

101 كيلو ترياك در وانت نيسان، جاساز 
شده بود

خبر كوتاه

ــروى انتظامى، در  فرمانده ني
ــار  ــى از طوم ــيه رونماي حاش
ــب  ــان داوطل ــاى كاركن امض
ــتان اصفهان  انتظامى شهرس
ــرم حضرت  ــاع از ح براى دف
ــا افتخار  ــب (س) گفت: م زين
مى كنيم كه نيروهاى انتظامى 
هر لحظه آماده جهاد و شهادت 

هستند.
ــترى با تسليت ايام  سردار اش

ــين (ع) و ياران باوفايش اظهار داشت: كاركنان  ــهادت امام حس ش
نيروى انتظامى با تأسى از امام حسين (ع) امروز با روحيه جهادى و 
حماسى آمادگى خدمت رسانى به مردم را دارند و هرلحظه نيز آماده 

جهاد و شهادت هستند.
وى با تقدير از حركت حماسى كاركنان نيروى انتظامى شهرستان 
اصفهان گفت: امروز به داشتن چنين كاركنانى در نيروى انتظامى به 
خود مى بالم و بايد بگويم كه مسلماً هرجايى كه روحيه ايثار و آماده 

بودن براى شهادت وجود داشته باشد، بهتر مى شود خدمت كرد.
ــربازان امام  ــاى انتظامى س ــه نيروه ــترى، با بيان اينك ــردار اش س
ــلمين جهان هستند، گفت:  زمان(عج) و نائب برحقش ولى امر مس
نيروى انتظامى آمادگى دارد هركجا كه مقام واليت تشخيص دهند 
ــمنان  ــالمى با دش چه در داخل و چه در خارج از مرزهاى ايران اس

اسالم مبارزه كند .
ــان كرد:  ــده ناجا خاطر نش ــايت پليس، فرمان ــاس گزارش س براس
ــين(ع) تا پاى جانشان  همانطور كه در كربال ياران باوفاى امام حس
ايستادند و ايشان را يارى كردند امروز نيروهاى انتظامى هم به عنوان 
سربازان باوفاى واليت تا آخرين قطره خونشان در دفاع از ارزش ها و 
ــتند و گوش به فرمان رهبر و پيشواى  آرمان هاى اين نظام مى ايس

خود هستند.

تصادف ميان پرايد و پژو 405 در كيلومتر 75 محور مسجد سليمان اهواز، سبب 
مرگ چهار تن و مصدوميت هشت نفر ديگر شد.

سيد مصطفى مرتضوى، سخنگوى سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با 
تاييد اين خبر گفت: اين حادثه در صبح عاشورا به امدادگران هالل احمر اطالع 
ــده و مجروحان به مراكز درمانى  داده شد كه بالفاصله تيم ها به محل اعزام ش
ــوى پليس راهنمايى و  ــدند. به گفته وى، علت اين حادثه از س انتقال داده ش

رانندگى بررسى و اعالم خواهد شد.

سردار اشترى:

نيروهاى انتظامى هرلحظه آماده 
جهاد وشهادت هستند

4 كشته و 8 مجروح 
در تصادف پرايد و پژو

مفادآرا
7/451 آگهــى مفــاد آراء «قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رســمى» هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت 

اسناد وامالك زواره
آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رســمى» كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل 
اختالف مســتقردراداره ثبت اســناد و امالك زواره صادر گرديده ودر 
اجراى ماده 3قانون مذكــور در دو نوبت به فاصلــه ى 15 روز از طريق 
روزنامه هاى كثير االنتشار و محلى آگهى مى شودودر روستاها عالوه 
بر انتشار آگهى ، رأى هيئت باحضور نماينده شوراى اسالمى روستا در 
محل الصاق مى گردد تا شخص يا اشخاصى كه به آراء مذكور اعتراض 
دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهى ودر روستاها از تاريخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالك 
زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،در اين 
صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است.در صورتى 
كه اعتــراض در مهلت قانونى واصــل نگردد يــا معترض،گواهى تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل راارائه نكند ،اداره ثبت زواره مبادرت 
به صدور ســندمالكيت مى نمايد. صدور ســند مالكيت مانــع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نيست:
1-رأى شماره 139460302021000244 مورخ 94/07/28 – آقاى داود 
اكبرى جعفرآبادى فرزند عباس بشــماره ملى 1189512602 ششدانگ 
يكبابخانه در حال ساخت احداثى برروى قسمتى از پالك 2336 فرعى واقع 
در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

227/80 متر مربع خريدارى رسمى از خانم مريم اكبرى جعفرآبادى.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/08/04                                                                                                                                 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/08/19                                                                                                           

ذبيح اله فدائى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره       
مفادآرا

7/148 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيــأت موضوع تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديده اســت 
لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 3262هيأت : آقاى ابراهيم طهماسبى  نوش آبادى  فرزند 
رضا  شــماره شناســنامه5166 و خانم فاطمه طهماســبى نوش آبادى 
فرزندعبدل شماره شناســنامه 32  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 196 مترمربع شماره پالك 820 فرعى مجزا از شماره 190فرعى 
از پالك 41اصلى واقع در حســن آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت رسمى
2) رأى شــماره 8672 هيأت : آقاى محمد ســجادى نوش آبادى  فرزند 
رضا  شماره شناسنامه4 و خانم شهين كبريائى نوش آبادى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 41  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 325,5 

