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بازى در اصفهـان، 
كنفرانس خبرى در تهـران!

ــپوليس، به جاى شركت در  سرمربى پرس
ــدار تيمش  ــس خبرى پيش از دي كنفران
ــران  ته ــان، در  اصفه ــن در  ــا ذوب آه ب
پاسخگوى سواالت خبرنگاران خواهد بود.

ــپوليس  تيم هاى فوتبال ذوب آهن و پرس
ــنبه 13 آبان ماه و در ديدارى  روز چهارش
ــاس از مرحله يك چهارم نهايى جام  حس
ــهر اصفهان  ــگاه فوالدش حذفى در ورزش

ــر يكديگر صف آرايى خواهند كرد. براب
ــابقات  ــم معمول مس با اينكه طبق رس

ــرمربيان  ــت خبرى س فوتبال، نشس
دو تيم بايد يك روز قبل از 

هر مسابقه و در شهر تيم 
ــود،  ــان برگزار ش ميزب

سرمربى ...
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نوبخت نماينده دولت، خرابى هاى سيل ايالم را بر 
سر دولت قبل آوار كرد و به تهران بازگشت و چند 

صد كيلومتر آن طرف تر، ابتكار ...

ــد واين امر را  ــه نفس پايينى دارن ايرانى ها اعتماد ب
مى توان در نوع پوشش، آرايش مو و صورت افراطى و 

حتى پيشى گرفتن از ساير كشور ها در ...

ــيارى از  ــته نان را گران كرد، بس ــال گذش  دولت س
نانوايان آزادپز شدند، نان هاى اجبارى پايشان به سبد 

خريد مردم باز شد و اكنون دانه هاى كنجد ...

ــر از نمايندگان مجلس  ــه گزارش  فارس، 20 نف ب
ــن روحانى  ــالمى در تذكرى به حس ــوراى اس ش

رييس جمهور خواستار توقف ...

ــتان اصفهان گفت:  مديركل اداره ارشاد اسالمى اس
ــفانه  ــاب داريم و متأس ــازى كت ضعف استانداردس
كارهاى غيرفاخر بسيار توليد مى شود.حجت االسالم 
حبيب رضا ارزانى در دومين همايش ناشران استان 
اصفهان با اشاره به حضور جمع كثيرى از ناشران برتر 

در اين استان گفت: از ناشران خواسته ايم ...

در دوران صفويه، اصفهان به عنوان يكى از مهم ترين 
ــد؛  ــوب مى ش ــور محس ــكه در كش مراكز ضرب س
 به طورى كه بازار چيت سازها كه اكنون به ساختمان 
ــده بيانگر اين  ــى تبديل ش ــى از بانك هاى دولت يك
واقعيت است. با پشت سر گذاشتن بازار قيصريه، به 

بازار چيت سازها نزديك مى شويم، مكانى كه به ...

ــيا درحالى يك ماه  ــوراى المپيك آس انتخابات ش
پيش برگزار شد كه بعد از 24 سال رياست كميته 

آمار و اطالعات آن از ايران گرفته  شد؛ چرا ...

دولت يازدهم باالخره 
كى شروع به كار مى كند؟

      از ريش هـاى داعشى 
          تا لباس هاى غير متعارف

 

نان هاى گران 
صداى مردم را درآورد

تذكر 20 نماينده به رييس جمهور 
براى توقف جمع آورى  

سانتريفيوژهاى نطنز و فردو

ضعف استانداردسازى كتاب 
داريم 

قلب ضرابخانه قديمى اصفهان، 
صندلى24 ساله ورزش ايران هنوز در بازار قيصريه مى تپد

ازدست رفت
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12

      مصيبــت وارده را بــه شــما و خانــواده گراميتــان تســليت عــرض مــى نماييم و 
از خداونــد منــان بــراى آن مرحوم، غفــران و بــراى بازمانــدگان صبر و شــكيبايى 

مسئلت  مى نماييم.

همكار گرامى، جناب آقاى جعفرى 
مديريت محترم نيازمنديهاى زاينده رود 

روزنامه زاينده رود 

     انتصاب شايسته جنابعالى را به سمت شهردار 
شهرســتان دهــق تبريك عــرض مــى نماييم و 
آرزومنديم در ســاير تجارب ارزنــده جنابعالى 
در ايــن شــهر شــاهد موفقيــت و پيشــرفت 

روزافزون تان باشيم.
روزنامه زاينده رود 

جناب آقاى طباطبايى 

استاندار با تاكيد براينكه اصفهان كانون امـن گردشگرى است گفت: 

تجمع هـاى غيرقانونى  رسانـه اى نشود

تـحقق
 نهضت درختكـاري  در نـاژوان ضـروري است
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ــدگان  نماين از  ــر  نف  20 ــارس،  ف ــزارش   گ ــه  ب
ــن  ــه حس ــرى ب ــالمى در تذك ــوراى اس ــس ش مجل
ــتور  ــف دس ــتار توق ــور خواس ــى رييس جمه روحان
ــز نطن و  ــردو  ف ــانتريفيوژهاى  س ــع آورى  جم

 شدند.
ــفانه  ــت: متأس ــر نمايندگان آمده اس ــرح تذك در ش
ــراى جمع آورى  ــد پيمانكار ب ــته چن در دو روز گذش
ــده اند و  ــايت ش ــردو وارد اين س ــانتريفيوژهاى ف س
ــايت  ــاخت هاى اين س ــع آورى زيرس ــروع به جم ش

ــه اينجا مى مانيم تا كار را  ــد و گفته اند دو هفت كرده ان
تمام كنيم.

جناب آقاى رييس جمهور! 
ــل در زمانى اتفاق مى افتد كه  اين اقدام توأم با تعجي
ــروط 9گانه رهبر معظم انقالب اسالمى  بند يك از ش
ــى از رييس جمهور آمريكا  ــى بر اخذ تضمين كاف مبن
ــمى از جانب آنها  ــتن نامه رس و اتحاديه اروپا كه نوش
مبنى بر لغو تحريم ها در زيرساخت هاى تحريم هاست 

موفق نشده، آقاى رييس جمهور! 
ــوراى  ــروط ش ــروط 9گانه و ش ــووليت تحقق ش مس
ــالمى بر  ــوراى اس ــى و مجلس ش ــت مل ــى امني عال
ــوى  ــمند، ق ــم هوش ــه تي ــور ب ــد 9 منش ــاس بن اس
ــكيل ــوز تش ــم هن ــن تي ــده و اي ــذار ش و آگاه واگ

 نشده است.
آقاى رييس جمهور اگر دقت كافى در تحقق اين شروط 
انجام نشود، تهديد منافع ملى رخ خواهد داد كه غيرقابل 

جبران است.

ــگاه صنعتى شريف  ــجويى دانش ــوول بسيج دانش مس
ــووالن  ــجويان كوتاه نيامدن مس ــت: مطالبه دانش گف
ــه ــتن روحي ــگاه داش ــده ن ــى و زن ــع انقالب از مواض

 استكبار ستيزى است.
ــان ايرانمنش، مسوول بسيج دانشجويى دانشگاه  احس
ــووالن بسيج  ــت خبرى مس ــريف در نشس صنعتى ش
ــگاه هاى بزرگ تهران كه در سازمان  دانشجويى دانش
ــد، اظهار داشت: برنامه  ــجويى برگزار ش ــيج دانش بس
ــاه برپايى  ــراى روز 13 آبان م ــجويى ب ــيج دانش بس

راهپيمايى از درب شرقى دانشگاه تهران تا روبه روى 
النه جاسوسى سابق آمريكا خواهد بود.

ــاعت 9 صبح با  ــن راهپيمايى از س ــه داد: اي وى ادام
ــجويى  ــيج دانش ــووالن دفاتر بس ــور تمامى مس حض
ــو  ــى ن ــوان «فصل ــت عن ــران تح ــگاه هاى ته دانش
ــه»  الذل ــا  من ــات  «هيه ــعار  ش ــا  ب و  ــارزه»  مب از 

برگزار خواهد  شد.
مسوول بسيج دانشجويى مطالبه دانشجويان را كوتاه 
نيامدن مسووالن از مواضع انقالبى و زنده نگاه داشتن 
ــتكبار ستيزى دانست گفت: در طول مسير  روحيه اس
ــى و متنوعى نيز تدارك  راهپيمايى برنامه هاى جانب

ديده خواهد شد.
ــاله  ــش رو را آغازى براى مقابله با مس ــه پي وى هفت
ــيج  ــت و گفت: بس نفوذ و فصلى نو براى مبارزه دانس
ــران برنامه هاى  ــگاه هاى ته ــجويى تمامى دانش دانش
ــداف برگزار ــن اه ــا اي ــه و ب ــن هفت ــى در اي متنوع

 خواهند كرد كه متعاقباً اطالع رسانى خواهد شد.

تذكر 20 نماينده
 به رييس جمهور براى توقف 
جمع آورى سانتريفيوژهاى 

نطنز و فردو

ايرانمنش:
مطالبه دانشجويان كوتاه 

نيامدن مسووالن از مواضع 
انقالبى است

ــر دولت  ــيل ايالم را بر س نوبخت، نماينده دولت، خرابى هاى س
ــد كيلومتر آن  ــت و چند ص ــرد و به تهران بازگش ــل آوار ك قب
طرف تر، ابتكار، رييس سازمان محيط زيست نيز، وقتى با انتقاد 
ــتان مواجه شد، توجيه دست به  ــيدى» در خوزس از «باران اس

نقدترى از ناكارآمدى دولت قبل نداشت.
ــته؛  ــان را برداش ــزارش فارس، گل و الى تمام زندگى ش به گ
ــديد بوده كه تقريبا تمام وسايل خانه را از بين ــيل آنقدر ش س
ــت با خانه هاى پر شده  ــت؛ ايالمى ها كه چند روز اس  برده اس

از آب و پل هاى شكسته شهر و روستاى شان سر مى كنند.
ــوول دولتى يا چيزى  ــا منتظر حضور يك مس ــم هاى آنه چش
ــان ــدن اوضاع شهرش ــت تا آنها را به بهتر ش ــبيه به آن اس ش
ــد؛ اما  ــهر باز ش اميدوار كند؛ اولين مقام دولتى كه پايش به ش
ــارات به منطقه سيل زده  تاكيد كرد كه فقط براى برآورد خس
ــخنگوى دولت كه برادر رييس جمهور نيز وى  آمده. نوبخت س
ــدن  ــفرش تقصير جارى ش ــى مى كرد در انتهاى س را همراه
ــل انداخت و به تهران  ــيل در ايالم را نيز به گردن دولت قب س
ــزارش بازديد خود  ــت تا همانطور كه وعده داده بوده گ بازگش
ــيل زده را به هيات دولت بدهد.چند صد كيلومتر از مناطق س
ــت؛  ــتان نيز وضعيت بهتر از ايالم نيس  آن طرف تر در خوزس
ــماره انداخته  ــيدى نفس هاى مردم را به ش ــا نيز باران اس آنج
ــتان كرد. ــتانى را راهى بيمارس ــدود هزاران خوزس ــت و ح اس
ــتان،  ــيدى در خوزس ــران آلودگى و بارش باران هاى اس در بح
ــت؛  ــش قرار داش ــوولى بود در معرض پرس معصومه ابتكار مس
ــازمان محيط زيست چه  ــوال مشخص از وى اين بود كه س س
ــكار اما چيزى  ــخ ابت ــرايط دارد.پاس ــه اى براى بهبود ش برنام
ــبيه همان حرف هاى نوبخت در ايالم بود؛ همه چيز دوباره  ش
ــت.دليل دولتى ها براى  ــات «دولت قبل» باز مى گش به اقدام
ــه اى كه ــرده و دختر بچ ــيل ب ــه خانه اش را س ــردى ك پيرم
ــايد كمى  ــماره افتاد ش ــه ش ــتان ب ــش در خوزس ــس هاي نف
ــند، «تا كى قرار است همه  ــد؛ آنها مى پرس ــوال برانگيز باش س

مشكالت كشور به دولت قبل حواله شود؟»
سيل ايالم؛ بناى سياسى بر روى خانه هاى خراب!

ــتان ايالم را تحت تاثير قرار داده و خانه هاى  ــيل شديدا اس س
مسكونى بسيارى از مردم و راه هاى ارتباطى از بين رفته است.
ــين فريدون  ــخنگوى دولت و حس دولت محمد باقر نوبخت، س
دستيار ارشد و برادر رييس جمهور را راهى ايالم مى كند؛ نوبخت 
همان ابتداى سفر اعالم مى كند كه براى برآورد خسارات و ارائه 
ــده است.سخنگوى دولت پس  آن به هيات دولت وارد ايالم ش
ــتان در جلسه ستاد  ــيل زده در اس از بازديد از برخى مناطق س
مديريت بحران و برنامه ريزى ايالم شركت كرد.خبرهاى رسمى 
منتشر شده از اين جلسه نشان مى داد كه نوبخت مانند برخى 
ــين خود پاى دولت قبل را نيز به سيل ايالم  اظهارنظرهاى پيش
باز كرده و گفته است: «همان طور كه امروز دولت تدبير و اميد 
ميراث دار مشكالتى است كه موجب شده يك حادثه ى طبيعى 
ــارات اين چنينى به بار بياورد، بايد با تدبير و  ــيل خس مانند س
دقت گام برداشت و نقص ها را جبران كرد تا اين مشكالت براى 

هميشه حل شوند.»
ــى تا حدودى  ــراى برخى افكار عموم ــارات نوبخت ب ــن اظه اي

ــته حدود دو ــل تامل بود؛ آنها معتقد بودند كه بعد از گذش قاب
ــن تخريب هاى صورت  ــت يازدهم، انداخت ــال و نيم از دول  س
ــى از يك حادثه طبيعى به گردن دولت قبل تا حد  گرفته ناش
ــت. اما حاشيه هاى جلسه ستاد بحران و  زيادى قابل قبول نيس
ــتان ايالم به همين جا ختم نشد، ظاهرا در آن  برنامه ريزى اس
ــه حرف هاى ديگرى از سوى نوبخت در انتقاد از عملكرد  جلس
ــده بود. نوبخت ظاهرا در آن جلسه انتقادات  دولت قبل بيان ش
ــان كرده و گفته  ــز از دولت هاى نهم و دهم بي ــد ديگرى ني تن
ــت: «زيرساخت هاى استان ايالم متعلق به دولت قبل است  اس
ــفانه در دولت كه رفتارهاى عوامفريبانه اى داشت عمال  و متاس
هيچ تالشى براى بهبود وضعيت زيرساختى استان ايالم صورت 
ــه در ادامه با واكنش  ــارات نوبخت در اين جلس ــت.» اظه نگرف

فرمانده سپاه اميرالمومنين (ع) مواجه مى شود.
ــيد صادق حسينى با انتقاد از اين اظهارات سخنگوى  سردار س
دولت و انداختن همه مشكالت گردن دولت قبل گفت: كمبود 
ــاخت ها و امكانات معطوف به دولت قبل نيست، بلكه دو  زيرس

دولت اصالحات و سازندگى نيز در اين امر دخيلند.»
ــتان ايالم  ــه داد: «همه دولت ها در وضعيت خراب اس وى ادام
شريك هستند و بهتر است به جاى اينكه اين موضوع را سياسى 
كنيد، به مشكالت مردم رسيدگى كنيد.»مردم ايالم نيز تا حد 
زيادى با فرمانده سپاه اين استان هم نظر بودند؛ آنها نيز معتقدند 
ــكالت زيرساختى استان ايالم تنها مربوط به دولت قبل  كه مش
ــت و دولت هاى سازندگى و اصالحات نيز سهم بزرگى در  نيس
ــكالت منجر به باال رفتن خسارات بالياى طبيعى در استان  مش
دارند.دولت يازدهم و به ويژه سخنگوى فعلى دولت اما از همان 
روزهاى ابتدايى انتخاب حسن روحانى به عنوان رييس جمهور 
و پيش از تشكيل كابينه يازدهم نيز تاكيد داشتند كه «ميراث 
ــد بود.وى تيرماه  ــت هاى نهم و دهم خواهن ــكالت دول دار مش
سال 92 (پيش از تشكيل كابينه يازدهم) در مقام مشاور حسن 
روحانى از يك «ميراث شوم» براى دولت يازدهم سخن گفت و 
ــياهه اى  تصريح كرد: ميراث به جا مانده از آقاى احمدى نژاد، س
از انواع و اقسام نيازهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
ــت و اولويت دادن به هركدام از اين نيازها اگرچه خرسندى  اس
ــال دارد؛  اما منجر به بى توجهى به  ــى از جامعه را به دنب بخش
ــود.» نوبخت وعده هاى دولت قبل  ــار مى ش نيازهاى ديگر اقش
ــت يازدهم  ــن براى دول ــكل آفري ــراث هاى مش ــى از مي را يك
مى دانست؛ برخى از همان روزهاى نخست احساس مى كردند 
ــه كار دولت جديد حتى  ــال بعد از آغاز ب ــايد تا چند س كه ش
ــكالت و خسارات ناشى از حوادث طبيعى نيز به دولت قبل  مش
ارجاع شود.دولتى ها اما در بحران هاى ديگر رخ داده نيز تقصير 
ــه گردن دولت قبل انداخته اند؛ بحرانى كه اين روزها نفس  را ب

اهالى خوزستان را بريده است.
آلودگى هوا در خوزستان و يك «ابتكار» سياسى

تابلوى هاى نشان دهنده آلودگى هوا در خوزستان از چند متر 
آن طرف تر هم قابل ديدن نيست؛ هوا آنقدر آلوده است كه بايد 
ــود باالترين رده آلودگى هوا بر  ــخص ش نزديك تر بروى تا مش
روى تابلو نقش بسته، البته تشخيص آلودگى هوا در خوزستان 

نيازى به اين تابلوها ندارد.

ــتان كه از اواخر سال گذشته  آلودگى هواى ادامه دار در خوزس
ــكل و نوع جديد ترى  ــدت گرفته بود، با آغاز بارش باران ش ش
ــيل بيماران  ــروع بارش ها س به خود گرفت.تنها طى چند از ش
ــتان به راه افتاد؛ آمار  ــى به سوى بيمارستان هاى خوزس تنفس
ــتان به دليل  ــان مى داد حدود 7 هزار نفر از مردم اس اوليه نش
ــد راهى مراكز درمانى  ــيدى» خوانده ش آنچه «بارش باران اس
ــائل و  ــوول اصلى مس ــه ابتكار به عنوان مس ــده اند.معصوم ش
مشكالت مربوط به مسائل زيست محيطى اما همزمان با بحران 
خوزستان، درگير بحران ديگرى از داخل سازمانش بود.اعتراض 
ــازمان و انتقاد از آنچه «نگاه سياسى  جمعى از كاركنان اين س
ــيه هاى انتصاب يك  ابتكار» عنوان مى كردند و همچنين حاش
فرد ديپلمه به يك جايگاه مديريتى مهم در سازمان تنها بخشى 
از مشكالت ابتكار بود. در حاليكه مقامات محلى تاكيد داشتند 
بارش باران اسيدى موجب مسموميت و تنگى نفس خوزستانى 
ها شده رييس سازمان محيط زيست در واكنش به اين بحران، 
ــتان را تكذيب  ــيدى در  اين اس ترجيح داد تنها بارش باران اس
ــان  ــتگاه هاى پايش آلودگى هوا نش كند: «نتايج حاصل از دس
مى دهد ميزان اسيد موجود در باران اخير خوزستان عادى بوده 

و باران اسيدى در اين استان نباريده است.»
ــتان مراجعه  ــانى كه به بيمارس ــت كه اكثر كس وى تاكيد داش
كرده اند قبال دچار بيمارى هاى آلرژيك بوده اند و علت به وجود 
ــريح كرد: «دودكش هاى نفتى،  آمدن اين حادثه را اينگونه تش
سوزاندن مزارع نيشكر، سوزاندن الستيك و زباله و گرده افشانى 
گياهان برخى آالينده هاى هواى خوزستان هستند» اين داليل 
ــان قابل قبول نبود؛ آنها مى گفتند  ابتكار براى برخى كارشناس
ــال هاى گذشته نيز چنين آالينده هايى در هواى خوزستان  س
ــت؛ ولى هيچگاه بحرانى با اين وسعت روى نمى داد. وجود داش
ابتكار اما در ابتداى اوج گيرى بحران هجوم ريزگردها به استان 

ــتان نيز در كانون توجه و انتقادات قرار داشت.بهمن ماه  خوزس
ــال گذشته نيز خوزستانى ها درگير ريزگردهايى بودند كه از  س
ــمت همسايه غربى وارد ايران شده و خوزستان نيز بيشترين  س
سهم را از آن داشت؛ همه منتظر بودندكه معصومه ابتكار سريعا 
ــاند؛ اما نه تنها  ــتان برس خود را براى مديريت بحران به خوزس
ــد بلكه يكى از مشاوران رييس سازمان  خبرى از اين حضور نش
ــت وزير بهداشت را كه بعد از تاكيد رهبر انقالب و  محيط زيس
ــتور رييس جمهور براى پيگيرى بحران به خوزستان رفته  دس

بود را « نخود هر آش» خواند.
ــبت به  ــده نس ــان انتقادات مطرح ش ــكار، در مي ــه ابت معصوم
ــت؛ او معتقد بود  ــر مى گش ــه دنبال يك مقص ــردش، ب عملك
ــت:  ــده اس ــه اقدامات دولت قبل منجر به بروز اين بحران ش ك
ــروز محصول بى برنامگى و بى تجربگى دولت قبل را تجربه  «ام
ــاى آن را تحمل مى كنند، ولى  ــردم دارند پيامده مى كنيم، م
ــد» ابتكار اما در ادامه  ــا انتقاد مى كنند چون ما را مى بينن از م
ــازمان محيط  ــكالت موجود در س نيز تالش مى كرد همه مش
زيست را به دولت قبل ربط دهد؛ وى معتقد بود «دولت يازدهم 
ــكالت دولت قبل است»رييس سازمان حفاظت  ميراث دار مش
ــى حامى  ــت در ديدار با جمعى از احزاب سياس از محيط زيس
ــت ــال جارى گفت: «در هش ــت تدبير و اميد در مهرماه س دول
ــيد و به شكل  ــاختارها فروپاش ــيارى از س ــته بس ــال گذش س
تحقيرگرايى ها بروز پيدا كرد و بخشى از مسائل و مشكالتى كه 
امروز با آن مواجه هستيم ناشى از تصميمات نادرستى است كه 
در دوره هاى قبل گرفته شده است.» ابتكار با وجود انتقادهاى 
ــوى منتقدان  ــه از س ــت اش و آنچ ــبت به مديري ــراوان نس ف
مديريت سياسى وى بر سازمان محيط زيست خوانده مى شد؛ 
ــود دخالت ــى را در كار خ ــائل سياس ــت كه «مس تاكيد داش
ــكار در كنار برخى  ــن اظهارنظر ابت ــرار دادن اي ــى دهد»؛ ق نم

اقدامات وى در انداختن همه مشكالت زيست محيطى به گردن 
دولت گذشته افكار عمومى را با ترديد مواجه مى كرد.منتقدان 
مى پرسيدند آيا بحران آلودگى هوا در خوزستان مانند ضعف در

 زير ساخت هاى ايالم در برابر سيل تنها محدود به دولت هاى 
ــكار در انداختن همه  ــا معناى رفتار ابت ــت و آي نهم و دهم اس
ــازمان متبوعش  به گردن دولت قبل،  ــكالت مربوط به س مش

سياسى كارى نيست؟
دولـت جديد كى قرار اسـت «كار» خود را شـروع 

كند؟
ــتن برنامه اى 100 روزه براى حل  ــن روحانى با وعده داش حس
ــور شد؛ وعده اى كه  ــكالت كشور وارد عرصه مديريت كش مش
ــق آن را به بعد از توافق ــردان اقتصادى دولت، تحق به مرور م

ــورهاى 1+5 و اخيراً به دو سال بعد از توافق  ــته اى با كش  هس
ــم به عقيده  ــا دولتمردان يازده ــن روزها ام ــه داده اند.اي حوال
ــيارى از كارشناسان و حتى خود مسئوالن اقتصادى نه تنها  بس
ــق وعده هاى اقتصادى خود نظير خروج از ركود توفيق   در تحق
چندانى به دست نياورده بلكه در مقابل برخى ايرادات مديريتى 
ــارت براى مردم مى شود، همه چيز اشكاالت  كه منجر به خس
ــعارهاى دولت  را به دولت قبل ارجاع مى دهد.ميزان و حجم ش
يازدهم و انتقاد آنها از دولت قبل شايد در آغاز راه مى توانست 
جامعه و حتى منتقدان را تا حدودى قانع كند، اما بعد از حدود 
ــايد اين ادعا كه  ــال و نيم از آغاز به كار دولت يازدهم ش دو س
ــت» براى افكار  ــته اس ــكالت مربوط به دولت گذش «همه مش
ــد.حال جامعه منتظر است تا ببيند  عمومى راضى كننده نباش
ــكالتى كه با برنامه  ــت يازدهم تا چه زمانى مى خواهد مش دول
ــت را به گردن كم كارى دولت  ــزى كوتاه مدت قابل حل اس ري
ــته ،كه قطعا مانند ديگر دولت هاى قبلى كم كارى ها و  گذش

نقص هاى فراوانى در مديريت كشور داشته ، بيندازد؟

ــوراى  ــس ش ــوى، ريي ــلمين تق ــالم والمس حجت االس
ــعار  ــاره به ش ــور با اش ــتگذارى ائمه جمعه كش سياس
ــراى  ــا ب ــت برخى ه ــكا» و در خواس ــر آمري ــرگ  ب «م
ــق اوليه  ــد از تواف ــه گفت: بع ــاز جمع ــذف آن از نم ح
ــر آمريكا  ــعار مرگ  ب ــتار حذف ش ــام برخى خواس برج
ــه آنان ــى كه بايد ب ــد درحال ــه بودن ــاى جمع از نمازه

ــه دارد.رييس  ــتيزى ها ادام  اعالم كرد هنوز استكبارس
شوراى سياستگذارى ائمه جمعه كشور با بيان اينكه اين 
ــعار  ــراد اعالم مى كردند با توافق صورت گرفته اين ش اف
ــى دارد؟ افزود: اين افراد بدانند  ديگر چه معنا و مفهوم

هنوز آمريكايى ها دست از توطئه برنداشته  است.

ــالح هايى  ــيه كنفرانس منامه، از س بحرين در حاش
ــت متعلق به ايران بوده، رونمايى كرد. كه مدعى اس
ــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبكه  به گزارش باش
ــكاى نيوز عربى، وزارت كشور بحرين در حاشيه  اس
ــوم به گفتگوى منامه از سالح هايى  ــت موس نشس
ــت از ايران به اين كشور قاچاق شده،  كه مدعى اس
ــكر طارق حسن، رييس امنيت  رونمايى كرد.سرلش
ــال  ــه حوادثى كه از س ــاره ب ــى بحرين با اش عموم
2011 اين كشور با آنها گريبانگير است، مدعى شد: 
ــوادث در بحرين تأثيرگذار  ــالب ايران بر روند ح انق
ــرده اند انقالب  ــه طوريكه ايرانى ها تالش ك بود؛ ب
ــود را صادر كنند. رييس امنيت عمومى بحرين با  خ
ــاره به سالح هاى رونمايى شده مدعى شد: اينها  اش
ــالح هاى ايرانى قاچاق شده است. وى در بخش  س
ــرد: ما برخى اوقات  ــخنان خود ادعا ك ديگرى از س
پالكاردهايى در جهت حمايت از حقوق بشر مشاهده 
ــائل فرقه گرايى است. مى كنيم؛ اما در پس آنها مس
ــده سالح هايى كه از ايران به  بحرين بارها مدعى ش
اين كشور قاچاق شده را كشف و ضبط كرده است.

برخى خواستار حذف مرگ  بر 
آمريكا از نمازهاى جمعه بودند

رونمايى از سالح هاى ضبط شده 
ايرانى در كنفرانس منامه!

پيش بينى حضور 120 چهره 
مشهور در انتخابات تهران

ــى، رييس ستاد انتخابات استان  شهاب الدين چاوش
ــت كه حدود  ــى ما اين اس ــران گفت:  پيش بين ته
ــران ثبت نام كنند كه ــزار نفر براى انتخابات از ته ه

120 نفر از آنها از چهره هاى مشهور باشند.

شنيده ها 

راديو فرانسه: 
رهبر ايران، تغييرات تحميلى به سوريه را رد كرد

ظريف:

 همكارى بين المللى، مصالح كشور و تحقق دستورات رهبرى
راديو فرانسه گزارش داد، آيت اهللا خامنه اى رهبر عالى  سه اصل مهم برجام است

ــوريه، كه از  ايران هر گونه تفكر ايجاد تغييرات را در س
خارج از اين كشور تحميل شود، رد كرد.

ــياوش قاضى، خبرنگار خبرگزارى فرانسه در تهران  س
ــه منتشر شد،  ــى كه در تارنماى راديو فرانس در گزارش
ــت: دو روز پس از نشست وين با حضور 17 كشور  نوش
ــماره يك  ــت اهللا خامنه اى فرد ش ــه ايران، آي از جمل
ــت،  ــائل اس ــور كه تصميم گيرنده نهايى مس اين كش
ــورش تكرار كرد ــفيران كش ــخنانى در جمع س در س

تهران نمى پذيرد كشورهاى ديگر تغييراتى را به دولت 
سوريه تحميل كنند.

ــزود: محمد جواد ظريف  ــه گزارش خود اف وى در ادام
ــن موضع دفاع  ــتر از اي ــور خارجه ايران پيش ــر ام وزي
ــاله  ــكارا اولويت مس ــرده بود.آيت اهللا خامنه اى آش ك
ــالح براى معارضان ــال س ــوريه را جلوگيرى از ارس س

ــورهاى ديگر دور   معرفى كرد و افزود: معنى ندارد كش
هم جمع شوند و راجع به يك نظام حكومتى و رييس 
آن حكومت تصميم بگيرند. اين بدعتى خطرناك است 
ــورى در جهان آن را نمى پذيرد. راه حل،  كه هيچ كش
ــا قطع كمك هاى  ــت. بايد ب ــان دادن به جنگ اس پاي
ــگ و نا آرامى ــان، ابتدا جن ــى و مالى به معارض نظام
 پايان پذيرد تا مردم سوريه در محيطى امن و آرام، هركس را

 مى خواهند انتخاب كنند.
ــد» حمايت مالى و  ــار اس ــران از رژيم (دولت) «بش اي
ــدت تعداد مستشاران خود را در  نظامى مى كند و بش

خاك سوريه افزايش داده است. تهران كشورهاى غربى 
ــورى با ارسال سالح  و عرب را به كمك به معارضان س
ــه آمريكا به تازگى  ــول متهم مى كند؛ همانگونه ك و پ
ــت. آيت اهللا خامنه اى  ــن اقدامى صورت داده اس چني
ــكا در منطقه،  ــه  اهداف آمري ــا بيان اينك همچنين ب
ــت، هر گونه  ــا اهداف ايران، متفاوت اس 180 درجه ب
ــكا را در مورد  ــورش با آمري ــت و گو دو جانبه كش گف
ــرات براى حل بحران  ــائل منطقه اى رد كرد.مذاك مس
ــه با حضور  ــنبه به طور چهارجانب ــوريه روز پنجش س
ــتان، آمريكا و روسيه صورت گرفت و روز  تركيه، عربس
جمعه با حضور ديگر شركت كنندگان رسميت يافت.

ــه، مصر،  ــيه، تركي ــه ايران، روس ــران امور خارج وزي
ــتان، امارات،  ــس، اردن، عربس ــه، آمريكا، انگلي فرانس
ــان در اين مذاكرات  ــراق، عمان و لبن ــر، آلمان، ع قط
ــطح  ــورى بود كه در س ــتند.چين تنها كش حضور داش
ــتفان  ــركت كرد.«اس ــاون وزير در اين مذاكرات ش مع
ــل  مل ــازمان  س ــركل  دبي ــده  نماين ــتورا»  ميس دى 
ــى»  موگرين ــكا  «فدري و  ــوريه  س ــور  ام در  ــد  متح
ــت خارجى اتحاديه اروپا نيز در  هماهنگ كننده سياس
ــورهاى شركت كننده  ــت حضور داشتند.كش اين نشس
ــتيابى به راه حل  ــه درباره دس ــرات روز جمع در مذاك
ديپلماتيك براى پايان دادن به بحران سوريه در زمينه 
ــات و بهبود  ــر، برگزارى انتخاب ــكيل دولتى فراگي تش
ــتانه به سورى ها  ــال كمك هاى بشردوس راه هاى ارس

توافق كردند.

ــم همكارى  ــه اصل مه ــور خارجه توجه به س ــر ام وزي
ــور و نظام و  ــر عزت، مصالح كش ــن المللى مبتنى ب بي
ــتورات رهبر معظم انقالب را به عنوان لوازم  تحقق دس

اصلى اجراى برجام برشمرد.
محمد جواد ظريف در ديدار مديران و سفرا و مسووالن 
ــران در خارج از  ــالمى اي نمايندگى هاى جمهورى اس
ــن خمينى گفت: اگر از فرصت اتمام  كشور با سيدحس
مراحل مقدماتى برجام با همدلى، همفكرى و همزبانى، 
بهره گيرى كنيم شرايط ويژه اى براى انقالب، كشور و 
نهضت اسالمى كه مرهون رهبرى امام(ره) است، فراهم 
ــدم بهره گيرى ــود؛ اما اين فرصت در صورت ع مى ش

 مى تواند تبديل به مخاطره شود.
ــووالن تمام  ــم گرفتيم مس ــه تصمي ــا بيان اينك وى ب
نمايندگى هاى ايران را جهت همفكرى دعوت كنيم تا 
در مورد اين موضوعات ويژه بحث كنيم و از رهنمودهاى 
ــويم افزود: عزت، اقتدار، سربلندى  بزرگان بهره مند ش
ــى از ــون روحيه خودباروى ناش ــروى خود را مدي و آب

 آموزه هاى امام(ره) و گفتمان اصيل انقالب هستيم.
ظريف به شرايط خطير منطقه اشاره كرد و افزود: تالش 
ــرايط كنونى كه ماهيت  ــا توجه ويژه به ش مى كنيم ب
ــده و واقعيت  ــى براى دنيا فاش ش حقيقى ايران هراس
ــن تر  ــالمى ايران روش ثبات برانگيز بودن جمهورى اس
ــده است شرايط را به آنچه مدنظر امام(ره) و رهبرى  ش

ــالمى بتوانيم در  ــاى اخوت اس ــانيم تا بر مبن بود برس
ــعه گام برداريم.وى تصريح كرد:  مسير پيشرفت و توس
امروز به بركت تبعيت از آرمان هاى امام(ره) و گفتمان 
ــر قدرت هاى بزرگ  ــته ايم در براب اصيل انقالب توانس
ــالمتى از اين  ــتيم، حرف خود را بزنيم و با س دنيا بايس
كارزار دشوار بيرون بياييم.پيش از اين ديدار، مسووالن 
ــه با نثار تاج گل و قرائت  ــان وزارت امور خارج و كاركن
ــامخ معمار كبير  ــن اداى احترام به مقام ش فاتحه ضم
انقالب اسالمى با آرمان هاى واالى امام راحل، شهدا و 

رهبر فرزانه انقالب تجديد ميثاق كردند.

وعده 100 روزه به سال سوم رسيد؛ 

دولت يازدهـم 
بـاالخره 

كى شـروع به 
كـار مى كند؟
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ــيارى از نانوايان،  ــته نان را گران كرد، بس  دولت سال گذش
ــدند، نان هاى اجبارى پايشان به سبد خريد مردم  آزادپز ش
ــد و اكنون دانه هاى كنجد، بهانه اى براى گرانفروشى  باز ش

نان شده اند.
نانوايان مى گويند ماه ها است كه مردم ترجيح مى دهند كمتر 
نان بخرند. اين را هم اشاره مى كنند كه از قبل تعداد نانى را 
ــتر بود و اكنون  ــان مى گذاشتند، بيش كه مردم در سفره ش
خريدهاى خود را بهينه كرده اند و به همين دليل، صف هاى 
دو تايى و بيشتر، اين روزها خلوت ترند و مردم رو به صف هاى 

يك دانه اى يا نهايت، يكى و نصفه اى آورده اند.
ــت هاى  ــت تصميم گرفت با سياس ــال قبل بود كه دول س
ــند و  ــى بكش اقتصادى خود، به نانوايان اجازه دهد كه نفس
ــن، قيمت نان افزايش  اندكى نان را گران كنند. براى همي
ــى را پذيرفتند.  ــى چون و چرا، اين گران يافت و مردم هم ب
ــان در بازار نان  ــت ديگرى هم كه توام در عين حال، سياس
ــد، اين بود كه نانوايان آزادپز شوند، ديگر نه آردى  پياده ش
از دولت بگيرند و نه چشم شان به آردهاى يارانه اى باشد. در 
مقابل، دولت هم اگرچه مى گفت بر بازار نان نظارت مى كند 
كه قيمت، باالتر از حد انتظار نرود اما راه  فرارى را هم براى 
نانوايان گذاشت تا هزينه خريد آرد آزاد و گرانى حامل هاى 

انرژى را هم بپردازند.
ــى نان كافى بود تا  همين چراغ سبز دولت براى آزادفروش
بسيارى از نانوايى ها به اين سمت رو بياورند كه آزادپز شوند. 
ــد آن هم با پارچه  ــح يك روز آغاز مى كردن كار را هم از صب
ــته اى كه بر روى آن، به مردم اطالع رسانى مى شد كه  نوش

ــن نانوايى به فروش  ــت آزاد در اي « از اين پس، نان به قيم
مى رسد.» مردم شايد در ابتدا چشم شان با اين پالكاردهاى 
زردرنگ آشنا نبود اما به مرور، عادت كردند كه نانوايى ها نان 

را به قيمت آزاد بپزند.
به يكباره موجى از آزادپز شدن ميان نانوايى ها به راه افتاد و 
تقريبا در اكثر كوچه و خيابان هاى شهر، اثرى از نانوايى هاى 
دولتى نبود. سر هر كوچه و محله اى، هم نانوايى هاى آزادپز 
مستقر شده  بودند و ديگر كسى حاضر نبود با قيمت دولتى، 
ــت  با آرد دولتى و يا حتى با كيفيت دولتى، نان بپزد و دس
مردم بدهد.براى همين هم اگرچه دولت گفته بود كه تنها

ــا به هرحال،  ــوند، ام  20 درصد از نانوايى ها بايد آزادپز ش
آنچه كه مردم به صورت عملياتى مشاهده مى كردند، بسيار 
متفاوت تر از اين آمار بود و بنابراين به نظر مى رسيد تنها 20 

درصد از نانوايى هاى پايتخت، دولتى باقى مانده اند.
به مرور هر چقدر كه گذشت، نانوايى ها ديگر قيمت نان آزاد 
نيز به مذاق شان خوش نمى آمد و بنابراين شروع به استفاده 
ــردم را قانع كنند كه بايد  از روش هايى كردند كه بتوانند م
ــن گونه بود كه  ــترى بابت خريد نان بپردازند. اي پول بيش
پاى نان هاى كنجددار به سبد خريد مردم بيش از هر زمان 
ديگرى باز شد.در گذشته شايد كمتر كسى براى سفارش نان 
خود، نان يك رو كنجدى يا دو رو كنجدى را انتخاب مى كرد 
اما اكنون اوضاع فرق كرده است و چه بخواهند و چه نخواهند، 
اندكى كنجد را بايد بر روى نان شان داشته باشند و البته بهاى 
آن را هم بپردازند.اگرچه در ظاهر مردم در صف مى ايستادند 
و آن نانى را مى خريدند كه نانوايان مى گفتند اما در باطن، 

ــاع مى كردند. با  ــته بودند و از حق خود دف بيكار هم ننشس
سامانه پذيرش شكايت هاى مردمى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تماس مى گرفتند و داد خود از نانوايان را به دولت 
مى بردند. براى همين است كه رييس بخش بازرسى و نظارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مى گويد كه 
بيشترين آمار شكايات مردم، از نان هاى كنجددار بوده است.
يكى از افرادى كه براى خريد نان به نانوايى بربرى آمده است، 
ــيارى از نانوايان براى جبران هزينه هاى  وى مى گويد: بس
ــند. چند دانه كنجد بر  خود، نان را بدون كنجد نمى فروش
روى خمير نان مى گذارند و بعد هم به بهانه كنجدى بودن، 
آن را با بهايى باالتر به فروش مى رسانند در حالى كه بسيارى 
ــتند.او مى افزايد: بسيارى  از مردم از اين روند ناراضى هس
ــد اما مجبورند كه به دليل  از مردم نان كنجدى نمى خواهن
ــان يا ساير داليل ديگر، نان  نزديك بودن نانوايى به محل ش
كنجدى را به زور از نانوايان بگيرند در حالى كه به نظر نمى 
رسد قانون چنين اجازه اى به آنها داده باشد كه كاالى خود 
را به زور به مردم بفروشند. اكنون كمتر نانوايى در محالت 
مختلف تهران، نان را با خواست مشترى يا به صورت ساده 
پخت مى كند و هر كسى كه نان كنجدى بخواهد، مى تواند 
آن نان را بخرد.در اين ميان، يكى از نانوايان كه با نوشته اى با 
خط درشت به مشتريانش اعالم كرده است كه نان را به سه 
نوع ساده، كنجدى و دو رو كنجدى عرضه مى كند، مى گويد: 
از وقتى كه اين تمايز را با ديگر نانوايى ها پيدا كرده و نان را به 
خواست مشترى توليد مى كند، مشتريانم بيشتر شده است. 
مردم شايد اينجا بيايند و نان كنجدى هم بخرند اما چون به 

عقايد و خواست شان احترام گذاشته شده، ترجيح مى دهند 
ــه آنها نان تحميلى  كه نان كنجدى را هم از ما بخرند كه ب
ــاده و كنجدى  ــى افزايد: تفاوت قيمت نان س نداريم.وى م
براى نانوايان شايد در مجموع 10 تا 20 تومان تمام شود اما 
برخى، نان كنجدى را با 100 تا 200 تومان اختالف هم مى 
فروشند؛ بنابراين مردم با همان 300 تومان مى توانند به جاى 
يك عدد نان بربرى كنجدى، يك و نيم عدد نان ساده بربرى 
به منزل خود ببرند. شايد اين رقم براى بسيارى از مردم پول 
اندكى باشد اما براى بسيارى ديگر هم، اين رقم در يك ماه 

مبلغ كمى نيست.
ــان و معاون  ــت كه رييس كارگروه آرد و ن اين درحالى اس
برنامه ريزى استاندارى تهران با بيان اينكه تعيين نرخ انواع 
نان با افزودن كنجد يا ساير افزودنى ها را قبول نداريم اعالم 
كرد: اتحاديه نانوايان اعالم مى كند كه برخى مردم متقاضى 
خريد نان با افزودنى ها هستند و مشكلى براى عرضه اين نوع 
ــنگك  نان وجود ندارد.به گفته نعمت اهللا تركى ،نرخ نان س
ــزودن كنجد با  ــاى يارانه اى با اف 800 تومانى در نانوايى ه
حداكثر بين 100 تا 200 تومان افزايش، بيش از هزار تومان 
ــنگك كنجدى را به  نخواهد بود. اگر نانوايى يارانه پز نان س
نرخ 1500تومان عرضه مى كند، تخلف محرز بوده و مردم 
نيز بايد گزارش دهند.بر اين اساس در چند ماه اخير برخى 
نانوايى ها به دليل اين تخلف پلمب شده اند اما به هرحال اين 
ــت كه نان را با كنجد هر چند اندك، به  واقعيت بازار نان اس
ــند و مردم هم مجبورند كه به دليل برخى  مردم مى فروش

مسائل و مشكالت، بدون چون و چرا آن را بپذيرند.