مترمربع شــماره پالك 3753فرعى مجزا از شــماره2747و2748فرعى 
و2752الى 2756 فرعى از پالك 40اصلى واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از رضا سجادى نوش آبادى
3) رأى شــماره8772 هيــأت : آقاى على عبــاس مندعلــى زاده بيدگلى  
فرزندمحمد  شــماره شناســنامه8360 و خانم زهرانمكى بيدگلى فرزند 
غالمحسين شماره شناسنامه537  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 111,2 مترمربع شماره پالك 194فرعى مجزا از شماره 3فرعى از 
پالك 112 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از يداله نصر الهى بيدگلى
4) رأى شــماره 8904 هيأت : حســينيه ومســجد حيدرى  بتوليت سيد 
ابوالفضل مطلبى فرزند سيد جالل شناسنامه شماره 7614 با نظارت اداره 
اوقاف وامور خيريه آران وبيدگل، ششدانگ  حسينيه ومسجد حيدرى  به 
مساحت271,44 مترمربع شماره پالك 195 فرعى مجزا از شماره 3فرعى 
از پالك 112 اصلى واقع دراماكن  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. حاج 

سيد جالل مطلبى
5) رأى شــماره 8903 هيــأت : خانــم زينــب عباســيان بيدگلــى 
فرزنــد غالمرضاشــماره شناســنامه 2118 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت102,74 مترمربع شماره پالك9 فرعى مجزا از شماره 8 فرعى از 
پالك 115 اصلى واقع دراماكن بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از حسن يونسى
6) رأى شــماره 8631 هيأت : خانم هما قانونى بيدگلى  فرزندعبدالرحيم  
شــماره شناســنامه 7106، ششــدانگ  يكبابخانه مخروبه  به مساحت 
159,06مترمربع شماره پالك 7فرعى مجزا از شماره2فرعى و3وقسمتى 
از مشاعات از پالك 233اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از جواهر ناظمى    
7) رأى شــماره8770 هيأت : آقاى رحمت اله قمــرى بيدگلى فرزندكاظم 
شــماره شناســنامه7721 و خانــم زهراناظمى بيدگلــى  فرزند محمود 
شماره شناســنامه 225 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
119,02مترمربع شماره پالك 84 فرعى مجزا از شماره 3فرعى از پالك 
235اصلى واقع دراماكن بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از على 

مفيدى بيدگلى
8) رأى شــماره 8843 هيأت : آقاى اســماعيل ناظمى بيدگلى  فرزند على 
شــماره شناســنامه 159 و خانم صديقه ناظمى بيدگلى  فرزند احمد آقا  
شماره شناسنامه7825  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
191,36 مترمربع شماره پالك83 فرعى مجزا از شماره 2فرعى از پالك 
235 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از 

مالك عادى
9) رأى شــماره8633 هيأت : آقاى جواد مقنى موخر بيدگلى  فرزندحسن 
شماره شناسنامه185 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت147,86 مترمربع 
شــماره پالك 9 فرعى مجزا از شماره3وقسمتى از مشــاعات فرعى از 
پالك 302 اصلى واقع دراماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى 
10) رأى شــماره 8695هيــأت : خانم ام البنين موســاى آرانــى  فرزند 
عباس شماره شناسنامه 17، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 110,75 
مترمربع شماره پالك4 فرعى مجزا از شماره 1فرعى از پالك 297 اصلى 
واقــع در اماكنبخــش 3 حــوزه ثبتــى آران و بيــدگل. ابتياعــى 

ازسيدمحمدسجادى
11) رأى شــماره8632 هيأت :   خانم بتول ملكى چره ئى فرزند موســى 
شماره شناسنامه 2 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 52,06 مترمربع 
شماره پالك 10فرعى مجزا از شــماره يك فرعى وقسمتى از مشاعات از 

پالك 302 اصلى واقع در اماكنبخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 
مشاعى

12) رأى شماره8841 هيأت : آقاى صديقه دولوسى بيدگلى  فرزند احمد 
شماره شناسنامه 219 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت174,02 مترمربع 
شماره پالك 41 فرعى مجزا از شماره 19الى 21وقسمتى از مشاعات از 
پالك393 اصلى واقع دراماكن بخش3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. مالك 

مشاعى
13) رأى شماره 8840هيأت : خانم صفيه ســادات سيدى بيدگلى فرزند 
جعفر شماره شناسنامه 8780 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت225,93 
مترمربع شــماره پالك7 فرعى مجــزا از شماره1الى3و6وقســمتى از 
مشــاعات از پالك513 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت مشاعى
14) رأى شــماره 8634 هيــأت : آقــاى عليرضــا دولت آبــادى آرانى 
فرزندعبــاس شــماره شناســنامه471 و خانــم مليحه رنجبــر آرانى  
فرزندعباس شماره شناسنامه2146(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت95,82 مترمربع شماره پالك15 فرعى مجزا از قسمتى از مشاعات 
پالك1385 اصلى واقع در اماكن  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از عباس دولت آبادى   
15) رأى شــماره 9266هيــأت : آقاى اكبــر نــوروز زاده بيدگلى فرزند 
شــمس الــه شــماره شناســنامه 12731 ، ششــدانگ  يكبابخانــه به 
مساحت122,6مترمربع شــماره پالك 1 فرعى از پالك 1032اصلى واقع 

در اماكنبخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
16) رأى شــماره 8613 هيــأت : آقــاى حســين غالمعلــى پــور آرانى  
فرزندرحمت  اله  شماره شناســنامه 140 و خانم زهرا سادات  ساجدين 
آرانى فرزند سيدتقى شــماره شناســنامه204  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مســاحت194,2 مترمربع شــماره پالك9 فرعــى مجزا از 
شــماره 1338اصلى واقع در اماكن  بخش3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
17) رأى شــماره8635 هيــأت : خانــم زهــرا خدابخــش آرانــى 
228 ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه  فرزندمحمدشــماره شناســنامه
مســاحت270,52 مترمربع شــماره پالك 13فرعى از پالك 1786اصلى 

واقع دراماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
18) رأى شماره8887 هيأت : آقاى حسين ناصريان آرانى  فرزند رجبعلى 
شماره شناســنامه30813 و خانم عصمت بذرافشــان آرانى فرزنداكبر 
شماره شناسنامه90  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت165,2 
مترمربع شــماره پالك 18فرعى مجزا از شماره14و11و9وقســمتى از 
مشــاعات از پالك 1796اصلى واقع دراماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
19) رأى شماره8768 هيأت : آقاى  رمضانعلى دهنوى آرانى فرزندحسين 
شــماره شناســنامه138 و خانم راضيه بيك آرانى  فرزندحسن شماره 
شناســنامه214  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت47,4 
مترمربع شماره پالك280 فرعى مجزا از شماره 20فرعى از پالك1965 

اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
20) رأى شماره 8637 هيأت : آقاى على دافعى بيدگلى  فرزند محمد شماره 
شناســنامه 9763و خانم اســماء مهر آبادى آرانى فرزندمحمد  شماره 
شناسنامه2687  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت56,04 
مترمربع شــماره پالك 279 فرعى مجــزا از شــماره15 فرعى از پالك 
1965اصلى واقع دراماكن بخــش 3حوزه ثبتى آران و بيــدگل. مالكيت 

مشاعى
21) رأى شماره 8637 هيأت : آقاى غالمرضا مرشدى آرانى فرزند على 

اكبر شــماره شناســنامه 495 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت182,7 
مترمربع شماره پالك 2621 فرعى از پالك2638اصلى واقع دراحمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالك عادى
22) رأى شــماره 8908 هيأت : آقــاى پروبز شــيرآبادى آرانى  فرزند 
رضا  شماره شناســنامه 253و خانم اشــرف بابا آرانى  فرزندعلى اكبر  
شــماره شناســنامه 90 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
240,5مترمربع شــماره پالك 2635 فرعى مجزا از شــماره 26 فرعى از 
پالك2638 اصلى واقع در احمد آباد  بخش3 حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى 
23) رأى شــماره 8845هيــأت : آقــاى داود دالورزاده آرانى فرزندعلى 
محمد  شماره شناســنامه 280و خانم فاطمه حاجى خالقى آرانى فرزند 
ناصر شماره شناســنامه 1222  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت111 مترمربع شــماره پالك 2634فرعى  از پالك2638 اصلى 
واقع در احمد آباد  بخــش3 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از محمد 

خلعت برى
 بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1394/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/8/04

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
ابالغ راى

7/544 شــماره دادنامــه: 9409973630500578 شــماره پرونــده: 
9309983630500134 شماره بايگانى شــعبه: 930673 خواهان: آقاى 
مصطفى نامدارى فرزند اصغر به نشــانى شهرســتان تيــران و كرون 
خواندگان: 1- آقاى فيروز پاكزاد 2- آقاى اسماعيل عليرضايى شهركى 
فرزند فرامرز همگى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك 
گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
با اســتعانت از ذات باريتعالى به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نمايــد. راى دادگاه در خصوص دادخواســت آقاى مصطفــى نامدارى 
فرزند اصغر به طرفيت آقايان 1- اســماعيل عليرضائى شــهركى فرزند 
فرامرز 2- فيروز پاكزاد به خواســته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره 
هاى 519507 و 519515 به تاريخهاى به ترتيب 92/11/8 و 92/8/27 به 
مبالغ هفتاد ميليون ريال و ده ميليون ريال عهده بانك سپه خوانده رديف 
اول به عنوان صادر كننده و خوانده رديــف  دوم ظهر نويس (ضامن) به 
انضمام هزينه دادرسى، كليه خسارت دادرسى، خسارات تاخير تاديه، با 
توجه به محتويات پرونده، دادخواســت تقديمى و ضمايم آن كه عبارتند 
از تصوير مصدق چك و گواهى عــدم پرداخت و اينكه خواندگان مجهول 
المكان اعالم و با وصف ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر 
نشده و دفاعى به عمل نياورده اند. استصحاب بقاء دين خواسته خواهان را 
محمول بر صحت تلقى و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنى و مواد 2 و 
198 و 502 و 503 و 519 و 512 و 522 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت خواندگان 
را به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ هشــتاد ميليــون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 2/400/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 55/000 ريال 
بابت تمبر اوراق و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان 
وصول آن در حق خواهان محكوم مى نمايد. اين راى غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز 
پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر اســتان اصفهان 
مى باشــد. م الف 268 دادرس شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 

تيران و كرون 

اعضاى باند سارقان كه كلكسيونى از سرقت ها را در 
ــن اعترافات خود به  پرونده خود دارند، در تازه تري

قتل مردى اعتراف كردند.
ــكايت هاى مردمى در مورد اين  چندى پيش با ش
كه خانه هايشان مورد سرقت قرار گرفته، تحقيقات 
پليس آگاهى شهرستان تويسركان براى دستگيرى 

سارقان و كشف اموال سرقتى آغاز شد.
ــرقت و بررسى از  ماموران با حضور در محل هاى س
ــارقان شبانه و در نبود  اين محل ها متوجه شدند س
صاحبخانه، قفل در را تخريب كرده و با ورود به خانه 

پول و طال را سرقت كرده اند.
ماموران به سرنخ هايى دست يافتند مبنى بر اين كه 
در هر محله اى كه سرقت رخ داده همسايه ها پيش از 
وقوع سرقت ها خودروى سمندى را با سه سرنشين 
ــاهده كرده اند كه در اين محل ها تردد داشته  مش
ــرنخ كافى بود كه پليس اطمينان يابد  اند. همين س
ــاهدان گفته اند سارقان بايد با همان خودرو كه ش

 اموال سرقتى را از خانه ها جابه جا كرده باشند.
ــت آمده در  ــودروى به دس ــخصات خ بنابراين مش
ــت هاى انتظامى قرار گرفت. در مرحله  اختيار گش
ــرنخ هايى دست  بعدى از تحقيقات، ماموران به س
ــورد نظر در  ــى داد خودروى م ــان م يافتند كه نش
ــت. با كشف اين سرنخ روند  بروجرد سرقت شده اس
رسيدگى به پرونده وارد مرحله جديدى شد تا اين 
كه دو شب پيش، ماموران هنگام گشتزنى در يكى از 

محله هاى شهر، خودروى سارقان را شناسايى كرده 
ــان آن را تعقيب كردند كه در  و براى دستگيرى ش
ــز خودروى متهمان با يك  جريان اين تعقيب و گري
خودروى وانت تصادف كرد و با در هم كوبيدن اين 
خودرو، متوقف شد. دو نفر از سارقان با جا گذاشتن 
ــمند پياده شده و در  همدست خود از خودروى س
تاريكى شب در خيابان هاى اطراف متوارى شدند.