ــن  ــه پايي ــى ب ــازار جهان ــن در ب ــنگ آه ــت س ــه قيم ــس از اينك پ
ــاخص قيمت  ــيد، ش ــر رس ــاه اخي ــه م ــود در طول س ــم خ ــن رق تري
ــك دالرى را تجربه ــش ي ــال بولتن، كاه ــز در مت ــنگ آهن ايران ني س

 كرد.
كاهش رشد اقتصادى كشور چين و همچنين كاهش تقاضاى اين كشور 
به عنوان بزرگ ترين خريدار سنگ آهن از يك سو و عرضه گسترده سنگ 
آهن با قيمت پايين توسط برخى معدن كاران بزرگ دنيا سبب شد قيمت 

سنگ آهن طى مدت اخير روند كاهشى داشته باشد.
اين در حالى است كه با توجه به وضع تحريم ها عليه ايران، به طور معمول 
ــبت به  ــازار با قيمت كمترى نس ــنگ آهن ايران در معامالت ب قيمت س
كشورهاى ديگر به فروش مى رسد و همين موضوع زمينه سو ءاستفاده را 
براى برخى مراجع قيمت گذارى فراهم كرد تا در جهت سود شخصى شان، 

قيمت هاى غير واقعى براى سنگ آهن ايران ارائه كنند.
ــنگ آهن ايران، مرجع قيمت گذارى  ــتا با پيگيرى انجمن س در اين راس
ــاخص  ــته ش ــار در هفته هاى گذش ــتين ب ــراى نخس ــن ب ــال بولت مت
ــاخص  ــرد كه اين ش ــران را اعالم ك ــد اي ــن 60 درص ــنگ آه قيمت س
ــدود 10 دالر باالتر ــت و ح ــال داش ــاخص يومت ــا ش ــده ب ــاوت عم تف

 بود.
اما در همين زمان قيمت هاى جهانى سنگ آهن رو به كاهش رفت و براى 

ــر به زير 50 دالر  ــنگ آهن جهانى بار ديگ اولين بار از جوالى، قيمت س
ــاس، متال بولتن نيز در آخرين اعالم خود در 28 اكتبر  ــيد.بر اين اس رس
2015، شاخص قيمت سنگ آهن ايران با عيار 60 درصد را برابر با 48/97 

دالر به ازاى هر تن اعالم كرد.
اين در حالى است كه در هفته پيش از آن يعنى 21 اكتبر، شاخص قيمت 
سنگ آهن ايران 50/15 دالر اعالم شده بود و 14 اكتبر نيز اين شاخص 

روى عدد 52/50 به ازاى هر تن بوده است.
ــرايطى  ــازار جهانى در ش ــنگ آهن ايران در ب ــى قيمت س روند كاهش
ــال 2018 ميزان  ــا س ــود ت ــى ش ــش بينى م ــه پي ــى افتد ك ــاق م اتف
ــون تن  ــت ميلي ــج تا هف ــدود پن ــران به ح ــن اي ــنگ آه ــادرات س ص

برسد.
ــل انجمن توليدكنندگان و  البته جعفرى طهرانى رييس روابط بين المل
صادركنندگان سنگ آهن ايران دليل اين كاهش صادرات را افزايش توليد 
فوالد ايران تا 55 ميليون تن تا 10 سال آينده دانسته است كه نياز كشور 

به سنگ آهن را افزايش و صادرات آن را كاهش خواهد داد.
ــنگ آهن و فوالد توليد اين  ــيارى از كارشناسان حوزه س هرچند كه بس
مقدار فوالد را براى 10 سال آينده، موضوعى دور از ذهن و انجام نشدنى 
مى دانند اما بايد براى كاهش صادرات سنگ آهن ايران و كاهش تقاضاى 

چين جايگزين مناسبى پيدا كرد.

در حالى كه تاجران هندى از قول ها و مجوزهاى جديد ايران براى واردات برنج باسماتى از هند طى 
دو ماه آينده خبر داده اند، معاون وزير جهاد كشاورزى از ادامه ممنوعيت واردات برنج خبر داد و 

تصريح كرد: تاكنون هيچ قولى به طرف هاى خارجى براى واردات برنج نداده ايم.
مديركل انجمن صادركنندگان برنج هندى اعالم كرده كه صادركنندگان هندى انتظار دارند با 
گذشت بيش از يك سال از ممنوعيت وارداتى، صادرات برنج به ايران از سر گرفته شود.وى گفت: با 
توجه به سيگنال هايى كه از واردكنندگان در ايران درباره احتمال صدور مجوزهاى جديد طى دو 
ماه آينده دريافت كرده ايم، به نظر مى رسد صادرات اين محصول به ايران از سر گرفته شود.اين در 
حالى است كه عباس كشاورز، معاون وزير جهاد كشاورزى در امور زراعت گفت: ممنوعيت واردات 
برنج همچنان ادامه دارد و هيچ قولى از اين بابت به طرف هاى هندى يا ديگر صادركنندگان برنج 
به ايران نداده ايم.وى افزود: در سال جارى حدود 1/9 ميليون تن برنج توليد شده است و همچنان 
ممنوعيت واردات اعمال مى شود.به گفته كشاورز، واردات انجام شده برنج همچنان مرتبط با ثبت 

سفارش هاى گذشته است.
فقط از كشت برنج هاى شمالى حمايت مى كنيم.

معاون وزير جهاد كشاورزى در امور زراعت افزود: برنج جزو محصوالتى است كه به دليل آب بر بودن 
و محدوديت منابع آبى كشت آن در غير از دو استان شمالى مازندران و گيالن، مورد حمايت دولت 
و وزارت جهاد كشاورزى نيست.كشاورز ادامه داد: گرچه نمى توان به دليل نداشتن ماده قانونى، 
ــتان مذكور ممنوع اعالم كرد اما وزارت جهاد كشاورزى تسهيالت  كشت برنج را در غير از دو اس
مرتبط با كشت، مكانيزاسيون و ... را به بهره برداران نمى دهد.وى با بيان اينكه تعرفه واردات برنج 
مانند ديگر محصوالت كشاورزى از ابتداى هر سال مشخص و اعمال مى شود، گفت: امسال از نظر 
توليد، سال خوبى براى برنج محسوب مى شود، چرا كه با افزايش نسبى توليد اين محصول نسبت به 
سال گذشته مواجه شديم.معاون وزير جهاد كشاورزى در امور زراعت اظهار كرد: مصرف سرانه برنج 
ساالنه حدود 38 كيلوگرم است كه به نظر مى رسد اين ميزان مصرف باال بوده و براى ارتقاى سالمت 
جامعه بايد كاهش پيدا كند تا بتوانيم واردات و توليد اين محصول را به ميزان مورد نياز كنترل كنيم.

 رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران از افزايش صادرات تخم مرغ با 
آغاز فصل سرما خبر داد و گفت: برخالف اين مساله، قيمت تخم مرغ به دليل مازاد توليد 

كاهش يافته است.
ناصر نبى پور با بيان اينكه در حدود چهار روز اخير روند صادرات تخم مرغ به عراق بهبود 
ــت: پيش از اين صادرات تخم مرغ هاى سردخانه اى و كم كيفيت  يافته است، اظهارداش
ــود كيفيت محصوالت  ــده بود اما در حال حاضر با بهب باعث واكنش منفى عراقى ها ش
صادراتى روند كار نيز سرعت يافته است.وى با اشاره به اينكه سرد شدن هوا باعث افزايش 
مصرف تخم مرغ مى شود، اضافه كرد: در حال حاضر نياز كشور عراق به تخم مرغ باال رفته 
و ايران بهترين مكان تامين اين محصول براى آنان است.نبى پور، ميزان صادرات روزانه 
تخم مرغ به عراق را 400 تا 450 تن عنوان كرد و گفت: اين ميزان پيش از اين بين 200 تا 
250 تن بوده است.به گفته وى، مجموع صادرات تخم مرغ به دو كشور عراق و افغانستان 

ــت. روزانه 500 تا 600 تن اس
ــره اتحاديه  رييس هيات مدي
ــتان تهران با  مرغ تخم گذار اس
ــت عراق 3 تا 4  بيان اينكه دول
ــينى به  روز قبل از اربعين حس
ــائل امنيتى مرزهاى  دليل مس
اين كشور را مى بندد و جلوى 
واردات را مى گيرد، افزود: اين 
ــا 3 روز پس  ممنوعيت كه 2 ت
ــه دارد، مجددا  از اربعين ادام
ــادرات تخم  ــبب كاهش ص س

مرغ ايرانى خواهد شد.

با صدور كيفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو، شركت هاى واردكننده خودروى 
متخلف در يك قدمى محاكمه قرار گرفته اند.

سال 1391 بود كه مرضيه وحيد دستجردى وزير وقت بهداشت و درمان از تخلف صورت 
ــال اخير  ــت.اين موضوع در چند س گرفته مبنى بر واردات خودرو با ارز دارو، پرده برداش
ــگاه قرار داشت و  ــاتيد دانش ــان مختلف از نمايندگان مجلس تا اس مورد انتقاد كارشناس
منتقدان خواستار معرفى و برخورد با شركت هايى بودند كه با استفاده از ارز دارو، خودرو 

وارد كرده اند.
اين انتقادات ادامه داشت تا اينكه اعالم شد كه پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسراى 
ــت و كيفرخواست آن نيز  ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت در دست رسيدگى اس
ــتان عليه متهم و تقاضاى  ــت.از نظر حقوقى، كيفرخواست ادعانامه دادس صادر شده اس
ــود  و د ر جلسه د اد گاه  ــت كه پس از تحقيقات د ر د اد سرا صاد ر مى ش مجازات براى او اس
ــبت به مواردى كه د ر كيفرخواست بيان شد ه،  پس از قرائت كيفرخواست، متهم بايد  نس

از خود دفاع كند .
ــه ارتكاب  ــت ك ــا اس ــن معن ــه اي ــده ب ــن پرون ــت در اي ــدور كيفرخواس ــن ص بنابراي
ــده و منجر به صدور كيفرخواست  جرم واردات خودرو با ارز دارو براى دادستان محرز ش

شده است.
بنابراين با صدور كيفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو، شركت هاى واردكننده اى 
كه ارز دارو را دستمايه سودجويى خود قرار داده اند، در يك قدمى محاكمه قرار گرفته اند 

و بر اين اساس بايد دادگاه اين پرونده برگزار و حكم متهمان صادر شود.
ــركت هاى واردكننده اى  ــى ش ــتار معرف ــدان خواس ــه منتق ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــده اند. اقدامى كه در آينده مى تواند صورت گيرد و  كه با ارز دارو خودرو وارد كرده اند، ش
ــان اين پرونده وجود  ــى دادگاه، از نظر حقوقى امكان اعالم نام مجرم با صدور حكم قطع

خواهد داشت.

واردكنندگان خودرو با ارز دارو در آستانه محاكمهافزايش صادرات تخم مرغ با آغاز فصل سرماواردات برنج همچنان ممنوع است

خبر

ــاورزي اصفهان از  ــاق بازرگاني صنايع، معادن و كش بازديد رييس ات
شركت پااليش نفت اصفهان، برارتقاء سطح تعامل و همكاري دوسويه 

تاكيد شد.
ــدار كه با حضور  ــركت پااليش نفت اصفهان در اين دي  مدير عامل ش
ــه اتاق اصفهان انجام پذيرفت، گفت: اين شركت فعاليت  هيات رييس
خود را در زمينه پااليش نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي و تامين 
ــيمي اصفهان،  ــركت هاي پتروش ــتي (ش خوراك صنايع پايين دس
پتروشيمي اراك، نفت سپاهان، پااليش نفت جي و صنايع شيميايي 
ــدود 23 درصد از  ــوده و هم اكنون ح ــال 1358 آغاز نم ايران) از س

فرآورده هاي نفتي مورد نياز كشور را توليد مي نمايد. 
ــركت در طي سال ها شاهد       لطفعلي چاوشي  اظهار داشت: اين ش
پيشرفت هاي بسياري بوده، به طوري كه از سال هاي آغازين دهه 60، 
ــركت با افزايش 85 درصدي نسبت  ظرفيت پااليش نفت خام اين ش
به ظرفيت طراحي آن از 200 هزار بشكه در روز به بيش از 375 هزار 
ــركت پااليش نفت اصفهان را يكى  بشكه افزايش يافته است.     وى ش
ــور برشمرد و گفت:اين  ازمراكز مهم توليد فرآورده هاى نفتى در كش
شركت با استفاده از نيروى متخصصى داخلى توانسته به عنوان يكى از 
مهم ترين مراكز توليد سوخت كشور شناخته شود.چاووشى افزود:اين 
شركت ضمن راه اندازي اوليه مجتمع بنزين سازي در پاييز سال 92 
ــيار مرغوب تحت عنوان سوخت پاك  موفق به توليد بنزين سوپر بس
ــن مرغوب مطابق  ــد. همچنين با راه اندازي كامل اين واحد، بنزي ش
ــد.رييس  ــورو 4 و 5  توليد خواهد ش ــتانداردهاي بين المللي ي با اس
ــاره به  ــاورزي اصفهان  نيز  با اش ــي صنايع،معادن و كش اتاق بازرگان
ــان در حمايت از واحدهاى توليدى  ظرفيت هاى اتاق بازرگانى اصفه
ــت و بخش  ــوراى گفتگوى دول ــا عضويت در ش ــتان گفت: اتاق ب اس
ــرمايه گذارى و ستاد تسهيل  خصوصى ، كميته حمايت قضايى از س
استان همواره تالش مى كند كه از حقوق اعضاى خود با تمام توان دفاع 
كند .سهل آبادى با اشاره به ميزبانى اتاق اصفهان از 25 هيات تجارى 
خارجى طى شش ماهه گذشته گفت:با امضاى برجام هسته اى حضور 
هيات هاى خارجى بسيار قابل توجه شده است و اتاق تالش مى كند از 

اين فرصت براى توسعه اقتصادى اعضاى خود استفاده كند .

افزايش همكاري اتاق بازرگاني با 
شركت پااليش نفت اصفهان

ركود به نانوايى ها رسيد؛

نـان هاى گـران 

صـداى مـردم

را درآورد

قيمت سنگ آهن

 ايـران و دنيا 

در سراشيبى سقـوط
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عكس روز 

دريچه

دانشمندان دريافتند؛

حيات 12 هزار ساله 
در اعماق يخ هاى 

قطب جنوب

ــى وجود  ــمندان براى بررس ــى از دانش گروه
ــداران در عمق يخ هاى  گونه هاى مختلف جان
ــارى در درياچه «ويالنز»  قطب جنوب، به حف

در غرب جنوبگان پرداختند.
ــت كه از  قطب جنوب داراى 400 درياچه اس

كف به هم متصل هستند. 
ــيده  درياچه ويالنز نيز جزو درياچه هاى پوش
ــه سال يك  ــت. هر س از يخ در اين منطقه اس
ــه به حدى زياد  ــار يخ هاى اين درياچ بار، فش
ــويى ديگر در اقيانوس  ــود كه آب از س مى ش

منجمد شمالى بيرون مى زند.
تيم پژوهشى دانشگاه مونتانا آمريكا، در ژانويه 
ــتفاده از آب داغ، حفره اى  ــال 2013 با اس س
ــه يخ اين  ــر درون الي ــانتى مت به قطر 60 س

درياچه حفر كردند.
ــتفاده از انواع فيلتر، حرارت،   اين آب داغ با اس
ــيد هيدروژن،  ــش و نيز پروكس تابش فرابنف

استريل نگاه داشته شد. 
به اين ترتيب مى توان از عدم نفوذ مواد مختلف 
ــطح يخ به اليه هاى زيرين حفارى  از روى س

شده، اطمينان يافت.
ــمندان  ــكلى كه براى دانش به اين ترتيب مش

ــال  ــد. در س ــش آمده بود، تكرار نش روس پي
ــى  ــمندان روس ــم از دانش ــك تي 2012، ي
ــات در اليه هاى  ــى حي به حفارى براى بررس
زيرين درياچه اى در قطب جنوب پرداختند، 
ــتريل به اين منظور  ــفيد غيراس اما از نفت س
ــتفاده كردند. به اين ترتيب مشخص نبود  اس
كه آيا نمونه هاى ميكروبى يافت شده در عمق 
ــده يا  ــفيد به آنجا منتقل ش يخ ها، از نفت س
ــاى زيرين يخ  ــق به همان بخش ه واقعا متعل

بوده است.
ــى  ــط تيم پژوهش ــده توس ــارى انجام ش حف
ــق 800 مترى  ــا عم ــا»، ت ــگاه «مونتان دانش
انجام شد. بررسى نمونه هاى باالكشيده شده 
از اين حفارى، شگفتى دانشمندان را به همراه 

داشت. 
ــتند 4000 ميكروارگانيزم  دانشمندان، توانس
ــلولى را در عمق يخ هاى قطب جنوب  تك س
بيابند. بيشتر اين ميكروارگانيزم ها، از رسوبات 

ته درياچه تغذيه مى كردند.
ــال  ــن ميكروارگانيزم ها، حدود 12 هزار س اي
ــخ زده نبود،  ــن درياچه ي ــطح اي پيش كه س

به عمق آن فرو رفته بودند.

بسيارى از اين ميكروب ها، آمونيوم موجود را 
به نيتريد، تبديل مى كردند. همچنين برخى 

ديگر از آنها نيز از «متان» تغذيه مى كردند.
ــى از درياچه هاى  ــا يك ــز، تنه درياچه ويالن
ــده  ــت و گونه هاى يافت ش ــب جنوب اس قط
ــاى موجود در  ــرف گونه ه ــا مع در آن، الزام
ــت. براى  ــگان نيس ــاى جنوب ــاير بخش ه س
ــى ديگر از  ــتوك» كه يك نمونه، درياچه «وس
ــت،  ــه از زمين اس ــن منطق ــه هاى اي درياچ
ــاير  ــه ارتباطى با س ــچ گون ــور كلى هي به ط
ــايد  ــدارد و ش ــاور خود ن ــاى مج ــه ه درياچ
ــود در آن به كلى با  ميكروارگانيزم هاى موج
ــده در درياچه ويالنز  ساير گونه هاى يافت ش

متفاوت باشند.
ــف حيات  ــاى مختل ــه ه ــدن گون ــت ش ياف
در اعماق يخ هاى قطب جنوب، شايد احتمال 
ــر از زمين را  ــى فرات ــات در مناطق وجود حي
ــطح برخى  ــد. از آنجا كه بر روى س تقويت كن
ــى، يخ وجود دارد،  از سيارات منظومه شمس
ــاف،  ــزه اى دوباره براى اكتش ــايد اين انگي ش
ــتجو براى يافتن حيات فرازمينى  زمينه جس

ايجاد كند.

بدبوترين و عجيب ترين گل هاى جهان
در كنار گل هاى خوشبويى كه وجود دارند، تعدادى گل نيز هستند كه به هيچ عنوان دوست نداريد نزديك آن ها شويد.

ــده است كه هر گلى ببينيم كمى  ــتند و اين صفت در ذهن انسان به گونه اى نهادينه ش  گل ها هميشه با صفت خوشبو و زيبا همراه هس
ــتند كه به هيچ عنوان دوست نداريد نزديك آن ها  ــبويى كه وجود دارند تعدادى گل نيز هس آن را بو مى كنيم؛ اما در كنار گل هاى خوش

شويد. 
اين گل ها به داليل مختلف بوى بدى مى دهند.

ــاقه هاى  ــه س ــا ك ــاى زيب ــى از گل ه يك
ــد  ــا رش ــتر در اروپ ــمالويى دارد بيش پش
ــناخته  ــتاره اى ش ــام گل س ــه ن كرده و ب

مى شود.
ــت  ــه زيبايى اش بوى گوش اين گل، با هم
ــتر حشرات  ــد مى دهد؛ از اين رو بيش فاس
ــوند و انسان ها  ــمت آن جذب مى ش به س

به آن نزديك نمى شوند. 
در بسيارى از كشورها معموال از رشد اين گل 

جلوگيرى مى شود.

ــى گل  ــورهاى آفريقاي ــى از كش در برخ
ــام «پول پيت»  ــد كه با ن عجيبى مى روي
ــن گل داراى  ــود . اي ــى ش ــناخته م ش
ــت كه هر كدام  قسمت هاى مختلفى اس

يك كار عجيب انجام مى دهند. 
قسمت ساقه اين گل مى تواند آلرژى هاى 
ــود آورد.  ــانى به وج مزمنى براى هر انس
ــاس كند خطرى او را  همچنين اگر احس
ــاطع  ــد، بوى نامطبوعى س تهديد مى كن
مى كند كه مى تواند انسان را براى مدتى 

بى هوش كند. 
ــى  ــت كه تحت بررس ــال هاس اين گل س
قرار گرفته است و محققان به دنبال ايجاد 

شرايط زندگى اش هستند.

ــام  ــا ن ــت آن را ب ــن اس ــه ممك ــن گل ك اي
ــى از بدبوترين و  ــيد، يك «گل مرده» بشناس

بزرگ ترين گل هاى روى زمين است.
تاتيان اروم، تا سه متر رشد مى كند و بويش 

حال هر انسانى را به هم مى زند.
ــردگان» ــام آن را«گل م ــوى بد ن به علت ب

گذاشته اند.
ــرايط آب و  ــن در ش ــن گل همچني  اي
ــاع خود  ــن ارتف ــه باالتري ــى خاصى ب هواي

مى رسد. 
اين گل  تنها در برخى از نقاط دنيا مانند اروپا، 

به باالترين ارتفاع خود مى رسد.

اين گل، يكى از نادرترين ها در دنياست.
گل اسب مرده، بيشتر در منطقه مديترانه ديده شده است. 

اين گل، بوى مردار حيوانات مختلف را مى دهد.
ــرات مختلف را به خود جذب كرده و از آن ها  ــه ها و حش اين گل مى تواند پش

تغذيه مى كند.
ــه راحتى نابود  ــات كوچك را ب ــن گل مى تواند حيوان ــى گويند اي محققان م

كند.
هنوز اطالعات كاملى از اين گل در دست نيست.

گل ستاره اى پول پيت تايتان اروم

گل اسب مرده

ــنگاپور رشد مى كند و نزديك به شش تا  يكى از بدبوترين درختان دنيا، در س
هشت متر ارتفاع دارد.

اين درخت در طول عمر 70 ساله اش تنها يك بار گل مى دهد؛ اما همين گل 
براى بد بو كردن فضا به مدت سه ماه كافى است. 

اين گل بدبو در باالترين نقطه درخت رشد مى كند، اما به مرور تمام تنه درخت 
را مى پوشاند و همه جا مملو از بوى بد مى شود.  

ــتند كه سعى مى كنند آن ها  سنگاپورى ها به قدرى از اين درخت متنفر هس
را از بين ببرند.

 تيل پات

ــن و البته از جمله  اين گل به عنوان يكى از بزرگ تري
ــود.  ــناخته مى ش ــاى روى زمين ش ــن گل ه نادرتري
ــتر در جنگل هاى بارانى ديده شده است؛ اما هيچ  بيش
ــته محيط زندگى آن را  ــمندى تا به حال نتوانس دانش

حدس بزند.
ــه وجود  ــن ب ــطح زمي ــال روى س ــه كام ــن گل ك اي
مى آيد، ريشه يا ساقه اى ندارد و البته بوى بسيار بدى

 مى دهد. 
ــت كه مى تواند حيوانات كوچك  بوى آن به حدى اس

را  از پا در بياورد. 

 رافلسيا
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ــت: از زمانى كه ــران گف ــهر ته ــالمى ش ــوراى اس ــو ش عض
طرح هاى ضربتى در محله هرندى آغاز شده، آمار معتادان در 
ــد فكرى براى كوچ  ــتان هاى پايتخت افزايش يافته و باي بوس

درون شهرى معتادان كرد.
ــاره به  محمد مهدى تندگويان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اش
چهار نشست شهردارى و اعضاى شوراى شهر تهران با موضوع 
منطقه 12 و بهسازى محله هاى آن گفت: متاسفانه بايد بگوييم 
منطقه 12 بوميت خود را از دست داده است و همين مساله اين 
سوال را ايجاد مى كند كه با هزينه هايى كه اينجا مى شود در 

نهايت قرار است محله را تحويل چه كسى دهيم.
ــه برنگردد به نظر  ــا زمانى كه بوميت به محل وى تاكيد كرد: ت
من اقدامات صورت گرفته نمى تواند نتيجه بخش باشد.نايب 
ــازى تهران ادامه داد: در  ــيون معمارى و شهرس رييس كميس
ــان و خرما فروشان و...،  محله قديمى تهران راسته آهن فروش
ــاكنان قديمى آنجا از آن محله  ــد و به همين دليل س ايجاد ش

كوچ كردند.
وى با تشريح شرايط فعلى محله هرندى گفت: در حال حاضر 
افراد غير بومى و حاشيه نشين ها به بسيارى از محالت منطقه 
ــرى خدمات رايگان آنجا اتفاق  12 هجوم آوردند چون يك س
مى افتد و قرار است تسهيالتى نيز داده شود كه همين مساله 

تبعات اجتماعى بسيارى دارد.
تندگويان ادامه داد: نكته دوم اين است كه ما نمى توانيم صرفا 
ــهر ببينيم و به فكر اصالح آن  يك منطقه را در دل يك كالنش
ــهر تهران تصريح كرد: بحث ما  منطقه باشيم.عضو شوراى ش
فقط شهرى نيست اتفاقا بيشتر اجتماعى است. اين آدمها قرار 
ــوند.نايب رييس كميسيون معمارى و  است به كجا منتقل ش
ــاره به تجربه محله خاك سفيد گفت:  شهرسازى تهران با اش
ما در خاك سفيد هم اين تجربه را داشتيم. قطعا منطقه خاك 
ــده اما معتادان آنجا كجا رفتند.  ــفيد تكان خورده و بهتر ش س
معتادان و خالفكاران آن محله در همه مناطق تهران پراكنده 
شدند. در واقع ما همه شهر را ناراحت كرديم كه بگوييم خاك 
سفيد اصالح شده است.وى تاكيد كرد: البته اين مساله ربطى 
ــهردارى ندارد. اين همه آدم را ما به محالت ديگر منتقل  به ش
ــروع شده  مى كنيم. از زمانى كه طرح هاى ضربتى هرندى ش
شما كافى است سرى به بوستان هاى تهران در مناطق مختلف 
ــادان در پارك ها  ــبانه معت بزنيد قطعا خواهيد ديد كه آمار ش

بيشتر شده است.

بايد فكرى براى كوچ درون شهرى 
معتادان كرد

ــن امر را مى توان  ــه نفس پايينى دارند واي ايرانى ها اعتماد ب
ــى  ــو و صورت افراطى و حتى پيش ــش، آرايش م در نوع پوش
ــى زيبايى به  ــور ها در عمل هاى جراح ــاير كش گرفتن از س
خوبى مشاهده كرد. اين روزها كافى است به يك مركز خريد 
ــهر تهران مراجعه كرد تا تالش بسيارى از مردم از  در باالى ش
ــدن به خوبى  زن گرفته تا مرد و از پير تا جوان را براى ديده ش
ــظ و عطرهاى تند  ــاهده كرد.دخترها با آرايش هاى غلي مش
ــرها هم با   و لباس هاى رنگارنگ و كفش هاى آنچنانى و  پس
ــى  و  ــاص و تنگ و آرايش مو، ريش هاى داعش لباس هاى خ
ــال هم از غافله  ابروى خاص!در اين ميان زنان و مردان ميانس
ــه دنبال جلب  ــود به نوعى ب ــش خ عقب نمانده اند و با پوش
ــاله ميان  ــتند اما در هر حالى اين مس توجه ميان عموم هس
ــهود تر  ــيار مش ــوص دختران جوان بس ــر ها به خص جوان ت
ــگاه ديگران ــواس بيمارگونه آنها را براى جلب ن ــت و وس اس

 نمايان مى كند.
ــش براي  ــا در حالى رخ مى دهد كه لباس و پوش اين اتفاق ام
مردان و زنان امري فطرى و ذاتي قلمداد مي شود.تاريخ بشريت 
ــالش كرده اند  ــان مى دهد كه  زن و مرد از بدو خلقت؛ ت نش
ــانند. در حقيقت اين عمل  تا به هر شكل ممكن خود را بپوش
ــت.فطرتى كه سرچشمه  ــخ به نداي فطرت آنها بوده اس پاس
ــوره مباركة اعراف . 22)  در ذات انسان دارد. قرآن كريم در س

ــيدن از آن  ــه آدم و حوا پس از چش ــد :«هنگامي ك مي فرماي
ــت اخراج  ــده بودند از بهش ــتي كه از آن نهي ش درخت بهش
ــرار دادن ــروع كردند با ق ــد و ش ــدند خود را برهنه يافتن ش

 برگ هاي بهشتي بر يكديگر تا همديگر را بپوشانند.»
ــوع  ــت، ن ــوان گف ــى ت ــه م ــت ك ــب اس ــن ترتي ــه اي ب
ــي  ــان بين ــر جه ــي ب ــراد مبتن ــاس اف ــت لب و كيفي
ــه در آن زندگي ــت ك ــم بر جامعه اي اس و  ارزش هاي حاك

 مي كنند. از اين رو لباس نه تنها متأثر از فرهنگ جامعه است 
بلكه آيينه ي شخصيت يكايك افراد جامعه نيز محسوب مي 
شود.با اين تفاسير مى توان گفت، در فرهنگ ايراني – اسالمي 
موضوع لباس جايگاه وااليي دارد. طرح، مدل ، رنگ و تزئينات 
لباس از منظر اينكه متناسب با سن افراد و شرايط اجتماعي، 
اقتصادي ، جغرافيايي و محيطي باشد، اهميت به سزا دارد.اما 
ــت كه امروزه طراحان لباس؛ با طراحي  نكته اساسى اينجاس
ــنايي همه جانبه در فرهنگ  لباس به دليل عدم مطالعه و آش
ــب با شرايط جامعه  ــنتي اقوام ايراني، نتوانسته اند متناس س
ــتوانه و معيارهاي فرهنگي ــاي قابل قبولي با پش آثار و الگوه

 ايرانيـ  اسالمي ارائه دهند و اين خالء موجب شده كه طراحان 
ــليقه مردم و بازار مد و  لباس در جوامع عمدتاً غربي، نبض س
لباس كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما را به دست 
ــرايط  گيرند و اصطالحاً «مد آفريني» كنند.با توجه به اين ش
است كه گاهى طراحان مد داخلى نيز راه را به اشتباه طى مى 
كنند و در طراحى لباس افراط مى كنند.ماجرا هم از اين قرار 
است كه هر چند پوشش و لباس هر جامعه اى بيانگر نگرش و 
فرهنگ آن جامعه است اما گاهى افراط در وارد كردن 
ــث بى حرمتى ارزش  فرهنگ به لباس ، هم باع
هاى فرهنگى و دينى  مى شود و هم از لباس 
وسيله اى براى جلب توجه مى سازد.اين 
موضوع را مى توان 
ــى در  ــه خوب ب
نوع طراحى 

ــرانه ديد.حتى طراحى شال ها و  مانتوها يا تى شرت ها ى پس
روسرى ها نيز  به نوعى است كه به جاى فرهنگ،ضد فرهنگ 

را تبليغ مى كند.
نظر يك جامعه شـناس درباره مدهـاى عجيب و 

غريب
ــناس در خصوص گرايش به  امير محمود حريرچى، جامعه ش
مدها و لباس هاى عجيب و غريب در جوانان مى گويد: هرگاه در 
مورد جوانى صحبت مى كنيم بايد بدانيم كه فرد در اين دوران 
گرايش زيادى به استقالل در رفتار،  انديشيدن، سبك زندگى 
و حتى نوع پوشش خود دارد. همچنين آنكه جوانان به شدت 
خواهان همگرايى و همراهى با گروه هاى دوستى همساالن خود 
هستند. وى در خصوص اين گروه هاى دوستى تصريح كرده: 
جوان ممكن است با اين گروه ها ارتباط مستقيم، غير مستقيم، 
ــد. جوان براى اينكه بتواند اين  پنهانى و يا مجازى داشته باش
ــان دهد در وهله اول چنانچه  استقالل را به اطرافيان خود نش
راه هاى بروز استعدادش انسداد يافته باشد به مد روى خواهد 
آورد. اين مد ممكن است به استفاده جوان به يك نوع لباس و 

يا آرايشى خاص اختصاص يابد. 
وى ادامه داده: گاهى اين گرايشات به شكلى هستند كه جوان با 
استفاده از آنها به ارزش ها و هنجارهاى جامعه خود دهن كجى 
ــفانه مدت زيادى است كه جوانان  مى كند؛ در جامعه ما متاس
ــا چنانچه جوان اعتماد  را نديده  و به آنها اهميت نداده ايم و ي
به نفس كافى در عرضه خود را داشته باشد هيچگاه به سمت 
چنين مسائلى گرايش نخواهد يافت.تمام افراد در تمام سنين 
ــت دارند خود را به نمايش بگذارند كه البته اين نمايش  دوس
صرفا نمايشى منفى و با استفاده از مدهاى ناهنجار و ضد ارزشى 
نيست بلكه در صورت وجود شرايط كافى براى بروز استعدادها 
ــى جلوه گر  ــش مى تواند به نوع ــرد اين نماي و مهارت هاى ف
استعدادهاى فردى جوان باشد. حريرچى در ادامه ضمن تاكيد 
بر آنكه ما به جوانان خود نه گفتن را ياد نداده ايم، اظهار كرده: 
از كودكى انتظار داريم كه هرچه به فرزندمان مى گوييم بدون 
چون و چرا و بدون قدرت اظهار نظر در خصوص امر و نهى هاى 
ــرايطى چطور انتظار داريم  خانواده چشم بگويد؛ در چنين ش
كه فرد در بزرگسالى در مقابل بسيارى از مسائل از جمله 
ــيب هاى اجتماعى و يا خواسته هاى  انحرافات، آس

برخى از همساالن خود پاسخ منفى بدهد؟. 
ــيارى از اين گرايش  وى ادامه داده: بس
ــناختى  هاى اصال جنبه زيبايى ش
ــلوار پاره  ــراى مثال ش ــدارد. ب ن
ــى  ــش داعش ــيدن، ري پوش

ــره تيپ هاى  ــتن، آرايش هاى غليظ در دختران و غي گذاش
ــتند و جوان خود مى داند كه بسيارى از اين مدها  زيبايى نيس
نازيبااند اما با اين وجود براى جلب توجه بيشتر آنها را مى پذيرد. 
حريرچى ادامه داده: بايد از خود بپرسيم كه چطور يك جوان 
با وجود آگاهى از اين نازيبايى ها آنها را براى جلب توجه بيشتر 
مى پذيرد؟. اين بدان علت است كه در جامعه فرصت ها را براى 
رشد و بروز استعدادها و عاليق جوان بسته ايم و به علت آنكه 
ــتعدادهاى خود نمى بيند به چنين  فرد فرصتى براى بروز اس
ــى براى جوانان  ــائلى روى مى آورد. چرا در جامعه فرصت مس
فراهم نمى كنيم كه در عرصه هايى كه داراى استعداد هستند 
ورود پيدا كنند؟ زمانى كه ما راه هاى پرورش استعداد جوان را 
مى بنديم تنها راه ورود به استعدادهاى آن را تحصيالتى قرار 
ــيار زياد از سوى خانواده  مى دهيم كه همواره با فشارهاى بس
براى قبول شدن در فالن دانشگاه و فالن رشته همراه هستند 
ــا و نازيبايى ها  ــد بپذيريم كه ضد ارزش ها ناهنجارى ه لذا باي
ــناس در  ــد يافت. اين جامعه ش ــترش خواهن در جامعه گس
ــار كرده: بايد  ــار با جوانان نيز اظه خصوص نحوه صحيح رفت
ــدر و مادران يادآور  ــاالن و پ جوانان را درك كنيم و به بزرگس
ــويم كه خود آنها نيز روزى جوان بوده اند و با برخوردهاى ش

ــان را در تقابل با خود قرار مى دهند   اين چنينى تنها جوانانش
ــت افزايش ارتباطات جوان راهى جز  زيرا در حال حاضر به عل
درك و شناخت نيازهاى آنها وجود ندارد.وى همچنين عنوان 
كرد: خانواده ها بايد بدانند ايجاد تغيير در جوانى و يا بزرگسالى 
كار بسيار سختى است زيرا يك جوان از ابتداى كودكى خود با 
اين مسائل رشد كرده و جامعه و خانواده به وى آموزش هايى 
را داده اند كه تمامى آنها در نهايت منجر به چنين رفتارهايى از 
سوى جوان شده اند. به اين ترتيب نمى توان با انجام رفتارهاى 
ــى و غيره انتظار تحول در فرد را  سطحى، كالس هاى آموزش
داشته باشيم.در هر حال با وجود همه اين سخنان، نكته مهم 
حداقل در مورد نوع پوشش ها  اينجاست كه ايرانيان فرهنگ 
چند هزار ساله دارند و بسياري از مدهايي كه غربي ها توسط آن 
بازار خود و ديگر كشورها را احاطه كرده اند از پوشش مردمان 
ــت. اين در شرايطي  و اقوام اصيل ايراني الهام گرفته شده اس
است كه توليد كنندگان و دست اندركاران مد و لباس كشور 
ــش هاي زيباي مناطق مختلف  ــته اند از پوش ما هنوز نتوانس
ــش ها و الگو برداري از آنها به توليد  ــور و تلفيق اين پوش كش
لباس و ارائه مد بهره برداري كنند و غربي ها نيز ازاين خالء و

ــوذ در ميان  ــرده و مى برند و با نف ــا نهايت بهره را ب  فرصت ه
جوانان ايران زمين، فرهنگ خود را ترويج مي كنند.كافى است 

مسووالن و طراحان لباس كمى هشيار باشند.