ــتگير  ــب دزدان يكى از آنها را دس  ماموران با تعقي
كردند.

اعتراف به دزدى از خانه ها
ــرقت  متهم با انتقال به پليس آگاهى به 17 فقره س
منزل در شهرستان تويسركان و نيز سرقت خودرو در 
شهرستان بروجرد اعتراف كرد. همزمان با تحقيقات 
ــو باند كه طراح  ــم، مخفيگاه دومين عض از اين مته
ــرقت ها بود شناسايى و او  نيز دستگير  اصلى اين س

شد.
ــى و مواجهه  ــس آگاه ــا انتقال به پلي ــن متهم ب اي
حضورى با همدستش، به سرقت از خانه ها اعتراف 
كرد. تحقيقات ماموران براى پرده برداشتن از ديگر 
ــتش ادامه داشت تا اين كه وى  جرايم وى و همدس
اعتراف كرد عالوه بر سرقت خانه، در زمينه كف زنى 
نيز فعاليت دارد كه در جريان يكى از سرقت هايش 

باعث قتل مالباخته شده است.
اعتراف سركرده به قتل

مرد سارق در باره اين جنايت گفت: چندى پيش در 

جريان يكى از سرقت هايم با مرد عرب زبانى در يكى 
از محله هاى شهر آشنا شدم. او را فريب داده و از وى 
كف زنى كرده و پول هايش را همراه دوستم سرقت 
كردم. ما سوار خودرو شديم و در حال حركت بوديم 
كه آن مرد متوجه كم شدن پول هايش شد، از پنجره 
خودرو آويزان شد. پس از طى مسافتى حدود 300 

متر از خودرو به زمين پرت شد  و جان باخت.
ــت، كارآگاهان موضوع  با اعتراف متهم به اين جناي
ــد گفته هاى عامل  را بررسى كردند كه مشخص ش
ــده اى، مالباخته را به  ــت دارد و رانن ــت صح جناي
ــه  ــرده اما اين مرد پس از س ــتان منتقل ك بيمارس
روز بسترى شدن در بيمارستان تسليم مرگ شده

 است.
ــه تحقيق  ــت، ماموران ب ــايى از اين جناي با رازگش
ــته در  دوباره از اين متهم پرداختند كه او روز گذش
ــل با تغيير  ــت: از دو ماه قب ــراف جديد خود گف اعت
ــور پليس در  ــش مام ــرقت، در پوش روش هاى س
ــير خودروهاى  ــت و طالقان مس شهر هاى صفادش
عبورى را سد كرده و به بهانه بازرسى اقدام به سرقت 

مى كرديم. 
ــش از 12 ميليون  ــت راننده بي در اين مدت از هف

تومان سرقت كرده ايم.
ــن دو متهم تحقيقات  ــرار قانونى براى اي با صدور ق
ــتگيرى ديگر اعضاى  ــايى و دس پليس براى شناس

فرارى اين باند ادامه دارد.

كلكسيون جرايم سارقان ،با جنايت كامل شد
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زندگى، پر از درد و اندوه و جراحت هايى است كه اگر 
بر آنها غلبه نكنيم، نمى توانيم شادى ها و زيبايى هاى 
موجود در آن را تجربه كنيم. در اين نوشتار با كمك 
ــناس،  ــر بين المللى و گفت وگو با كارش منابع معتب
برخى از اين دردهاى عاطفى را توضيح داده  و روش 

مقابله با آنها را نيز مطرح كرده ايم.
رنج پذيرفته نشدن

ــخ تماس هاى تلفنى تان  ــت تان پاس ــايد دوس ش
ــا اين  ــم بخورد ي ــان به ه ــا نامزدى ت ــد، ي را نده
ــد، تمام  ــده بگيرن ــما را نادي ــه همكاران تان ش ك
ــما ــت و به ش ــيار ناراحت كننده اس اين موارد بس
ــن  ــع ممك ــه مواق ــد. در اين گون ــه مى زن  صدم
ــى از دنيا  ــور كل ــان يا به ط ــت خودت ــت از دس اس
ــرش از جانب  ــر نبود پذي ــويد. حتى اگ عصبانى ش
ــت  ــد، بازهم دردآور اس ديگران كم و مختصر باش
ــبت به وجود خود  و مى تواند موجب شود شما نس
دچار ترديد شويد. با روش هايى ساده مى توانيد اين 
احساس بد را از خود دور كنيد. مثال انتقاد ديگران را 
نپذيريد و خودتان را مالمت نكنيد. با متمركز شدن 
ــود، اعتماد به نفس از  روى قدرت و توانايى هاى خ
ــت  ــت رفته تان را بازيابيد و با افراد جديد دوس دس

شويد و جاى خالى قديمى ها را پر كنيد.
دال، خو نكن به تنهايى!