ــت: 7 اردوگاه نگهدارى  ــا گف ــدان ه ــازمان زن ــس س ريي
ــا  ــا تنه ــت ام ــتور كار اس ــدر در دس ــواد مخ ــان م زنداني
ــى اگر پول بدهند  ــده يعن 35 درصد اعتبارات آن تامين ش

زندانيان مواد مخدر به سرعت جدا سازى مى شوند.
ــدان ها و اقدامات  ــازمان زن اصغر جهانگير،  با بيان اينكه س
ــك جمعيت كيفرى  ــور با هدف تفكي تأمينى و تربيتى كش
ــازى محكومين جرايم  ــدى جرايم ويژه و جدا س و طبقه بن
ــزرگ را براى  ــاخت 7 اردوگاه ب ــدر س ــا مواد مخ مرتبط ب
نگهدارى اين محكومين در دستور كار دارد گفت: در مجموع 
اين 7 اردوگاه ظرفيت نگهدارى 38 هزار زندانى را دارد كه با 
راه اندازى آنها سرانه اسكان زندانيان  افزايش قابل توجهى 

خواهد داشت.
ــراى تكميل  ــته  اعتبار مورد نياز ب ــال گذش وى افزود: س
ــد و تاكنون 35  عمليات ساخت اين اردوگاه ها تصويب ش
درصد اين مصوبه در اختيار سازمان زندان ها قرارداده شده 
كه در صورت تأمين مابقى بودجه اميدواريم به زودى شاهد 

افتتاح اين طرح ها باشيم.
ــور گفت: اين هفت اردوگاه  رييس سازمان زندان هاى كش
ــان رضوى، اصفهان، سيستان  در استان هاى تهران، خراس
و بلوچستان، كرمان، خوزستان و گلستان با زيربناى 138 
ــا اردوگاه اصفهان مورد  ــه تنه ــرار دارد ك هزار متر مربع ق

بهره بردارى قرار گرفته است.
جهانگير گفت: هم اكنون تعداد 26 اردوگاه در سطح كشور 

ــت كه در اين مراكز زندانيان داراي جرائم مرتبط  فعال اس
ــكان 22 هزار نفر نگهداري مي  با مواد مخدر با ظرفيت اس
شوند.رييس سازمان زندانها در مورد موضوع مواد مخدر در 
زندان ها گفت: معضل مواد مخدر يك معضل جهانى است 
ــورهاى جهان با اين معضل درگير  كه كم و بيش همه كش
هستند و در كشور ما به دليل قرار گرفتن در مسير ترانزيت 

مواد مخدر به اروپا اين معضل دو چندان است. 
ــا  م ــان  ني زندا ــد  درص  70 ــدود  ح ــون  اكن ــم  ه
ــكيل تش ــدر  مخ ــواد  م ــه  ب ــوط  مرب ــم  ي جرا را 
ــان   ــق فاجعه را نش ــن موضوع عم ــه خود اي  مى دهند ك
ــرى از  ورود مواد  ــدف جلوگي ــا ه ــزود: ب ــد.وى اف مى ده
ــال انجام  ــدام در ح ــد اق ــدان ها چن ــل زن ــدر به داخ مخ
ــرل هاى چند ــى و كنت ــت كه اولين آن موضوع بازرس اس
ــت. در اين زمينه  مرحله اى در مبادى ورودى زندان هاس
ــالوه بر آن  ــده و ع ــاى الزم به كاركنان ارائه ش  آموزش ه
بازرسى هاى نوبه اى و غيرمترقبه به طور مداوم در زندان ها 
اجرا مى شود كه گزارش هاى آن و همچنين ميزان كشفيات 

به طور مرتب به مراجع ذيصالح اعالم مى شود.
ــاى  ــداث اردوگاه ه ــن اح ــه داد: همچني ــر ادام جهانگي
ــاير  ــازى آنها از س نگهدارى محكومان مواد مخدر و جدا س
ــيب  ــوده كه موجب كاهش آس ــدام ديگرى ب ــان اق زنداني
ــت. اما به علت محدود بودن  ــده اس مواد مخدر در زندان ش
ــت  ــهود اس ــود كمترين مواد مخدر مش فضاى زندان وج

ــكار عمومى   ــبهه در اف ــوع باعث بروز ش ــاً اين موض و بعض
ــد گفت با  ــان باي ــرد: در اين مي ــد ك ــود.وى تأكي ــى ش م
ــدر در داخل ــه، مواد مخ ــورت گرفت ــه اقدامات ص توجه ب
 زندان ها در كمترين ميزان است هر چند همان مقدار اندك 
ــتيم با  ــت. با اين حال در صدد آن هس هم قابل قبول نيس

تأمين اعتبارات الزم به ويژه در مورد نصب تجهيزات كنترلى 
و تأمين نيروى انسانى مناسب بتوانيم وجود مواد مخدر در 
ــفانه  ــانيم. اما در اين ميان متاس زندانها را به حد صفر برس
ــه داخل زندان به  ــم در انتقال مواد ب برخى از خانواده ها ه

زندانى كمك مى كنند.

ــان اينكه براى  ــاور وزير آموزش و پرورش با بي مش
ــوزش و پرورش  ــتخدامى آم ــون اس مصاحبه آزم
بيشتر از 1،5 برابر ظرفيت انتخاب مى شوند، گفت: 

پذيرفته شدگان نگران فرايند گزينش نباشند.
ــدگان  محمد فاضل درباره روند گزينش پذيرفته ش
آزمون استخدامى آموزش و پرورش، به خبرنگار مهر 
ــتخدامى وزارت  گفت: پس از اعالم نتايج آزمون اس
آموزش و پرورش توسط سازمان سنجش و آموزش 

كشور، گزينش پذيرفته شدگان آغاز مى شود.
وى افزود: پذيرفته شدگان پس از مصاحبه و گزينش 
ــگاه فرهنگيان  ــاله را در دانش بايد يك دوره يك س

بگذرانند.
مشاور وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: در زمان 
ــتر از 1،5 برابر ظرفيت اعالم  مصاحبه معموال بيش

ــوند تا مراحل  ــتخدام انتخاب مى ش شده براى اس
ــركل دفتر  ــى كنند.مدي ــه و گزينش را ط مصاحب
وزارتى وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: پذيرفته 
شدگان نگران گزينش و مصاحبه نباشند و مشكلى 
ــتخدام  در اين باره پيش نخواهد آمد.وى درباره اس
افرادى كه سهميه شاهد و ايثارگر دارند و در آزمون 
ــركت نكرده اند، گفت: همه كسانى كه قرار است  ش
قبول شوند مراحل قانونى استخدام را طى مى كنند 
و در دانشگاه فرهنگيان دوره هاى حرفه اى معلم را 
ــدگان پس  مى گذرانند.فاضل بيان كرد: پذيرفته ش
از طى دوره هاى آموزشى اگر توانمندى هاى الزم را 
كسب كرده باشند از سال ديگر جذب وزارت آموزش 

و پرورش مى شوند.
ــزار و 62 داوطلب  ــزارش، 178 ه ــاس اين گ بر اس
استخدام پيمانى در مشاغل آموزشى وزارت آموزش 
ــهريور  ــتخدامى روز 27 ش و پرورش در آزمون اس
ــتخدام  ــركت كردند و در نهايت 3702 نفر به اس ش

پيمانى اين وزارتخانه در خواهند آمد. 
البته از ميان 5 هزار نيروى استخدامى در آموزش و 
پرورش، 1300 فرزند شاهد و ايثارگر فرهنگيان نيز 

جذب مى شوند.

ــزرگ گفت:  ــران ب ــرب ته ــن اجتماعى غ ــر كل تامي مدي
ــتمزد  ــى چنانچه حقوق و دس ــدگان تامين اجتماع بيمه ش
ــاس قانون  ــال آخر خود را بى رويه افزايش دهند، بر اس دو س
مبناى محاسبه از ميانگين 2 سال آخر به 5 سال تغيير مى كند.
ــان واحد  ــتى با حضور كارشناس ناهيد حيدرى كه در نشس
ــخن مى گفت، با ذكر  مطلب باال افزود:  ــتمرى بگيران س مس
ــال آخر خدمت خود را  ــدگان تامين اجتماعى 2 س بيمه ش
ــاره به ماده 31 قانون پنجم  بى رويه افزايش ندهند.وى با اش
ــاس قانون در  ــالمى ايران گفت: بر اس ــعه جمهورى اس توس
صورتى كه نرخ خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعى حقوق 
ــازگار نباشد، مبناى  ــال هاى قبل س و دستمزد باشد يا با س
ــتمزد ميانگين 5 سال آخر خواهد بود. محاسبه حقوق و دس

ــدگان را منوط به اجراى طرح  حيدرى ارتقاى شغلى بيمه ش
طبقه بندى مشاغل دانست و افزود: چنانچه بيمه شده ارتقاى 
ــاس طرح طبقه بندى مشاغل  ــد و بر اس ــته باش شغلى داش

ــبه همان 2 سال آخر  احكام صادر شده باشد، مبناى محاس
ــتمرى بيمه شدگان  خواهد بود.وى تاكيد كرد: برقرارى مس
ــاس مقررات استخدامى محل  ــمول قانون كار بر اس غيرمش
كار بيمه شده مى باشد.حيدرى در خصوص بيمه شدگانى كه 
نيازى به كنترل افزايش غيرمتعارف دو سال آخر ندارد، گفت: 
ــامل اين قانون نمى شود، گروه اول  4 گروه از بيمه پردازان ش
ــال آخر پرداخت حق بيمه  بيمه شدگانى هستند كه در 5 س
داراى دستمزد مقطوع بوده اند، گروه دوم شامل بيمه پردازانى 
مى شوند كه پرداخت حداقلى ثابت يا حداكثرى در طول اين 
ــوم بيمه پردازان صاحبان حرف و  5 سال داشته اند، گروه س
مشاغل آزاد هستند و گروه چهارم بيمه شدگان بيمه اختيارى 
ــتمرى بيمه شدگان  مى باشند.وى تاكيد كرد: محاسبه مس
ــاس مقررات استخدامى محل  ــمول قانون كار بر اس غيرمش
ــبه مى گردد.مدير كل تامين اجتماعى  كار بيمه شده محاس
ــيدگى به اعتراض  ــزرگ در خصوص نحوه رس غرب تهران ب
ــدگان گفت: پس از درخواست بازنشستگى و بررسى  بيمه ش
سوابق پرداخت ها به بيمه شده اطالع داده مى شود كه ميزان 
حقوق مستمرى آنها با توجه به سوابق و دستمزدهاى ارسالى 
اعالم مى گردد و چنانچه بيمه شده نسبت به آن معترض باشد 
ــال مدارك به شعبه مربوطه مورد  با تنظيم درخواست و ارس
ــى و به شكايت  اعتراض از طريق كميته هاى تخصصى بررس

آنها رسيدگى مى شود.

بيمه شدگان پيش از 
بازنشستگى دستمزد خود را 

بى رويه افزايش ندهند

مشاور وزير آموزش و پرورش عنوان كرد؛

تشريح روند استخدام 5 هزار 
نيروى جديد آموزش و پرورش

خبر 

ــراى تامين و ارتقاى  ــازمان تامين اجتماعى، گفت: ب مديرعامل س
ــتمزد و حقوق بگير، نهايت  معيشت مستمرى بگيران حداقل دس

تالش مان را اعمال مى كنيم.
دكتر سيدتقى نوربخش، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعى به 
ــادى، هم اكنون تعداد 40 ميليون و  عنوان نهادى اجتماعى - اقتص

200 هزار نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد.
ــر ــزار نف ــون و 200 ه ــدود 5 ميلي ــه ح ــان اينك ــا بي وى ب
 مستمرى بگير اصلى و تبعى تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى
 قرار دارند، افزود: تمام ابعاد زندگى اين تعداد جمعيت، تحت پوشش
ــت.نوربخش تصريح كرد: عالوه بر   سياستگذارى هاى سازمان اس
ــازمان، تامين امر مهم درمان از طريق  پرداخت مستمرى توسط س
ــاير مراكز و ارائه بيش از 16 مورد  مراكز ملكى و خريد خدمات از س

خدمات مختلف در قانون تامين اجتماعى پيش بينى شده است.
ــاره به فشارهاى تحميلى  مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با اش
وارده بر اقتصاد كشور طى يكسال اخير، گفت: طبيعتا تحريم ها بر 
نقدينگى و اقتصاد كشور تاثير قابل توجهى گذارد كه آثار آن در تمام 
دستگاه ها و ارگان هاى كشور از جمله سازمان تامين اجتماعى نيز 

مشهود بود.
وى با بيان اينكه تامين اجتماعى، سازمانى درآمد - هزينه اى است، 
افزود: در سال 94، حدود 3 هزار ميليارد تومان در ماه بابت مستمرى 
ــده است، از  و ماهانه يكهزار ميليارد تومان براى درمان پرداخت ش
اين رو هر ماه بايد بيش از 4 هزار و 200 ميليارد تومان درآمد توسط 

سازمان كسب شود تا بتواند تعهداتش را انجام دهد.
ــا يكى از  ــن اجتماعى حقيقت ــازمان تامي نوربخش اضافه كرد: س
سنگرهاى خط مقدم مقاومت اقتصادى است بدون اينكه متكى به 

بودجه دولتى باشد.
ــال 92 و 93  هر كدام ــتمرى در س وى با بيان اينكه در بخش مس
 25 درصد و در سال جارى 15 درصد افزايش داشتيم، اظهار داشت: 
مستمرى ها طى 3 سال، 65 درصد افزايش يافت و تمام تالش مان 

اين است كه مستمرى بازنشستگان عزيز را ارتقاء دهيم.
ــر و اميد در بخش  ــر دولت تدبي ــاره به اقدامات موث نوربخش با اش
درمان، گفت: هر چند كماكان مشكالت درمانى مردم پابرجاست؛ 

اما وضعيت فعلى حوزه درمان قابل قياس با گذشته نيست.
ــاص بودجه  ــه اختص ــى ب ــن اجتماع ــازمان تامي ــل س مديرعام
400 ميليارد ريالى طى هفته گذشته براى تسهيالت بازنشستگان 
ــازمان مى توانند با مراجعه  اشاره كرد و افزود: مستمرى بگيران س

به شعب سازمان  تامين اجتماعى از اين تسهيالت بهره مند شوند.
نوربخش ادامه داد: اميدواريم با دريچه هايى كه پيش روى اقتصاد 
ــيار بهترى براى  ــرايط بس ــد، بتوانيم ش ــوده خواهد ش كشور گش

مستمرى بگيران و بيمه شدگان سازمان ايجاد كنيم.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى تاكيد كرد؛
تالش براى ارتقاى معيشت مستمرى 

بگيران حداقل دستمزد

است كه گاهى طراحان مد داخلى نيز راه را به اشتباه طى مى 
كنند و در طراحى لباس افراط مى كنند.ماجرا هم از اين قرار 
است كه هر چند پوشش و لباس هر جامعه اى بيانگر نگرش و 
فرهنگ آن جامعه است اما گاهى افراط در وارد كردن 
ــث بى حرمتى ارزش  فرهنگ به لباس ، هم باع
هاى فرهنگى و دينى  مى شود و هم از لباس 
وسيله اى براى جلب توجه مى سازد.اين 
موضوع را مى توان 
ــى در  ــه خوب ب
نوع طراحى 

ــا چنانچه جوان اعتماد  را نديده  و به آنها اهميت نداده ايم و ي
به نفس كافى در عرضه خود را داشته باشد هيچگاه به سمت 
چنين مسائلى گرايش نخواهد يافت.تمام افراد در تمام سنين 
ــت دارند خود را به نمايش بگذارند كه البته اين نمايش  دوس
صرفا نمايشى منفى و با استفاده از مدهاى ناهنجار و ضد ارزشى 
نيست بلكه در صورت وجود شرايط كافى براى بروز استعدادها 
ــى جلوه گر  ــش مى تواند به نوع ــرد اين نماي و مهارت هاى ف
استعدادهاى فردى جوان باشد. حريرچى در ادامه ضمن تاكيد 
بر آنكه ما به جوانان خود نه گفتن را ياد نداده ايم، اظهار كرده: 
از كودكى انتظار داريم كه هرچه به فرزندمان مى گوييم بدون 
چون و چرا و بدون قدرت اظهار نظر در خصوص امر و نهى هاى 
ــرايطى چطور انتظار داريم  خانواده چشم بگويد؛ در چنين ش
كه فرد در بزرگسالى در مقابل بسيارى از مسائل از جمله 
ــيب هاى اجتماعى و يا خواسته هاى  انحرافات، آس

برخى از همساالن خود پاسخ منفى بدهد؟. 
ــيارى از اين گرايش  وى ادامه داده: بس
ــناختى  هاى اصال جنبه زيبايى ش
ــلوار پاره  ــراى مثال ش ــدارد. ب ن
ــى  ــش داعش ــيدن، ري پوش

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جداسازى زندانيان 

 موادمخدر

پول مى خواهد

   چرا جوان ايرانى به شلوار پاره و لباس هاى تنگ عالقه نشان مى دهد؟! 

           از ريش هـاى داعشى 
                                  تا لباس هاى غير متعارف
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خبر 

ــدش با نام «صوفى گل» كيانوش گلزار راغب،  از نگارش كتاب جدي
ــت كه نام   خبر داد و گفت: اين اثر روايتگر خاطرات زندانبان من اس

راوى در آن ذكر نمى شود.
ــت تأليف خود گفت:  ــاره به آثار جديد در دس ــنده، با اش اين نويس
در حال حاضر،  قريب به يك سال است كه روى موضوع جديدى كار 
ــت. همانطور كه در كتاب  مى كنم كه روايتگر خاطرات زندانبانم اس
ــردن يكى از  ــى مبنى بر پيدا ك ــكان» اتفاق جالب «عصرهاى كريس
ــال بود، در اين كتاب نيز اتفاق مشابهى رخ  دوستانمان بعد از 30 س
ــكان» راوى كتاب، امير سعيدزاده، با  داد. در كتاب «عصرهاى كريس
من در زندان هاى حزب كومله هم بند بود، اما پس از آزادى،  ما به مدت

 30 سال همديگر را نديديم.
وى ادامه داد: در كتاب جديد كه با نام «صوفى گل» منتشر مى شود، 
ــه را روايت  ــاى حزب كومل ــم در زندان ه ــتان زندگى زندان بان داس
ــودم و رفت وآمد  ــت ب ــال دوس خواهم كرد. من با راوى كتاب 30 س
ــتم كه او زندان بان من است. تا اينكه  خانوادگى داشتم،  اما نمى دانس
روزى او اين مساله را مطرح كرد و گفت كه از طرح اين موضوع هميشه 
واهمه داشته است و مى ترسيده كه دوستى مان به نوعى تحت الشعاع 
اين مساله قرار بگيرد.گلزار راغب يادآور شد: راوى كتاب در سال هاى 
ابتدايى انقالب عضو يكى از گروه هاى ضد انقالب بود و در همان زندانى 
كه من به همراه دوستانم نگهدارى در بند بودم، حضور داشت. او حتى 
ــت. من در اين مدت  ــاهد شهادت برادرم هم بوده اس گفته بود كه ش
تالش كردم تا او را راضى به بيان خاطراتش كنم؛ چرا كه به نظرم بيان 
خاطراتى از كردستان در آن سال هاى پرالتهاب آن هم از زبان كسى 
كه در جبهه مقابل حضور داشته است، بايد جالب باشد. اميدوارم كه 

بتوانم در اين كتاب خاطرات را به صراحت بيان كنم.
اين نويسنده ادامه داد: يكى از ترس هايى كه مانع از بيان خاطرات راوى 
كتاب «صوفى گل» مى شد، افشاى نام او بود. راوى ترس از افشاى نام 
خود داشت كه در اين صورت گمان مى كرد كه وجه اجتماعى اش تحت 
تأثير قرار خواهد گرفت؛ از اين رو او را متقاعد كردم كه خاطراتش را با 
نام مستعار ثبت كنم و براى او نام «صوفى گل» كه شخصيتى فكاهى 

در ادبيات كردى ست، انتخاب كردم.
گلزار راغب در پاسخ به اين پرسش كه آيا استفاده از نام مستعار به نوعى 
ــوال نمى برد، گفت: اين مساله كمك  سنديت تاريخ شفاهى را زير س
ــود. اين ها مسائل جديدى ست كه  مى كند كه امنيت راوى حفظ ش
خود را نشان مى دهد. ما قرار نيست كه پايبند به مسائل گذشته باشيم.

نويسنده كتاب «عصرهاى كريسكان» در پايان با بيان اينكه اين اثر را 
هم انتشارات سوره مهر روانه بازار كتاب مى كند، تأكيد كرد: اين كتاب 
مى تواند بيان كننده ظرفيت هاى نيروهاى خودى در نظر دشمن باشد. 
ــال ها از چه ضعف هايى عليه ما استفاده كرد.  اينكه دشمن در آن س
عالوه بر اين، داستان راوى من، مى تواند درس عبرتى باشد براى نسل 

جوان انقالب.

امام حسين(ع) در گوش مردى چيزى فرمود؛ بعد از جدايى 
فورا تمام موى سر آن مرد سپيد شد. با اين حال، ما خود را 
در شمار عبادالرحمن مى شماريم، غافل از اينكه تمام اعضا 
ــه انجام داده،  ــان فرداى قيامت بر كارهايى ك و جوارح انس

شهادت مى دهند.
عظمت واقعه عاشورا و نمايش بى نظير فضايل الهى اهل بيت 
عليهم السالم در مقابل دشمنان خدا و رسول او موجب شد 
كه اين رويداد عظيم از جهات گوناگون از ديگر رويدادهاى 
بزرگ عالم متمايز شود؛ مصيبتى كه پيش از وقوعش، مالئكه 
ــوگ آن نشستند و  ــالم در س الهى و انبيا و اوصيا عليهم الس
پس از وقوع آن نيز ائمه هدى عليهم السالم به يادآورى اين 

مصيبت بزرگ پرداختند و مجالس عزا برپا كردند.
ــه از كتاب  ــد برگرفت ــه مى خواني ــه در ادام ــتارى ك نوش
ــورايى  ــامل مجموعه گفتارهاى عاش ــعه» ش «رحمت واس

آيت اهللا محمدتقى بهجت است:
 از ماست كه بر ماست

ــمن نمى  آورد. آيا هيچ  ــر خود مى آوريم كه دش كارى بر س
ــعد بياورد كه  ــت آن بال را بر سر عمر س دشمنى مى توانس
ــب آورد؟! مومنين با اين همه پيشامدها،  خودش در يك ش
ــال و التجاء محتاج  ــر تضرع و ابته براى نجات اهل ايمان ب
ــبانه روز به نان احتياج دارند، به دعا  هستند. چنان كه در ش

و تضرع نيازدارند.
 خود را مريض نمى دانيم

خود را مريض نمى دانيم و گرنه عالج آسان است. در روايت 
آمده است: «امام حسين(ع) در گوش مردى چيزى فرمود، 

بعد از جدايى فوراً تمام موى سر آن مرد سفيد شد!»
ــمار) عبادالرحمن  ــداد (و ش ــود را در ِع ــال، ما خ با اين ح
مى شماريم، غافل از اينكه تمام اعضا و جوارح انسان فرداى 
ــت، شهادت مى دهند؛  قيامت بر كارهايى كه انجام داده اس
«الَْيْوَم نَْخِتُم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمَنا أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجُلُهْم 
ــر مى نهيم و  ــان مه ــُبوَن»؛ امروز بر دهانش بَِما َكانُوا يَْكِس
دست هاى شان با ما به سخن مى آيند و پاهاى شان به آنچه 

انجام مى دادند، شهادت مى دهند.
ــرت داود  ــداى حض ــط كردن ص ــر در فكر ضب ــروز بش ام
ــه از عمل خود او  ــت، غافل از اينكه مالئك ــالم اس عليه الس
ــار و صداى او را نيز ضبط  عكس بردارى مى كنند، بلكه گفت

مى نمايند.
 كشتن امام و انتظار عيد؟!

ــهدا عليه السالم را  ــت كه وقتى سيدالش در روايت آمده اس
ــتور داد كه ندا  ــهيدكردند، خداوند متعال به ملكى دس ش

ــرة نبّيها ال وفقكم  ــا اْألُمتُة اظالمة القاتلة عت در دهد: «أيته
ــتمكارى كه نواده  اهللا تعالى لِفطٍر و ال أْضحى» ( اى امت س
پيامبرتان را كشتيد، هرگز خداوند متعال شما را به عيد فطر 

و اضحى موفق نگرداند!).
ــد؛ بنابراين   ــته باش ــداق داش ــد مص ــا باي ــن دع ــا اي گوي
ــان راه احتياط  ــارك رمض ــالل ماه مب ــه در رويت ه اگرچ
ــده،  ــوال ثابت نش ــود دارد كه تا هالل ش ــيعه وج براى ش
ــت ــاط، فطر واضحى درس ــا احتي ــد، ولى ب روزه مى گيرن

 نمى شود!
ــتيد،  در واقع، اين روايت مى خواهد بگويد كه امام را نخواس
ــما  ــه كار؟! ناقه اى براى ش ــى را مى خواهيد چ فطر و اَضح

فرستاديم، خودتان نخواستيد و پى كرديد!
 مصيبت هزار ساله

ــين  وقتى تأمل مى كنيم، مى بينيم همه قضاياى امام حس
عليه السالم در يك روز واقع شد و وقتى مردم كوفه و بصره از 
قضيه قتل آن حضرت مطلع شدند، ناراحت شدند و از ابتالى 
آن حضرت و شهادت و اسارات اهل بيت عليهم السالم خدا 
مى داند كه اهل ايمان چقدر ناراحت بودند، به حدى كه گويا 
ــد. در طول اين مدت دل اهل ايمان خون  باورشان نمى ش
ــت كه گرفتاريم و حضرت  ــال اس بود. اما ما بيش از هزار س
حجت(عج) گرفتار است و دشمن ها نمى گذارند بيايد و او را 
حبس كرده اند. آيا حبسى از اين باالتر كه نتواند خود را در 

هيچ آبادى نشان دهد و خود را معرفى كند؟!
در اين مافوق هزار سال كه آن حضرت در زندان است، خدا 
ــت. آيا شايسته  مى داند كه قلوب اهل ايمان چقدر خون اس
ــالم در مصائب و گرفتارى  است كه حضرت غايب عليه الس
شبيه قضيه حسين بن على عليه السالم، به اين مدت طوالنى  

گرفتار باشد و ما برقصيم و شادى كنيم؟!

گلزار راغب، داستان زندانبانش
 را با اسم مستعار مى نويسد

با فرهنگ و هنر، اين طورى
 شوخى نكنيد

رييس موسسه نمايشگاه هاى فرهنگى معتقد است كه نمى توان 
ــيوه اعتراضى را در نمايشگاه فرانكفورت  گفت ايران بهترين ش
ــت؛ تا جايى  ــته اس اتخاذ كرده، اما اقداماتش تأثير خود را داش
ــگاه پاريس نيز دعوت از رشدى را  كه اروپايى ها و رييس نمايش
ــنجيده ارزيابى كرده اند.  در جريان تحريم نمايشگاه كتاب  نس
فرانكفورت از سوى ايران و حضور به شيوه اى متفاوت براى نشان 
دادن اعتراض بسيارى از كارشناسان نشر و فرهنگ شيوه حضور 
ايران را تحسين كرده و در مقابل نيز بسيارى ديگر زبان به انتقاد 
گشودند.در بحبوحه برگزارى نمايشگاه و حتى در روزهاى پس 
ــه مجرى حضور ايران در نمايشگاه هاى  از آن مسووالن موسس
ــانه اى در اين زمينه خوددارى  بين المللى از اظهارنظرهاى رس
مى كردند و تنها به اظهارات معاون فرهنگى و وزير ارشاد اكتفا 
ــت مدتى از اتمام نمايشگاه و حضور  شد،  اما اينك پس از گذش
ــهرام نيا  ــعود ش ــنيم با اميرمس اعتراضى ايران، خبرگزارى تس
ــگاه هاى فرهنگى به گفت وگو پرداخت. رييس موسسه نمايش
شهرام نيا معتقد است كه شيوه اتخاذى براى نشان دادن اعتراض 
بهترين شيوه ممكن و يا تنها شيوه نبوده است،  اما شيوه اى بود 
كه تأثير خود را داشته است.وى ادامه مى دهد:  با توجه به اينكه 
ــت خبرى قبل از آغاز نمايشگاه  حضور سلمان رشدى در نشس
ــووالن عدم حضور در اين نمايشگاه  ــد، تصميم مس قطعى ش
ــا توجه به اينكه ــد، به همين ترتيب ب و تعطيل ماندن غرفه ش
ــد، بخش ــرد دير انجام ش ــانى درباره حضور اين ف  اطالع رس
ــود، بنابراين  ــام گرفته ب ــى از مقدمات حضور انج قابل توجه
ــده غرفه  ــاخته ش ــان فضاى س ــد در هم ــه ش تصميم گرفت
ــه به  ــى دو نفر از كارمندان موسس به حالت تعطيل درآيد، يك
ــران غرفه  ــور تعدادى از ناش ــدند و با حض نمايندگى اعزام ش
ــل از اين  ــد.وى ادامه داد:  من قب ــه اعتراضى ش تبديل به غرف
تصميم تصور روشنى از اينكه ما چطور مى توانيم اعتراض خود 
ــتم، اما عمًال با لطف خدا و نيات خالص  ــان دهيم، نداش را نش
ــدت مورد توجه  ــكل اعتراضى غرفه ايران به ش ــتان، ش دوس
ــرار گرفت،  حجم  ــانه هاى مختلف خصوصا غربى ها ق همه رس
ــايت هاى  اخبار، تصاوير و گزارش هاى مختلف تلويزيونى و س
ــدى به قدرى ــران به حضور رش ــيوه اعتراضى اي مختلف از ش
ــتقبال   مورد توجه قرار گرفت كه ما تصور نمى كرديم و اين اس
ــيت مسلمان ها و حساسيت  گسترده موجب شد، عمال حساس
ــود. ــزد ش ــات گوش ــبت به توهين به مقدس ــورمان نس كش

ــت كه در برخى  ــهرام نيا افزود: وضعيت به گونه اى پيش رف ش
ــات با  نهادهاى اروپايى نيز به اين موضوع كه توهين به مقدس
آزادى بيان متفاوت است،  اشاره شد و اين تحت تأثير جمله هايى 
ــب و به اطالع  ــاى اعتراضى در غرفه نص ــه در قالب بنره بود ك
بازديدكنندگان رسانده شده بود.وى با اشاره به واكنش مسووالن 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت نسبت به اقدام اعتراضى غرفه ايران 
گفت:  ما مرتب با مسووالن نمايشگاه در تماس بوديم، مسووالن 
رده هاى پايين تر اگر چه صراحتا اعالم نمى كردند ، اما به شكل 
غير مستقيم از تصميمى كه در سطح مديريت نمايشگاه براى 
ــده بود،  ابراز ناراحتى كرده و ما را در  ــدى گرفته ش حضور رش
ــى در طول روزهاى مانده  اعتراض مان همراهى مى كردند. حت
به نمايشگاه با مراجعه به دوستانى كه از طرف ايران اعزام شده 
ــه طبيعتاً  مورد  ــتند،  ك بودند، تقاضاى فعال بودن غرفه را داش

موافقت قرار نگرفت.
رييس نمايشگاه پاريس رفتار مسووالن نمايشگاه 

فرانكفورت را نسنجيده ارزيابى كرد
شهرام نيا،  از واكنش روساى نمايشگاه هاى كتاب دنيا نسبت به 
رويكرد ايران در نمايشگاه فرانكفورت سخن گفته و افزود: برخى 
ــگاه كتاب دنيا هم وقتى مطلع شدند؛ رفتار  از مسووالن نمايش
مسووالن نمايشگاه فرانكفورت را نسنجيده ارزيابى كردند،  به طور 
مشخص موريسه، رييس نمايشگاه كتاب پاريس اين همراهى 
ــووالن  ــات با مس ــت. ما حتى تالش كرديم كه در جلس را داش
نمايشگاه كتاب فرانكفورت اين موضوع را گوشزد كنيم كه اگر 
اين رويه مسووالن فرانكفورت ادامه داشته باشد،  با وجود اينكه 

ما عالقه مند به همكارى هستيم، از حضور سرباز خواهيم زد.
ــل تامل در  ــش كه نكته عجيب و قاب ــخ به اين پرس وى در پاس
ــن موضوع، ــلمان به اي ــورهاى مس اين ميان عدم واكنش كش

ــاد با  ــوى وزير ارش ــود نامه نگارى هاى متعدد حتى از س  با وج
ــد،  اين نكته به ما سران دولت هاى اسالمى بود ، به نظر مى رس

 نشان داد كه در ديپلماسى فرهنگى با كشورهاى اسالمى موفق 
نبوده ايم ، گفت:  اين موضوع دو جنبه دارد ، نخست بايد به زمان 
توجه داشت ،  اطالع رسانى درباره حضور رشدى در زمان اندك 
ــد،  آن هم محدود،  كما اينكه  ــگاه انجام ش باقى مانده به نمايش
ــلمان گفت وگو  ــران مس ــگاه با ناش ــتان ما كه در نمايش دوس
ــالع بودند. خصوصاً  مى كردند، غالب آن ها از اصل ماجرا بى اط
ــگاه كتاب فرانكفورت هم اين موضوع را دير  اينكه خود نمايش

ــم در بخش  ــدى ه ــانى كرد. هم چنين  حضور رش اطالع رس
محدودى از نمايشگاه بود. طبيعتاً زمانى هم كه نامه نگارى شد، 
اكثراً به ابراز همدردى و همراهى در گفت وگوهاى شفاهى بسنده 
شد و بعضا انگشت شمار از سوى ناشران مسلمان موضع گيرى 

داشتيم.
در ارتباط با ناشران مسلمان جهان خالء جدى داريم

شهرام نيا ، به جنبه دوم اين ماجرا اشاره كرد و افزود:  جنبه دوم 
ــد ما نيازمند اين هستيم كه در دراز  اين است كه به نظر مى رس
ــترده كنيم،  ــران را گس مدت ابزارهاى ارتباط و همدلى با ناش
ــلمان بايد سعى كنند  ــران مس مجموعه اى مانند اتحاديه ناش
همدلى بين مسلمان گسترده تر شود و به نظر مى رسد،  در اين 
ــتر سرمايه گذارى كنيم،  اما  حوزه خالء جدى داريم و بايد بيش
ــى فرهنگى ضعيفى داشته ايم ، قضاوت  اينكه بگوييم ديپلماس
عجوالنه اى است؛ چرا كه شدت و ضعف كشورها لزوماً يكسان 
ــيوه عالقه مندى و واكنش ما به شكل كامًال متفاوتى  نيست. ش
است ، به هر دليلى خصوصا وقتى آن ها برنامه ريزى گسترده اى را 

كردند نمى توان توقعى داشت به مانند ما عمل كنند.
نمى توان گفت  تنها شيوه ممكن براى اعتراض همين 

بود
ــيوه حضور ايران ولو به شكل  وى با اشاره به انتقادات درباره ش
ــد واكنش  ــد ايران باي ــده اى معتقد بودن ــى و اينكه ع اعتراض
ــدى از  ــلمان رش ــرى را با توجه به فتواى امام درباره س جدى ت
خود نشان مى داد ، گفت:  نمى توان گفت،  تنها شيوه ممكن براى 
ــراض اين بود، اگرچه  اعتراض همين بود و يا بهترين روش اعت
ــهرام نيا تصريح كرد:  گاهى  ــيوه تاثير خود را گذاشت.ش اين ش
ــتان به دليل دور بودن و بى اطالعى از كل  اظهارنظرهاى دوس
ماجراست، ظاهر نمايشگاه فرانكفورت به گونه اى نيست كه به 

ــگاه را بهم بزنيد، خصوصاً اينكه  ــما اجازه دهند، نظم نمايش ش
ــمى  عده اى كه از طرف ما رفتند،  در مجموع دو نفر اعضاى رس
بودند و تعدادى هم ناشران خصوصى بودند كه برنامه هاى خاص 
خود را داشتند. گاهى با توقعات غير عملى و غيراصولى نمى توان 
اصل ماجرا را زير سوال برد، اگرچه روش هايى بود كه به ذهن ما 
نمى رسيد. ما در تعامل بوديم، از روش هاى مختلف پيشنهادى 
ــازنده اى توسط دوستان منتقد  استقبال كرديم گاهى نكات س
مطرح مى شد كه مورد توجه قرار مى گرفت.وى در پاسخ به اينكه 
انتظار مى رفت با تحريم نمايشگاه از سوى دولت ، ناشران بخش 
خصوصى نيز تبعيت كرده و از حضور صرف نظر كنند،  اما در عمل 
ــركت كردند و همين  برخى ناشران خصوصى در نمايشگاه ش
امر دستاويزى براى رسانه هاى غربى شد تا مطرح كنند بخش 
خصوصى با بخش دولتى در ايران هماهنگ نيست. چرا چنين 
شد؟ گفت:  اتفاقا جا دارد من صميمانه تشكر كنم از تمام ناشران 
ــد. گاهى ما بى انصافى  خصوصى كه به جد ما را همراهى كردن
ــخصى خود غرفه اجازه كرده  مى كنيم، ناشرى كه با هزينه ش
است، هزينه سنگينى را متحمل شده است را توقع داريم همان 
رفتار اعتراضى را نشان دهد. تقريبا غالب ناشران حاضر هم البته 
ــه ايران غرفه را  همين رفتار را كردند و به محض اطالع از اينك
تعطيل نگاه مى دارد، همراهى كردند، بيانيه مشترك امضا كردند 
و ... يكى دو ناشر هم بودند كه شيوه اعتراضشان تعطيلى در حد 
نصف روز و يك روز بود.شهرام نيا افزود:  اگرچه رسانه هاى غربى 
تالش كردند، وانمود كنند شكافى بين بخش خصوصى و دولتى 
وجود دارد ولى با هوشيارى كه ناشران نشان دادند عمًال اجازه 
ــد،  حتى صدور بيانيه از سوى آن ها و  ــكاف داده نش بروز اين ش
تعطيلى غرفه در حد يك روز و نصف روز موجب شد تا اين فرضيه 

كه دولت آن ها را مجبور به بستن غرفه ها كرده است رد شود.

يك فعال موسيقى در واكنش به انتشار خبرى مبنى بر «آغاز فعاليت اركستر 
فيالرمونيك شهردارى تهران» تأكيد كرد: با فرهنگ و هنر،  اين طورى شوخى 
نكنيد. اگر شهردارى همتى يا بودجه اى دارد و مى خواهد آن را در راه فرهنگ و 
هنر خرج كند، كارهاى اصولى تر و واجب ترى وجود دارد؛ ما هنوز فرهنگسراها 
را از شهردارى طلب داريم. بابك چمن آرا ، ناشر حوزه موسيقى ، در يادداشتى 
كه در اختيار سرويس موسيقى ايسنا قرار داده، نوشته است:يك ِده آباد، بهتر 

از صد شهر خراب است.
ــوراى شهر تهران) هفته ى  آقاى عبدالحسين مختاباد (رييس كميته هنر ش
پيش اعالم كرد كه شهردارى مى خواهد، يك اركستر فيالرمونيك داشته باشد.
ــت هوادارها و بدون  ــترى كه با حماي  در حاليكه «فيالرمونيك» يعنى اركس
بودجه ى دولتى اداره مى شود. اين درست است كه شهردارى هم با پول مردم 
مديريت مى شود، اما هزينه ى اين سرمايه، اولويت هاى خودش را دارد. داشتن 
ــهردارى نيست.طبق اصول  اركستر فيالرمونيك از اولويت هاى فرهنگى ش
خصوصى سازى در كشور، شهردارى در فعاليت هاى فرهنگى و بخش خصوصى 
بايد نقش حمايتى داشته باشد. اگر شهردارى مى خواهد هدف فرهنگى داشته 
باشد، مى تواند كمك فرهنگى كند. اگر موضوع، داشتن اركستر سمفونيك و 
جهانى شدن است، مى خواهم بدانم اركستر فيالرمونيك شهر تهران كه سال 
گذشته با حمايت شهردارى در خانه هنرمندان راه اندازى شد، االن كجاست؟ 

ــت كه مى خواهد در بوق و كرنا شود و بعد  آيا اين صرفا يك اتفاق مقطعى اس
هم يكسرى آدم بهره بردارى كنند و چهار نفر خيلى تشريفاتى بيايند بنشينند 
رديف اول سالن؟ حتما باز هم مى خواهند به نوازنده ها و رهبر اركستر، قول هايى 
بدهند و بعد از چهارماه اصال معلوم نباشد چه شده است؟ اگر باورتان نمى شود 
ــراها را دارد. مى تواند به  از نادر مشايخى بپرسيد!شهردارى خودش فرهنگس
جاى راه اندازى اركستر، آموزشگاه هاى موسيقى تعطيل شده را راه بيندازد يا به 
اجراى گروه هاى موسيقى كوچك در فرهنگسراها كمك كند. شهردارى جاى 
اين كه اركستر راه بيندازد، مى تواند از امكاناتش مثل بيلبوردهاى شهرى براى 
تبليغ موسيقى استفاده كند. قيمت آگهى موسيقى در روزنامه ى «همشهرى» 
چهار - پنج ميليون تومان مى شود. شهردارى اگر مى خواهد كار فرهنگى كند، 
به اين موضوع بپردازد.خيلى از گروه ها براى كنسرت بايد به شهردارى عوارض 
ــالن قرارداد مى بينديم، بايد عوارض شهردارى را  پرداخت كنند يا وقتى با س
در قرارداد منظورشده در نظر بگيريم. فروشگاه هاى فرهنگى كه كار فرهنگى 
مى كنند، بايد به شهردارى عوارض تابلو پرداخت كنند. شهردارى به جاى راه  
انداختن اركستر مى تواند فضايى براى اجراى موسيقى شهرى به وجود آورد 
ــت و خيلى كارهاى ديگر ...اگر شهردارى  كه البته اين كار وظيفه اش هم هس
ــد، هيچ اتفاقى براى جامعه ى فرهنگى نمى افتد، چون  ــته باش اركستر نداش
كارهاى مهم ترى دارد. شهردارى ها در تمام دنيا براى فرهنگ و هنر پول خرج 
مى كنند و كمك هاى بى چشم داشت دارند. آن وقت ما بايد فقط عوارض كار 
فرهنگى مان را بدهيم.همين االن يك اركستر سمفونيك تهران وجود دارد كه 
خوب يا بد، دارد كارش را مى كند و صورتش را با سيلى سرخ نگه داشته است. 