ــيد  ــته باش هرقدر ارتباط كمترى با اطرافيان داش
ــد با ــخت تر مى تواني ــد، س ــران دور بماني و از ديگ
ــتان  ــا حتى با دوس ــده ي ــت ش  افراد جديد دوس
ــا كرده ايد، دوباره  ــى آنها را ره قديمى تان كه مدت
ــيده ايد  ــد. اگر به اين نتيجه رس ارتباط برقرار كني
ــما توجه ــا به ش ــت ندارد ي ــما را دوس ــى ش كس
ــن بدبينى  ــا اي ــعى كنيد ب ــد، س ــان نمى ده  نش
ــت ناشى از اين  مبارزه كنيد. اين بدبينى ممكن اس
ــما ديدى منفى دارند.  تصور باشد كه ديگران به ش
پس بهتر است با منطق و فكرى روشن به اين تصور 
ــل اين كه  ــيد دلي خود توجه كنيد و از خود بپرس
ــت چنين نگاهى به شما داشته  ديگران ممكن اس
ــتر مواقع معلوم مى شود شما  باشند، چيست. بيش
ــبت به ارزش هاى خودتان دچار ترديد هستيد  نس
ــبت به خودتان  و رفتارهاى خودتخريبى داريد. نس
ــيد و با برقرارى ارتباط قوى با ديگران  منصف باش

به تدريج از اين احساسات بد خود را دور نگه داريد.
درد عاطفى ناشى از شكست

ــان  ــورد نظرت ــدف م ــه ه ــيدن ب ــى در رس وقت
ــت مواجه مى شويد، اعتماد  باز مى مانيد و با شكس
ــتباه و  به نفس تان صدمه مى بيند و اين موجب اش
خطاهاى ديگر و شكست هاى بيشتر مى شود. براى 

ــكالت پس از شكست در كارى  پيشگيرى از مش
ــرادى كه مى توانند به  بايد از از نزديكان خود يا اف
شما كمك كنند راهنمايى بخواهيد و به وسيله آنها 
ــت خود را بررسى  وضعيت موجود و داليل شكس
ــما واقعيت را  ــك مى كند ش كنيد. اين روش كم
ــدان موفقيت تان را  به خوبى درك كرده و علت فق
دريابيد و بدانيد قرار نيست شكست در ذات كسى 
ــا، او را در  ــا و ناآگاهى ه ــد، بلكه خطاه نهفته باش
كارى ناموفق مى كند. بنابراين با اين دانش نه تنها 
ــتى دچار عذاب روحى  هنگام مواجهه با هر شكس
ــراى يادگيرى و  ــويد، بلكه آن را فرصتى ب نمى ش

موفقيت هاى آينده خواهيد ديد.
عزت نفس ،موفقيت مى آورد

ــالمت  ــن مى تواند س ــس پايي ــتن عزت نف داش
ــرگاه عزت  ــدازد. ه ــر ان ــه خط ــان را ب عاطفى ت
ــود  ــه خ ــد ب ــود، تردي ــم مى ش ــان ك نفس ت
ــا  ــود و ب ــروع مى ش ــان ش ــاى ت و ارزش ه
ــتباه در مورد خودتان قدم هاى اشتباه  قضاوت اش
بيشترى برمى داريد. اين موضوع از عزت نفس تان 
ــور مى كنيد خودتان  بيش از پيش مى كاهد و تص
ــوول تمام اتفاقات بد در زندگى تان هستيد و  مس
احساس اليق بودن را - كه براى موفقيت در زندگى 
ــت مى دهيد. بايد به ياد  ــيار مهم است- از دس بس
داشته باشيد هرگز نبايد نسبت به خود و ضعف هاى 
تان بى رحمانه رفتار كنيد .در عين حال سعى كنيد 
ــين و تمجيد ديگران را بدون هيچ خجالتى  تحس

بپذيريد و به اين ترتيب با باال بردن عزت نفس تان، 
دردهاى تان كمتر مى شود.
 از كاه، كوه نسازيد

دكتر فرمهينى فراهانى، متخصص علوم تربيتى، از 
منظر ديگرى به اين موضوع نگاه مى كند و مى گويد: 
ــا از تجربه  ــنين پايينى دارند ي ــراد كه س برخى اف
كمترى در زندگى برخوردارند، از كاه، كوه مى سازند 
و احساس مى كنند مشكل شان بسيار بزرگ است يا 
هيچ كسى در دنيا مثل آنها از مشكالت رنج نمى برد.

ــنين باالتر و تجربه  ــى، افراد با س اما به قول فراهان
ــورد منطقى ترى با  ــتر در زندگى، معموال برخ بيش
مشكالت دارند و به جاى بزرگ كردن مشكل، سعى 
مى كنند آن را برطرف كنند. اين برخورد پخته تر با 
مشكالت، راهكارى است كه به عقيده اين متخصص 
علوم تربيتى، مى تواند دردهاى عاطفى را در زندگى 

كاهش دهد.
حل مسأله را ياد بگيريد

ــه  ن ــم و فرزا ــد، عال ــدو تول ب از  ــى  هيچ كس
ــاى عاطفى  ــراى مقابله با درده ــا نمى آيد. ب به دني

ــا اين  ــه ب ــداق دارد. مقابل ــه مص ــن قضي ــم اي ه
ــرد بايد اين  ــت و ف دردهاى عاطفى، آموختنى اس
ــول زندگى اش ــور متناوب در ط مهارت ها را به ط

 بياموزد. 
ــمى و  ــت كه بايد نظام رس ــى بر اين باور اس فراهان
ــا، مدارس  ــمى آموزش در خانواده ه نظام غيررس
ــهروندان ارائه  ــه ش ــن آموزش ها را ب ــه، اي و جامع
ــكالت، دردهاى  ــا مش ــه ب ــل مقابل ــد: «راه ح ده
ــت  ــاى روانى، آموختنى اس ــى و ناراحتى ه عاطف
ــايل  ــن مس ــى روى اي ــام آموزش ــدر نظ و هرچق
ــم اين  ــبت ه ــد، به همان نس ــرمايه گذارى كن س

مشكالت در جامعه كمتر خواهد شد.»
صبر، دروازه ورود به آرامش

ــده، نشان  عصبانيت و كم طاقتى در جامعه زياد ش
ــان كه اگر خيلى براى هم وقت نگذاريم،  به اين نش
سريع از كوره در مى رويم . همه فرآيندهاى زندگى 
ــريع و بى وقفه در حال گذر است. البته  به شكلى س
ــت ما نيست.  ــكل هم واقعا دس ــى از اين مش بخش
ــينى،  ــبك زندگى شهرنش ــى آپارتمانى و س زندگ

ناخودآگاه آستانه تحمل آدم ها را پايين مى آورد.