چرا شهردارى به اين اركستر كمك نمى كند؟

ــنواره كمريميج به مجيد مجيدى و  جايزه بيست و سومين دوره از جش
استرارو بخاطر فيلم محمد (ص) اهداء خواهد شد و لهستان نيز به عنوان 

نخستين كشور اروپايى اين اثر را اكران خواهد كرد.
از سايت جشنواره كمريميج (camerimage)، اين جشنواره در 22 
ــينمايى را به طور مشترك به  ــته خود جايزه برجسته زوج س دور گذش

كارگردان و مديرفيلمبردارى يك اثر برجسته سينمايى اهدا مى كند.
بنا بر اين گزارش، بيست و سومين جايزه مشترك جشنواره كمريميج 
ــترارو مدير فيلمبردارى فيلم  به مجيد مجيدى كارگردان و ويتوريو اس
ــود. اين جايزه با هدف همكارى بيشتر  محمد رسول اهللا ص اهدا مى ش
ــدن ــردان كه موجب غنى تر ش ــردار و كارگ ــان زوج فيلمب و بهتر مي

جنبه هاى بصرى فيلم و در نتيجه موفقيت آن در روايت داستان است، 
اهدا مى شود.سايت جشنواره كمريميج با انتشار بيانيه اى، ضمن اعالم 
ــامل  ــول اهللا ص كه همزمان ش ــر تصريح كرد: فيلم محمد رس اين خب
صحنه هاى حماسى و انديشه اى است، نقطه اوج سال ها همكارى ميان 
مجيدى و استرارو محسوب مى شود كه توانسته با به نمايش گذاشتن 
لحظات مهمى از زندگى حضرت محمد(ص) و اطرافيان وى، مخاطبانش 

را به عصاره معنويت اسالمى نزديك تر كند.
ــت و  ــول اهللا ص در اروپا، در جريان بيس اولين نمايش فيلم محمد رس
سومين جشنواره بين المللى فيلم كمريميج لهستان خواهد بود و مجيد 

ــترارو نيز به عنوان مهمانان جشنواره در جريان  مجيدى و ويتوريو اس
نمايش فيلم حضور خواهند داشت.بيست و سومين جشنواره كمريميج 
در كشور لهستان از تاريخ 23 تا 30 آبان ماه در لهستان برگزار مى شود.
ــول اهللا(ص) از محاصره مسلمانان در شعب فيلم سينمايى محمد رس

 ابى طالب آغاز مى شود و پيش از تولد پيامبر اسالم باز مى گردد. در اين 
ــت كه پيش از تولد پيامبر اسالم تا 13  فيلم مخاطب شاهد وقايعى اس
ــان را در بر مى گيرد. صحنه هاى وفات مادر رسول اكرم در  سالگى ايش
ــتاى ابواء و صحنه هاى مربوط به دوران شيرخوارگى و خردسالى  روس

پيامبر در روستاى سعديه هم از ديگر بخش هاى فيلم است.
ــيدن به صومعه بحيرا به پايان  ــام و رس فيلم با اولين سفر پيامبر به ش
مى رسد. بحيرا راهبى مسيحى است كه درباره ظهور آخرين پيامبر به 

ابوطالب بشارت مى دهد.
ــتان فيلم به گونه اى طراحى و اجرا شده است كه اين امكان فراهم  داس
ــود و البته مجيدى نيز به  ــمت هاى بعدى آن نيز ساخته ش است تا قس
ــمت هاى دوم و سوم  ــته است كه قصد ساخت قس اين نكته اشاره داش
ــجاع نورى در نقش عبدالمطلب پدربزرگ پيامبر  آن را دارد.عليرضا ش
ــاره  اكرم (ص)، مهدى پاكدل در نقش ابوطالب عموى پيامبر (ص)، س
بيات در نقش حليمه دايه پيامبر (ص)، مينا ساداتى در نقش آمنه مادر 
ــاموئل تاجر يهودى، داريوش  پيامبر(ص)، محسن تنابنده در نقش س
ــر  ــفيان، رعنا آزادى ور در نقش ام جميل همس فرهنگ در نقش ابوس
ابولهب، حميدرضا تاج دولت در نقش حمزه عموى پيامبر(ص)، صادق 
هاتفى در نقش بحيرا راهب مسيحى، پانته آ مهدى نيا در نقش فاطمه 
بنت اسد، محمد عسگرى در نقش ابولهب عموى پيامبر (ص) و حدود 

500 بازيگر و هنرور در اين فيلم ايفاى نقش كرده اند.

جايزه اى جهانى براى كارگردان
 و فيلمبردار محمد(ص)

ــت كه در برخى  ــهرام نيا افزود: وضعيت به گونه اى پيش رف ش
ــات با  نهادهاى اروپايى نيز به اين موضوع كه توهين به مقدس
آزادى بيان متفاوت است،  اشاره شد و اين تحت تأثير جمله هايى 
ــب و به اطالع  ــاى اعتراضى در غرفه نص ــه در قالب بنره بود ك
بازديدكنندگان رسانده شده بود.وى با اشاره به واكنش مسووالن 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت نسبت به اقدام اعتراضى غرفه ايران 
گفت:  ما مرتب با مسووالن نمايشگاه در تماس بوديم، مسووالن 
رده هاى پايين تر اگر چه صراحتا اعالم نمى كردند ، اما به شكل 
غير مستقيم از تصميمى كه در سطح مديريت نمايشگاه براى 

مردى كه با يك جمله،  موهايش سپيد شد

روايت شهـرام نيا
 از تحريم نمايشگاه كتاب فرانكفـورت
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اخباركوتاه خبر

ــارى از تامين  ــتان چهارمحال و بختي ــارت اس ــت، معدن و تج مدير كل صنع
ــتان  ــرح هاى صنعتى اس ــه دار به ط ــهيالت ياران ــراى پرداخت تس ــار ب اعتب

چهارمحال و بختيارى خبر داد.
ــال و بختيارى  ــى چهارمح ــرح هاى صنعت ــاره به اينكه ط ــم امامى، با اش نعي
ــارى  ــت: اعتب ــار داش ــد، اظه ــى كنن ــت م ــه دار درياف ــهيالت ياران تس
ــتان  ــه طرح هاى صنعتى اس ــراى پرداخت ب ــارد ريال ب ــدود 200 ميلي در ح
ــتند، در نظر گرفته  ــرفت قابل توجه هس چهارمحال و بختيارى كه داراى پيش
ــتان چهارمحال و بختيارى،  ــت. مدير كل صنعت، معدن و تجارت اس شده اس
افزود: طرح هاى صنعتى كه داراى پيشرفت فيزيكى مطلوبى هستند، شناسايى 

مى شوند و براى گرفتن تسهيالت به بانك هاى عامل معرفى مى شوند.
نعيم امامى، عنوان كرد: فعال شدن واحد هاى صنعتى نيمه تمام، نقش مهمى در 

افزايش اشتغال در حوزه صنعت استان چهارمحال و بختيارى دارد.
ــد:  ــتان چهارمحال و بختيارى يادآور ش مدير كل صنعت، معدن و تجارت اس
در تالش هستيم از طرفى واحدهاى نيمه تمام صنعتى را تكميل و به بهره بردارى 
ــتان كه  ــانيم؛ و از طرف ديگر ظرفيت فعاليت واحدهاى ديگر توليدى اس برس
با ظرفيت كم كار مى كنند را افزايش دهيم؛ تا زمينه ايجاد اشتغال براى جوانان 

استان بيشتر فراهم شود.

ــال و بختيارى  ــنبه در مدارس چهارمح ــگان از روز دوش ــير راي طرح توزيع ش
آغاز شد. معاون پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى گفت:
در اين طرح، دانش آموزان در تمامى مدارس پيش دبستانى، ابتدايى و متوسطه 
ــگاه هاى غيردولتى و هنرستان ها و كاركنان، از شير رايگان  اول و دوم و آموزش

بهره مند مى شوند.
بيات سلطانى، در آيين نمادين توزيع شير مدارس در آموزشگاه شاهد شهركرد 

افزود: اين طرح در 45مرحله، در طول سال تحصيلى اجرا مى شود.
ــير رايگان  ــوز، دو روز در هفته ش ــروز 186هزار دانش آم ــار كرد: از ام وى اظه
ــارد ريال ــرح را 50 ميلي ــراى اين ط ــلطانى، اعتبار اج ــى كنند. س دريافت م

عنوان كرد.
ــتان چهارمحال و بختيارى فعال است. هم اكنون دو هزار و 600 مدرسه در اس
ــل آينده جامعه، مصرف روزانه شير  ــوء تغذيه در نس يكى از راه هاى كاهش س
عنوان شده است،كه با كاهش سوء تغذيه، هزينه هاى درمان كمتر مى شود و اين 
موضوع يكى از اهداف وزارت آموزش و پرورش در اجراى طرح توزيع شير مدرسه 

در بين تمامى دانش آموزان است.
ــير بايد در وعده هاى غذايى گنجانده شود،  كارشناسان بر اين عقيده اند كه ش
ــيارى از ويتامين هاست  ــار از انرژى و حاوى بس ــير به علت اينكه سرش زيرا ش
ــيارى از ــود؛ بنابراين بايد بس ــى ش ــل در نظر گرفته م ــى كام به عنوان غذاي
ــيس،  ــون سوس ــد، همچ ــادى ندارن ــى زي ــه ارزش غذاي ــى ك ــواد خوراك  م
ــير  ــاى آن ش ــه ج ــده و ب ــذف ش ــابه ح ــس و نوش ــاس، چيپ كالب

جايگزين شود.

ــارى گفت:  ــال و بختي ــتان چهارمح ــداد اس ــه ام ــركل كميت مدي
ــتان چهارمحال و بختيارى، آموزش هاى  مددجويان كميته امداد اس

فنى و حرفه اى براى ايجاد شغل فرا مى گيرند.
ــاره به اينكه مددجويان كميته امداد استان  ــتگار، با اش ابوالقاسم رس
چهارمحال و بختيارى، آموزش هاى فنى و حرفه اى براى ايجاد شغل 
ــداد با حضور در  ــت: مددجويان كميته ام ــد، اظهار داش فرا مى گيرن
ــب و كار  ــاد كس ــارت در ايج ــه اى از مه ــى و حرف ــاى فن كالس ه

برخوردار مى شوند.
ــاى  ــى در كالس ه ــارت و تواناي ــب مه ــت: كس ــار داش وى اظه
ــود و مددجويان  ــق مى ش ــراى مددجويان محق ــه اى، ب فنى و حرف
ــد ــد و درآم ــاد كنن ــغل ايج ــود، ش ــراى خ ــد ب نن ــى توا م

كسب كنند.
ــد:  ــتان چهارمحال و بختيارى، يادآور ش ــه امداد اس مدير كل كميت
ــى  ــو در دوره هاى آموزش ــر مددج ــش از 280 نف ــون بي ــم اكن ه
ــال و بختيارى، حضور  ــتان چهارمح فنى و حرفه اى كميته امداد اس

پيدا كرده اند و مهارت هاى ايجاد شغل را كسب كرده اند.
ــدگان در  ــركت كنن ــترين ش ــتگار، عنوان كرد: بيش ــم رس ابوالقاس
ــداد آنها  ــان بوده اند كه تع ــى و حرفه اى، زن ــى فن دوره هاى آموزش

حدود200 نفر بوده است.
ــى  ــز در دوره هاى آموزش ــر مددجوى مرد ني ــه داد: 80 نف وى ادام

فنى و حرفه اى استان شركت كرده اند.
ــارى، در ادامه  ــال و بختي ــتان چهارمح ــه امداد اس مدير كل كميت
ــه  ــى كميت ــداف اصل ــان از اه ــى مددجوي ــرد: خودكفاي ــد ك تاكي
ــتان  ــان اس ــيارى از مددجوي ــون بس ــم اكن ــت و ه ــداد اس ام
ــى  ــك هاى آموزش ــا كم ــد ب ــته ان ــارى توانس ــال و بختي چهارمح
ــت  ــغلى بااليى دس ــداد به موفقيت ش ــهيالت كميته ام ــه تس و ارائ

پيدا كنند.

طرح هاى صنعتى،تسهيالت يارانه دار 
دريافت مى كنند

توزيع شير رايگان در مدارس آغاز شد

مدير كل كميته امداد استان:

مددجويان، آموزش هاى 
فنى و حرفه اى فرا مى گيرند

معاون سياسى وامنيتى استاندارى چهارمحال و بختيارى 
ــراى جوامع و  ــه اى يك تهديد ب گفت:تغيير الگوى تغذي

دولت ها به حساب مى آيد.
ــش پدافند غيرعامل  ــرادى نافچى ، در هماي خدابخش م
ــتان در تاالر ابن سيناى دانشگاه  در تهديدات زيستى اس
ــارى افزود:تهديدات  ــال و بختي ــكى چهارمح علوم پزش
زيستى و تغيير الگوى تغذيه اى از ابزارهاى جديد تهاجم 
دولت هاى متخاصم در دنيا محسوب مى شود. وى تصريح 
كرد: بايد تهديدهايى كه بر سالمت جامعه تاثير گذار است 
ــايى و راه هاى مقابله با اين تهديدات را  را در جامعه شناس

از طريق منابع تحقيقاتى و پژوهشى تدوين كرد .
ــال اطالعات در دنيا  ــرعت انتق مرادى، افزود:با افزايش س
ــازوكارهاى  ــاى جديد ،تدوين س ــتفاده از فناورى ه و اس
ــراى مقابله با تهاجم هاى  به روز ومطابق با اين تغييرات ب
ــت وتزلزل  ــت. وى افزود:شكس ــرورى اس بين المللى ض
جامعه اى كه نتواند خود را با ابزارهاى جديد دفاعى تطبيق 
دهد،حتمى است. مرادى يادآور شد: اميد است با برگزارى 
ــتى،  ــل در تهديدات زيس ــاى پدافند غيرعام همايش ه
ــتانى به تجربيات و ادبيات  ــتيابى مسووالن اس زمينه دس
ــود.  ــترك براى مقابله با اين گونه تهديدات فراهم ش مش
رييس دانشگاه علوم پزشكى وخدمات بهداشتى و درمانى 
چهارمحال و بختيارى نيز گفت:جاى تحصيالت تكميلى 
در رشته هاى مديريت بحران و پدافند غير عامل در كشور 
ــم زاده ،در اين همايش  ــى هاش ــت.دكتر مرتض خالى اس
اظهارداشت: موضوع بحران و پدافند غيرعامل بايد به شكل 
آكادميك و به صورت گسترده در جامعه آموزش داده شود.
ــتى  ــا بحران ها و تهديدات زيس ــزود: براى مقابله ب وى اف
ــت، اما بايد در زمينه  ــده اس ــندهايى تدوين و تهيه ش س
ــگاه نيز اقدامات اساسى  ــته ها در دانش راه اندازى اين رش
ــم زاده،با توجه به اينكه تهديدات زيستى انجام شود.هاش
( جنگ از طريق ايجاد آلودگى در آب آشاميدنى، محصوالت 
ــاورزى ومواد تغذيه اى) در دنيا در حال تغيير  دامى وكش

ــت، ادامه داد:محققان جهان به اين نتيجه رسيده اند،  اس
ــنده با حجم باال ممكن  كه استفاده از عوامل زيستى كش
است كشور مهاجم را نيز آلوده كرده و تلفات انسانى زيادى 
ــورها در جنگ هاى  ــزود: از اين رو كش به بار آورد. وى اف
ــتار كمتر از گذشته  ــتى از تهديدات بلندمدت با كش زيس
ــت در  ــتفاده مى كنند، كه در عين ايجاد رعب و وحش اس
جامعه امكانات وسيعى از دولت ها را در معرض تهديد قرار 
مى دهد. هاشم زاده تصريح كرد: اين امر شناسايى عوامل 
پنهان وآشكار تهديدهاى زيستى در جامعه، رصد وپايش 
اين تهديدها و شناسايى راهكارهاى مقابله با آنها را ضرورى 
مى سازد . وى،با بيان اينكه تهديدات زيستى گاهى از سوى 
برخى شركت و يا افراد براى منافع شخصى صورت مى گيرد 

ــى ترين اقدام در اين مواقع،  اظهارداشت: بهترين و اساس
اطالع رسانى وهشداردهى بهنگام مردم براى جلوگيرى از 

آشفتگى در جامعه است.
ــاخت ها، تامين منابع وامكانات  ــم زاده، ارتقاى زيرس هاش
ــد مدت را از ديگر  براى مقابله با بحران و برنامه ريزهاى بلن
ــور در مواجهه با عوامل وتهديدات  ــتان و كش ضروريات اس

زيستى برشمرد. 
همايش پدافند غيرعامل در تهديدات زيستى چهارمحال و 
بختيارى از سوى دانشگاه علوم پزشكى وخدمات بهداشتى 
ودرمانى ، سازمان جهاد كشاورزى و سازمان پدافند غيرعامل 
ــن ادارات در تاالر  ــان اي ــى از كاركن ــتان با حضور جمع اس

ابن سيناى شهركرد برگزار شد.