اين متخصص علوم تربيتى خاطرنشان مى كند اگر 
مى خواهيم به مشكالت و بحران هاى عاطفى غلبه 
كنيم، بايد صبر و تحمل را هم بياموزيم و اين فاكتور 

كليدى را هم در زندگى مان تمرين كنيم.
ــن ــاد اي ــه اعتق ــم ب ــل ه ــر و تحم ــن صب همي
ــمى و غيررسمى  ــگاه، به آموزش رس  استاد دانش

نياز دارد. 
ــت كه  ــردم، اين طور نيس ــالف تصور م يعنى برخ
ــاى عاطفى  ــدام از درده ــى كه م ــرد عصبان يك ف
ــل تغيير  ــى اش قاب ــرايط عاطف ــرد، ش ــج مى ب رن
ــنى  ــه كردن چاش ــوان؛ اضاف ــه مى ت ــد، بلك نباش
ــروزى را هم به ــاى ام ــه به زندگى ه صبر و حوصل

 اين گونه افراد آموخت.
دردها، سنگ محك زندگى

ــه ــى گفت ــه كس ــت. چ ــد شس ــم ها را باي چش
ــتن، به خودى خود  ــكل داش ــيدن و مش  درد كش
ــت. اصال اگر دنيا فقط محل خوشى و شادى  بد اس
ــد، آن وقت قطعا ما  باشد و هيچ دردى در آن نباش
ــتيم. يعنى در واقع بايد  درك درستى از لذت نداش
متضاد پديده اى وجود داشته باشد تا ما بتوانيم خود 

آن پديده را به خوبى درك كنيم.
ــاهد هم  ــگاه ش ــى دانش ــات علم ــو هي ــن عض اي
ــاره  ــاله اش ــن مس ــه همي ــر ب ــه اى ديگ ــه گون ب
ــكالت  ــات، مش ــى اوق ــد: خيل ــد و مى گوي مى كن
ــان مى آيد،  ــراغ انس ــه س ــى ك ــاى عاطف و درده
سنگ محكى است كه صبر و تحمل انسان را باالتر 
ــر زندگى،  ــكالت عميق ت ــرد و او را در برابر مش بب

آبديده تر كند.
حتى به اعتقاد اين متخصص علوم تربيتى، در منابع 
ــد ارج و قرب  ــكالت با دي دينى ما هم گاهى به مش
نگاه شده است و از آن به عنوان آزمونى براى ميزان 
تحمل انسان ها در برابر ناماليمات زندگى نگريسته 

شده است.
ــكالت افرادى كه در زندگى شان  نگاه كردن به مش
ــت  ــتند، كارى اس دچار بحران هاى متعددى هس
ــكرگزارى ــاد فراهانى، نوعى تمرين ش كه به اعتق
ــتر  ــم بيش ــا آن مى تواني ــه ب ــت ك ــش اس  و آرام
ــتى پرتر  ــا دس ــم و ب ــته هايمان را بداني ــدر داش ق
ــان  ــى زندگى م ــاى عاطف ــا درده ــه ب ــه مقابل ب

برخيزيم.

آشپزى

گياهان آپارتمانى

خانه دارى

معرفى كتاب

ــك عدد،آبليمو ــينه مرغ دو  عدد،پياز ي مواد الزم جوجه چينى :س
 دو قاشق غذاخورى،سير دو حبه،نمك و فلفل به ميزان كافى

ــك ليوان،تخم مرغ  ــخ ي ــعير تل مواد الزم سـس مخصوص :ماءالش
ــه فورى  ــزان كافى،خمير ماي ــه مي ــك ب ــير1/2 ليوان،نم دو عدد،ش
ــورى، ــق چايخ ــك قاش ــودر ي ــگ پ ــق غذاخورى،بيكين ــك قاش ي

 آرد به ميزان كافى 

ــوص را تهيه كنيد ،  ــس مخص طرز تهيه فيله مداليون :ابتدا بايد س
ــد ) مخلوط كنيد.زرده ها و  خمير مايه فورى را با شير ولرم ( داغ نباش
ــفيده ها را با همزن برقى بزنيد  سفيده هاى تخم مرغ را جدا كنيد ، س
ــفيده ها نريزد ) سپس  ــود ( وقتى كاسه را برمى گردانيد س تا سفيد ش
زرده و ماءالشعير را اضافه نماييد و هم  بزنيد تا يك دست شود ؛ پس از 
ــير مخلوط با خمير مايه و بيكينگ پودر را  يك دست شدن مواد بايد ش
ــروع به ريختن آرد كنيد  اضافه كنيد.پس از مخلوط شدن مواد بايد ش
ــس به غلظتى مانند ماست برسد  ، آرد را قاشق قاشق اضافه كنيد تا س
سپس مقدارى نمك اضافه كنيد و به مدت يك ساعت سس مخصوص 
ــتراحت مى كند ــس اس ــرار دهيد.در مدتى كه س ــل يخچال ق را داخ

 مواد جوجه چينى را آماده كنيد ، سينه هاى مرغ را به برش هاى نازك 
ــه اى ــند ).درون كاس ــعى كنيد تمام تكه ها يك اندازه باش ببريد ( س
ــدارى روغن را ــده و مق ــير له ش ــك ، فلفل ، س ــده ، نم ــاز رنده ش  پي
 مخلوط كنيد سپس تكه هاى مرغ را اضافه كنيد تا مرغ ها مزه دار شوند.
ــس مخصوص را از يخچال خارج كنيد ، روغن را ــتراحت، س پس از اس

ــپس تكه هاى مرغ را درون سس   داخل ماهيتابه بريزيد تا داغ شود س
ــرخ و برشته شوند ( حرارت بايد  بزنيد و داخل روغن داغ بيندازيد تا س
ــود ). مرغ هاى آماده را روى تورى يا  ــد تا مرغ مغز پخت ش ماليم باش
ــپس به همراه  ــتمال كاغذى قرار دهيد تا روغن اضافى اش برود س دس

سيب زمينى سرخ كرده ، ساالد و سس گوجه فرنگى سرو كنيد.

 

ــبز، از خانواده پالمباگيناسه، بوده   آرمريا ، گياهى پوششى و هميشه س
كه بومى انگليس و مناطق كوهستانى و ساحلى نيمكره شمالى است.

ــب براى كاشت  ــد و مناس آرمريا، داراى گل هاى زيبا و معطر مى باش

در باغ ها، باغ هاى صخره اى، مناطق ساحلى و مرزبندى مى باشد.
ــورهاى دنيا  ــر كش ــاخه اى در سراس ــن گل، امروزه به عنوان گل ش اي

توزيع مى شود.
نام هاى ديگر اين گياه در كشور ما عبارتند از : عود قرمز و چمن هلندى.

ــه سبز مى باشد كه ارتفاعى بين  گياه آرمريا، گياهى چندساله و هميش
ــتردگى آن نيز بين 10 تا 50 سانتيمتر  10 تا 50 سانتيمتر دارد و گس

مى باشد.
اين گياه به سرعت پراكنده مى شود و بين 5 تا 10 سال زمان نياز است 

تا به رشد نهايى خود برسد.
ــرايط نگهدارى گياه آرمريا: اين گياه مقاوم است و شرايط نگهدارى  ش

بسيار ساده اى دارد.
خاك: خاك شنى ، ماسه اى ، لومى، مرطوب و خوب زهكشى شده.اين 

گياه در خاك هاى شور ، خشك و نابارور نيز رشد مى كند.
آبيارى : به آبيارى كم نياز دارد.(آرمريا در برابر خشكى مقاوم است .)

نور: آفتاب كامل.(اين گياه در سايه از بين خواهد رفت.)
دما: دماى بين 3- تا 16 درجه براى رشد اين گياه مناسب است.

ــاقه ها را از انتها حذف كنيد.( براى  هرس: بعد از پايان گلدهى ، همه س
رشد بهتر گياه)

ــا،  ــورت پذيرد.(آرمري ــال ص ــار در س ــت 2 ب ــر اس ــى: بهت كودده
گياهى مقاوم است و حشره يا بيمارى خاصى آن را تهديد نمى كند.)

ــت: 1- كاشت بذر: در  تكثير: تكثير اين گياه به 3 روش امكان پذير اس
پاييز صورت مى گيرد.2- تقسيم: در پاييز و يا بهار صورت مى گيرد.

ــاير ــت بذر از س ــورت مى گيرد.(كاش ــتان ص 3 - قلمه زدن: در تابس
 روش ها ساده تر است.)

ــپز خانه پاكيزه و پر رونق نشان د هند ه  ــت و آش آشپزخانه، قلب خانه اس
خانواد ه صميمى و پر مهر و محبت است .چگونگى قرار گرفتن وسايل د ر 
آشپز خانه و راه هاى تمير نگه د اشتن آنها ،نكاتى هستند  كه ظاهرا  اهميت 

چند انى ند ارند ،اما توجه هر بينند ه د قيقى را به خود  جلب مى كند .
ــاره  ــپزخانه اش ــكات مورد  توجه د ر آش ــوارد ى از ن ــن مطلب به م  د ر اي

مى كنيم:
 يخچال را كجا قرار د هيم بهتر است؟ هرگز يخچال را د ر نزد يكى 
اجاق گاز يا آبگرمكن قرار ند هيد ، زيرا حرارت ناشى از پخت و پز اجاق گاز، 
باعث كاهش عمر د ستگاه مى شود . به عالوه محل استقرار يخچال بايد  بين 

15 تا 20 سانتى متر از د يوار فاصله د اشته باشد.
ــفند ، هر  ــت مرغ، ماهى و گوس ــبزيجات، گوش ـ تميز كرد ن فريزر : س
كد ام را د ر طبقه مخصوص قرار د هيد . به تاريخ بسته ها د قت كنيد  و مواد  
ــترس بچينيد  و مواد  تاريخ مصرف  ــاس تاريخ مصرف آنها د ر د س را بر اس
ــته جد يد ى كه د ر فريزر مى گذاريد ، ــته را د ور بريزيد . روى هر بس گذش
تاريخ بزنيد . فهرستى از مواد  موجود  د ر فريزر تهيه كنيد  تا راحت تر بتوانيد  

آنها را پيد ا كنيد. 
 تميز كرد ن يخچال: ميوه ها و سبزيجات فاسد  شد ه را د ور بريزيد . 
تمام طبقات يخچال را د رآوريد ، د يوارها و طبقه ها را تميز كنيد . مواد  شبيه 
به هم را د ر يك طبقه جاى د هيد . د اروها و مواد  تاريخ مصرف گذشته را د ور 

بريزيد .

 تميز كرد ن د ستمال آشپزخانه: براى تميز كرد ن د ستمال ها يا
 اسفنج هاى جرم گرفته ى آشپزخانه، ابتد ا آنها را مد تى د ر محلول آب و 

نمك خيس كنيد ، تا سريع تر تميز شوند .
 رفع بوى ظروف پالستيكى: براى از بين برد ن بوى بد  ظروف د رد ار 
و جعبه هاى پالستيكى، روزنامه مچاله شد ه را د ر د اخل ظرف قرار د اد ه و 

د ر را محكم ببند يد  و بگذاريد  تمام شب را به همان حال بماند .

ــاي تأثيرگذار  ــره ه ــي از چه ــه  معرفى يك ــي، ب ــل خزاع كتاب دعب
ــيان مي پردازد كه با اشعار خود  فرهنگ شيعي در دوره حكومت عباس
نقش موثري در بر مال كردن چهره واقعي حاكمان عباسي داشته است.
ــان تقسيم نقش كردند، در پي حادثه كربال شيعيان به رهبري امام ش
ــادق (ع) در ترويج ــجاد (ع) در قالب دعا، امام باقر(ع) و امام ص  امام س

ــر ائمه تا  ــتم و ديگ ــم(ع) و امام هش ــام كاظ ــالمي، ام  فقه و علوم اس
ــي با مدعيان دروغين مكتب اهل بيت عصر غيبت در رودررويي سياس
ــم حصر و ــه رغ ــن ب ــم داري راه اميرالمومني ــاس) و پرچ ــي عب  (بن

ــيعي را  ــق طلبانه ش ــالمي و ح ــان اس ــهادت، آرم ــموميت و ش  مس
پي گرفتند. 

اين بزرگواران كه خود صراط مستقيم بودند، چراغ هدايت و راهبر صراط 
مستقيم شيعيان بودند.

ــون، لحظه  ــال تاكن ــد از كرب ــيعي، از بع ــان ش ــادات علوي و عالم س
ــن ــر زمي ــم را ب ــه ظل ــام علي ــلمانان و قي ــت مس ــم هداي اي پرچ

 نگذاشتند.
ــگ و ادبيات  ــيعه در ترويج فرهن ــعرا و اديبان ش  در اين ميان نقش ش
ــجاع ترين  ــعرا و شايد ش ــت. يكي از اين ش ــم گير بوده اس تشيع چش

و از جان گذشته ترين آنها دعبل خزاعي است.
دعبل، از شخصيت هاى بزرگ شيعه است و كتب تاريخ ادب بدين امر 
شهادت مي دهند از آزاد منشي و وااليي برخوردار بود، از اين رو به طمع 
ــد، و خود را غالم  ــاب مال و جاه وارد  نمي گردي مال و جاه به درگاه ارب
خانه كسي نمي شمرده و بدين جهت گاه كه به مناسبتي از كسي مدح 
ــا وضع جديد، او  ــرايط ممدوح و مطابق ب مي گفت در صورت تغيير ش
ــان دهنده آزاد منشي اش  را هجو نيز مي كرد و اين امر در حقيقت نش

و نقطه قوت ديگري در زندگي اوست. 
ــركت  ــط ش ــى اكبر واليتى، توس ــف عل ــى، تالي ــل خزاع كتاب دعب
ــارات امير كبير)  ــته به مؤسسه انتش ــهامي كتاب هاي جيبي (وابس س

منتشرشده است.

جوجه چينى با سس مخصوص

آرمريا

نكته هاى طاليى خانه د ارى

دعبل خزاعي

آيــــا     به حقيقت
 اشهد ان ال اله اال اهللا رسيده اى؟

ستون دين و انديشه 

ــروردگار در مناجات ــه پ ــان ب ــه اتكاى انس ــته ترين نقط برجس
ــى در زندگى  ــت عميق ــانى كه به معرف ــراى كس ــت . ب  و دعا اس
ــت كه دعا و نيايش  ــلم اس ــت يافته اند، اين يك حقيقت مس دس
ــت و  ــان قرار گرفته اس ــه در اختيار انس ــت ك ثروت عظيمى اس
ــاره توصيه هاى  ــه و معرفت در اين ب البته صاحبان خرد و انديش
راهگشايى دارند كه بتوان از اين گنجينه ارزشمند به شكلى صحيح

بهره برد.
ــا ملكى  ــرزا جواد آق ــت اهللا مي ــى، آي ــردان اله ــه اين م  از جمل
ــه در كتاب «المراقبات» ــاهللا را مى توان نام برد ك تبريزى عارف ب

 توصيه هاى بسيار ارزشمندى در اين باره دارند.
ــت اهللا  ــروطى دارد، آي ــا ش ــت دعاه ــه حقيق ــيدن ب رس
ــرط مهمى در  ــن باره به ش ــى تبريزى در اي ــواد آقا ملك ميرزا ج
«مراقبات» اشاره مى كند و معتقد است كه: « دعاها حتما شرايطى 
ــت كه گوينده حتما معتقد به  ــرايط قطعى آن اين اس دارد و از ش

آنچه مى گويد باشد.»
ــن را هم براى اين مفهوم  ايشان در ادامه اين بحث يك عيار روش
ــيارى مطرح ــش در اذهان بس ــد. حتما اين پرس مطرح مى كنن
ــتم يا نه،  ــه كه مى گويم هس ــود كه آيا من معتقد به آنچ  مى ش
ــار را مطرح مى كنند  ــن باره اين عي آيت اهللا ملكى تبريزى در اي
ــد به آن  ــم ببين معتق ــى گوي ــن كلمات را م ــن معنى اي كه «م
ــت، بنابراين اله به معنى  ــتى يا نه» :  معنى اله، پناه بردن اس هس
ــت. بنابراين معنى  ــهاده نيز حاضر شده اس ــت. معنى ش پناه اس
«اشهد ان ال اله اال اهللا» اين است كه من شاهدم كه پناهى در وجود 
ــت. « له الملك و له الحمد»يعنى كسى مالك چيزى  جز خدا نيس
ــت جز خدا. خير، نعمت و فضيلتى نيست مگر براى خدا و در  نيس
ــچ كس خير و فايده  ــى عالم ،ملك خدا بوده و هي خدا  يعنى تمام

اى ندارد مگر خدا.
ــت،  ــى جز خدا نيس ــاد دارد كه پناه ــه اعتق ــى ك ــن كس بنابراي
ــه خداوند  ــرده و ب ــدا پناه ب ــود به غير خ ــه در كارهاى خ چگون

پناه نمى برد؟ 
ــوى، پدر خود را  ــا ديگر كارهاى دني ــى كه در كارهاى مهم ي كس
ــته و دلش با آن  ــته و به مال دنيا بيشتر اعتماد داش پناهگاه دانس
بيشتر آرامش مى يابد تا با وعده هاى خدا در كتابش، در حالى كه 
خدواند وعده هاى خود را با سوگند نيز تأكيد نموده است، چگونه 

مى تواند ادعا كند كه پناهى جز خدا سراغ ندارم.

دردهاى عاطفى را در نطفه خفه كنيد
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