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9409970354700845 دادنامــه:  شــماره   8 /250
9409980354700005 شــماره بايگانى شــعبه: 940231 خواهان: آقاى مهرداد 
پيرمرادى فرزند اسمعيل به نشانى شاهين شــهر، خ عطار فرعى 4 شرقى، پ 68، 
واحد 3 منزل پير مــرادى خوانده: آقاى مصطفى خيام به نشــانى مجهول المكان 
خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه 
در خصوص دعوى خواهان آقاى مهر داد پير مرادى فرزند اســماعيل به طرفيت 
خوانده آقاى مصطفى خيام به خواسته صدور حكم به اعسار خواهان از پرداخت 
محكوم به دادنامه شــماره 9309970369701665 مورخ 1393/10/7 شعبه 15 
دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در تاييد دادنامه شماره 175 مورخ 1393/12/14 
اين دادگاه كه متضمن محكوميت خواهان به پرداخت چهاردرصد ديه كامل در حق 
خوانده مى باشد دادگاه نظر به درخواست تقديمى خواهان و استشهاديه پيوست 
دادخواســت و گواهى گواهان كه همگى مبين ناتوانى خواهان در پرداخت يكجاى 
محكوم به مى باشد و با توجه به اينكه خوانده در جلسه دادرسى حضور نيافته و 
اليحه ارســال نكرده ودليلى بر توان خواهان در پرداخت يكجاى مورد حكم ابراز 
نكرده و خواهان توان پرداخت به نحو اقســاط را به لحاظ شغل و توانش دارا مى 
باشد بنا بر اين با پذيرش اعسار وى حكم به تقسيط محكوم به طى شانزده ماه تا 
پرداخت كامل مبلغ ديه كه به نحوه يوم االدا توسط اجراى احكام محاسبه مى شود 
(ماهيانه يك چهارم درصد ديه كامل) مستندا به مواد 6 و 7 و 8 و 11 از قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 1394 صــادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى بوده و ظرف مــدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهــى از طرف در اين 
دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه 
تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 18552 رئيس شعبه 121 دادگاه كيفرى 

دو شهر اصفهان (121 جزايى سابق) 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409970354600724 دادنامــه:  شــماره   8 /251
9309980358900994 شماره بايگانى شعبه: 940290 شاكى: آقاى على حاتمى 
غريب وند فرزند يارعلى به نشانى اصفهان خ فروغى ك دكتر فروغى بن ش چيت 
ساز زاده پ 17 متهم: آقاى يوسف محمد ســاعدى فرزند اكبر به نشانى مجهول 
المكان اتهام: سرقت مســتوجب تعزير دادگاه پس از بررســى اوراق و محتويات 
پرونده ختم دادرسى را اعالم و با اســتعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه اتهام آقاى يوسف محمد ساعدى داير 
بر خريد مال مسروقه (گوشى تلفن همراه) شــاكى آقاى على خاتمى غريب وند با 
توجه به شكوائيه شاكى و فعال شدن سيم كارت وى روى گوشى مسروقه از توجه 
به تحقيقات انجام شده و مستندات ضميمه و دالئل ابرازى و ساير قرائن و شواهد 
موجود در پرونده و اينكه متهم على رغم ابالغ قانونى و انتظار كافى در جلسه دادگاه 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارائه ننموده اســت محرز است عليهذا دادگاه 
نامبرده را در اجراى ماده 662 قانون تعزيــرات و تبصره ماده 148 قانون آ. د. ك 
نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شالق و استرداد گوشى مستروقه در 
حق شاكى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشــد. م الف 18555 رئيس شــعبه 120 

دادگاه كيفرى دو اصفهان (120 جزايى سابق) 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409970352401137 دادنامــه:  شــماره   8 /525
9409980352400065 شــماره بايگانى شــعبه: 940073 خواهان: آقاى مهدى 
حاجى حســينى پائين دروازه فرزند اكبر به نشــانى اصفهان اتوبــان چمران، خ 
محمد طاهر ك ملت بن بست اول پ 11. خوانده: آقاى جواد نوروزى نوده مجهول 
المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه در 
خصوص دعوى آقاى مهدى حاجى حسينى فرزند اكبر ساكن اصفهان به طرفيت 
آقاى جواد نوروزى نوده مجهول المكان بخواسته مطالبه مبلغ 216/000/000 ريال 
وجه بابت ضمانت يك فقره چك به شــماره 230716 و خسارت دادرسى و تاخير 
تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و مالحظه اظهارات وى كه بيان داشته 
ضمانت خوانده را در ظهر يك فقره چك به شماره فوق نمودم و خوانده از پرداخت 
مبلغ آن اســتنكاف نمود و دارنده چك وجه آنرا مطالبه و حســب مستندات ضم 

دادخواست خواهان وجه آنرا به شرح فوق پرداخت نموده است فلذا دادگاه مستندا 
به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ دويست و شانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و خسارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 94/2/3 لغايت 
اجراى حكم كه واحد اجرا بر اساس شــاخص تورم اعالمى محاسبه مى نمايد در 
حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاكم تجديد 

نظر استان است. م الف 18561 دادرس شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

پروانــه:  شــماره   9409976825300574 دادنامــه: شــماره   8 /253
9409986825300101 شــماره بايگانى شــعبه: 940129 خواهان: عصمت لرى 
فرزند براتعلى، به نشــانى اصفهان نجف آباد آزادگان، فاز 2، خ آزادى، بهارستان 
دو پالك 5. خوانده: آقاى مرتضى مطاع فرزند محمود به نشــانى اصفهان، خ جى، 
روبروى پروين جنب آتش نشــانى ك ميالد پ 86 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسى 2- مطالبه خســارت راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم عصمت لرى 
فرزندبراتعلى به طرفيت آقاى مرتضــى مطاع فرزند محمود مبنى بر مطالبه ضرر 
و زيان ناشــى از جرم موضوع دادنامه شــماره 940096 مورخ 94/1/30 شعبه 
102 دادگاه جزايى شهرســتان اصفهان با توجه به مفاد دادخواســت خواهان و 
دادنامه جزايى مستند دعوى كه حسب آن خوانده محكوم به پرداخت مبلغ شانزده 
ميليون ريال بابت رد مال ناشى از بزه كالهبردارى در حق خواهان شده و نظر به 
اينكه حسب مفاد وكالتنامه هاى شماره 108037 مورخ 84/2/10 تاريخ وقوع بزه 
84/2/10 بوده اســت و خوانده به لحاظ مجرمانه بودن اقدام خود در همان تاريخ 
مستحق دريافت وجه كالهبردارى شــده نبوده و تسلط وى بر اين وجه غاصبانه 
بوده و مكلف به استرداد وجه كالهبردارى شده به صاحب آن به ارزش زمان وقوع 
جرم مى باشد. لذا دعوى خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به ماده 522 قانون 
آيين دادرســى مدنى و اســتنباط از مواد 308 به بعد قانون مدنى مبنى بر تكليف 
غاصب به جبران خسارت مالك مال غصب شده و محرز بودن كاهش ارزش مال 
كالهبردارى شده حكم به محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت 
وجه كالهبردارى شده به مبلغ فوق از تاريخ 84/2/10 تا زمان رد اصل مال در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا بيســت روز قابــل تجديد نظر خواهى 
در دادگاههاى تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 19914 رئيس شعبه 31 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9410103623103674 ابالغيــه:  شــماره   8 /225
9409983623100616 شــماره بايگانــى: 940761 خواهــان احمــد محمديان 
نيسيانى دادخواســتى به طرفيت خوانده فريبرز رضاپور به خواسته تاييد فسخ 
قرارداد (مالى) و مطالبه خســارات دادرسى و اســترداد ثمن معامله تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اردستان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردســتان واقع در اردستان ارجاع و به 
كالسه 9409983623100616 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/07 و 
ساعت 9/30 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 792 دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/217 در خصوص پرونده كالســه93-1056 خواهان محمود دهقانى با وكالت 
خانم دهقانى دادخواســتى مبنى بر الزام به طرفيت وراث مرحوم صغرى دهقانى 
1- مرتضى 2- عليرضــا 3- محمد على 4- فاطمه 5- اقــدس 6- ربابه 7- ابراهيم 
8- ناهيد 9- نيره 10- نفيســه 11- نســرين 12- رمضان 13- بتول 14- صديقه 
دهقانى 15- عفت مهدى پور  تقديم نموده اســت وقت رســيدگى بــراى روز يك 
هفته از تاريخ نشر آگهى جهت مطالعه نظريه كارشناســى تعيين گرديده است با 

توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان مراتب در جرايد 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد، 
اول اربــاب، روبروى مدرســه نيلى پــور ســاختمان صبا، پالك 57، كد پســتى 
8165756441 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:21843 شعبه 28 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ

8  شــماره ابالغنامــه: 9410100350508667 شــماره پرونــده:  /218
9309980350501315 شماره بايگانى شعبه: 931416 مشخصات ابالغ شونده 
حقيقى فرج اله مستاجران گورتانى فرزند حســين مجهول المكان مدارك پيوست 
در خصوص تجديد نظر خواهى مهرداد هادوى فرد بطرفيت شما نسبت به دادنامه 
9409970350501132 صادره از اين شــعبه به پيوست نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم تجديد نظرخواهى به شما ابالغ مى شود. مقتضى است حسب ماده 346 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به ايــن دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه 
تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديد نظر ارسال مى گردد. م الف 21897 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9410100350707988 ابالغيــه:  شــماره   8 /219
9309980350700433 شــماره بايگانى شعبه:930500 پيرو آگهى هاى منتشره 
در جرايد بدينوســيله به محكــوم عليه آقايان علــى داوودى و خــداداد رحيمى 
كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گــردد به موجب درخواســت اجراى حكم 
مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9309970350701739 محكوم 
عليها محكومند به پرداخت متضامنا هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و به 
پرداخت هزينه دادرســى 2/260/000 ريال و حق الوكالــه وكيل 2500000 ريال 
محكوم مى گردند. ضمنا اصل خواسته بر اساس شاخص تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى در اجراى احكام محاســبه و به محكوم له پرداخت گردد و همچنين 
پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت نيم عشــر دولتى به عنــوان حق االجراء در
 حــق صنــدوق دولــت واريــز گــردد ظــرف ده روز از انتشــار ايــن آگهــى
 مهلــت داريــد نســبت بــه اجــراى مفــاد اجرائيــه اقــدام نماييــد در غيــر

 اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزينه 
اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف 21881 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 
ابالغ راى

پرونــده:  شــماره   9409970352400268 دادنامــه:  شــماره   8 /213
9209980352401531 شــماره بايگانى شعبه: 921650 خواهان: آقاى اسماعيل 
پور پناهى با وكالت آقاى هومان فرهنگ دره شورى فرزند زكى به نشانى اصفهان 
چهارباغ عباسى جنب سينما چهارباغ پاساژ ميهن طبقه سوم خواندگان: 1- خانم 
خديجه درفشان 2- خانم ســعيده درفشــان 3- آقاى عليرضا درفشان 4- خانم 
حميده درفشان 5- آقاى حميدرضا درفشان 6- آقاى رضا درفشان 7- خانم سكينه 
فهيمى 8- خانم فاطمه درفشــان 9- خانم محبوبه درفشان همگى به نشانى تهران 
قيطريه خ قلندر شرقى خ مهر ساختمان شماره يك ط 2 منزل درفشان. 10- اجراى 
ثبت اسناد و امالك اصفهان به نشــانى اصفهان خ حمزه اداره ثبت اسناد و امالك 
منطقه شمال اصفهان 11- آقاى آيت اله صفرى به نشانى تهران خ نياوران نرسيده 
به سه راه ياسر كوچه محسن چراغى پالك 3. خواســته: ابطال اجرائيه (موضوع 
اجراييه مالى است) گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى 
اعالم بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى هومان فرهنگ دره شورى به وكالت از آقاى اسماعيل پور پناهى به طرفيت 
آقايان و خانم ها عليرضا و حميدرضا و رضا ومحبوبه و حميده و فاطمه و خديجه 
و سعيده همگى درافشــان و ســكينه فهيمى وراث مرحوم عبدالرحيم درافشان و 
آيت اله و ميترا و الهه همگى صفرى و نادره بــزرگ حقى وراث مرحوم هدايت اهللا 
صفرى و دايره اجراى ثبت اصفهان بخواســته صدور حكم بر ابطال اجرائيه هاى 
موضوع نامه هاى شماره 49205-73/12/14 و 10275-75/3/22 و 37763-19 
و 7 ج  اجراى ثبت اصفهــان و اجرائيه موضوع 2859-1360/6/615 شــعبه اول 

دادگاه شهرســتان اصفهان هر يك مقوم به 20/100/000 ريال و الزام خواندگان 
اول تا نهم بر انتقال رســمى پالك 15190/7283 بخش 5 ثبت اصفهان مقوم به 51 
ميليون ريال نظر به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و مالحظه سند عادى مورخ 
1355/1/23 كه مورث خواندگان رديف اول تا نهم ملــك مورد نظر را به خواهان 
واگذار نموده است و متعاقب آن وثيقه در بانك سپه را رفع نموده است و اينكه سند 
مورد نظر در تاريخ 75/3/21 توســط مورث خواندگان دوم تا سيزدهم به جهت 
مطالبه وجه چك ملك مورد نظر و ساير امالك مورث خواندگان رديف اول تا نهم 
را توقيف نموده و على رغم توقيف اقدامى بر مزايده و وصول مطالبات خودنسبت 
به ملك مورد دعوى ننموده فقط نســبت به تعدادى از امالك توقيفى اوليه اقدام به 
مزايده و وصول مقدارى از مطالبات خويش نموده است و اينكه خواندگان نسبت 
به خواسته خواهان ايراد و اعتراضى به عمل نياورده و دليلى بر بى اعتبارى سند 
عادى استنادى خواهان ارائه ننموده اند و اينكه توقيف ملك پس از فروش آن توسط 
مورث خواندگان اول تا نهم صورت گرفته لذا ادعاى خواهان وارد و ثابت تشخيص 
است دادگاه مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 362 و 367 و 369 و مفهوم مخالف 
مواد 1287 و 1288 قانون مدنى و 198 و 515 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به 
ابطال اقدامات اجرايى نسبت به پالك ثبتى 15190/7283 بخش 5 ثبت اصفهان در 
پرونده هاى اجرايى 88032/3500 و 87566/3481 و 86526/3448 اجراى ثبت و 
كليه توقيفى هاى بر پالك فوق صادر مى نمايد و خواندگان رديف اول تا نهم را به 
حضور در يكى از دفاتر ثبت اسناد و تنظيم و انتقال رسمى پالك ثبتى موصوف و 
به پرداخت خسارات دادرسى و حق الوكاله به ميزان مقرره قانونى در حق خواهان
 محكوم مى نمايــد راى صادره غيابى اســت و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه تجديدنظر اصفهان مى باشــد. م الف 18558 رئيس شعبه 24 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مزايده نوبت چهارم

7/443 اجراى احــكام شــعبه 9 دادگاه  حقوقى اصفهان در نظــر دارد در پرونده 
اجرايى كالســه 562/92 ح ج 9 له جعفر، عزت، اصغر، غالمحســين، اكبر، مهين، 
احمد، محســن، مهدى، احمد و صديقه نام خانوادگى گوگردى و عليرضا، عباس، 
مهدى، عفت، مهين، محمد، رضوان، اصغر، فرزانه و مجيد (با وكالت خانم ســميرا 
نوربهشت) نام خانوادگى همگى عمومى و زهرا، مريم، جواد، فاطمه همگى سوداوى 
و مهرى، عليرضا، مصطفى، اصغر همگى پوستى و مرضيه، فاطمه، زهره، صديقه، 
محمد جواد، طاهره، محمد همگى جوهريان و محمدرضا، محمدحسين، محمدعلى، 
محمدكاظم، فاطمه، بتول همگى حفيظى و پروانه، اكبر، احمد همگى پرورش ومهرى 
آقاخانى و شوكت پر صبر و عليهم مصطفى، حســين، پروين همگى دايى زاده به 
نشانى اصفهان، خ نظر شرقى، كوچه شــهيدان پور معراج، ساختمان باغ زرشك، 
واحد 10 و بدرالزمــان، فخرالزمان، زهــرا، فروغ الزمان، مليحــه، محمود همگى 
زادهوش به نشانى اصفهان، خ شريف واقفى، مقابل امامزاده، كوچه شهيدان آبكار 
اصفهانى، نبش كوچه شاداب، پ 14، طبقه سوم و مهين، رضا، شهال همگى پوستى 
به نشــانى اصفهان، خ مير، كوى ملك، بن بســت بامداد، پ20 و حميد، صديقه هر 
دو گوگردى و محمد تداعى همگى به نشــانى اصفهان، خ طالقانى، جنب بانك سپه، 
بن بست ارغوان، ساختمان نوساز، واحد 5 بخواســته فروش پالك ثبتى شماره 
1419 بخش يك ثبت اصفهان و بلحاظ غير قابل افراز بودن جلسه مزايده اى روز 
چهارشنبه تاريخ 94/8/27 ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل اجراى شعبه 9 دادگاه 
حقوقى واقع در اصفهان، خ نيكبخت، ســاختمان اجراى احكام حقوقى دادگسترى 
جنب بيمه پارســيان، طبقه 3 واحد 5 برگــزار نمايد. مورد مزايــده: يك باب خانه 
مســكونى مخروبه واقع در اصفهان، خ ارديبهشت شــمالى، كوچه طباطبايى، بن 
بســت مولوى، پالك 41 و داراى حدودا 522 متر و حدود 200 متر مربع اعيانى با 
ديوارهاى خشت و گل و سقف تير چوبى و يك اطاق هم با سقف آهن و آجر كه غير 
قابل استفاده مى باشد داراى امتيازات خدماتى الزم و در تصرف كسى نيست. بهاى 
شش دانگ پالك مذكور كه بعد از احداث به بن بست شرقى به متراژ حدود 423 و 
غربى حدودا 99 متر باقى مى ماند به مبلــغ 16/613/000/000 ريال ارزيابى مى 
گردد. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده از ملك ياد شده به نشانى 
ياد شده بازديد نمايند. مزايده از قيمت كارشناسى شــروع و برنده مزايده فرد يا 
افرادى هستند كه باالترين قيمت كارشناسى را پيشنهاد نموده و 10 درصد از مبلغ 
كارشناسى را نقدا به همراه داشته باشند. م الف 20755 مدير اجراى احكام شعبه 

9 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

معاون استاندار چهارمحال و بختيارى:

تغيير الگوى تغذيه اى، يك تهديد است

رييس دانشگاه علوم پزشكى شهركرد ، در همايش پدافند 
ــگاه علوم پزشكى،  ــالن ابن سيناى دانش غيرعامل در س
ــاره به اين كه پدافند غيرعامل يك دفاع غيرنظامى  با اش
ــتى است، اظهار كرد:  به صورت امنيتى، اقتصادى و زيس
ــدن پدافند غيرعامل بايد پايش و رصد  براى اجرايى ش

تهديدات انجام شود.
ــه در  ــان اين ك ــا بي ــم زاده» ب ــى هاش ــر «مرتض دكت
ــود،  ــات علمى مطرح مى ش ــد غيرعامل، موضوع پدافن
ــاورزى و  ــيب پذيرى بخش كش ــرد: كاهش آس اظهار ك
ــظ آرامش جامعه  افزايش مديريت بحران به منظور حف

از نتايج پدافند غيرعامل است.
ــتى دولت ها را  ــم زاده، عامل جنگ هاى زيس دكتر هاش
ــت و گفت: پس از رصد،  نسبت به گذشته متفاوت دانس
ــدار به مردم  ــخيص، اطالع رسانى و هش شناسايى و تش

ضرورى است. 
وى با بيان اين كه پدافند غيرعامل، موضوع تازه و جديدى 
ــت، افزود: در جنگ هاى سلسله آشوريان و  در دنيا نيس
جنگ  جهانى دوم از ترفندهاى مختلفى هم چون سمى 
كردن مواد خوراكى و استفاده از سالح هاى بيولوژيك در 
راستاى بى اثر كردن عمليات دشمن و ايجاد ترديد در آغاز 

عمليات استفاده مى كردند.
ــتان  ــاره به وجود امكانات راديواكتيوى در اس وى با اش
ــد تهديدات  ــتا باي ــرد: در اين راس ــح ك اصفهان تصري
ــده و با منابع و  ــتان شناسايى ش راديواكتيوى وارد بر اس
ظرفيت هاى موجود در استان به دنبال پيش گيرى از اين 

تهديدات بود. 
ــور در مقابله با هرگونه  ــازى كش وى با تاكيد بر ايمن س
ــازى  ــتاى ايمن س ــان كرد: در راس تهديدى، خاطرنش
ــت نيز  ــذا و محيط زيس ــا، گياهان، غ ــور بايد دام ه كش

ايمن شوند.

رييس دانشگاه علوم پزشكى شهركرد:

اجرايى شدن پدافند غيرعامل، نيازمند پايش و رصد تهديدات است
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نانو رنگ هاى خود  تميز شونده توليد شدرباتى كه موقع رانندگى، همنشين شماست
شركت تويوتا توضيح مى دهد كه كيروبو مينى به عنوان يك همنشين با 
ــطح ارتباطاتى باال مى تواند احساسات شما را تشخيص دهد و با كالم و  س

حركات پاسخگوى آنها باشد.
ــن جديدى براى خودروهاى خود  خودرو ساز مطرح ژاپنى به تازگى آپش
طراحى كرده كه تا كنون در هيچ خودرويى شاهد آن نبوده ايم. اين آپشن 
جديد در واقع يك ربات سخنگو است كه هنگام رانندگى همنشين راننده 
خودرو مى شود. اين ربات كه كيروبو ( Kirobo ) نام گذارى شده است به 
ــما را مى آموزد و و با كالم و  كمك هوش مصنوعى رفتارها و احساسات ش

حركات پاسخگوى آنهاست.
ــانتى متر است بخشى از « پروژه ى   اين روبات كوچك كه طول آن 10 س
قلب » تويوتا محسوب مى شود. به گفته توليد كنندگان خودرو اين تصورى 
از آينده است كه بشر و هوش مصنوعى كنار هم براى جهانى بهتر فعاليت 
ــركت تويوتا توضيح مى دهد كه كيروبو مينى به عنوان يك  مى كنند.  ش
همنشين با سطح ارتباطاتى باال مى تواند احساسات شما را تشخيص دهد 
و با كالم و حركات پاسخگوى آنها باشد، به عالوه اندازه آن تا حدى است كه 

مى تواند در جاليوانى ماشين قرار بگيرد.
 اين روبات در خودرو هاى تويوتا كاربرد جالبى دارد، مى تواند مكان هايى 
ــنهاد كند يا اينكه بگويد چه مسيرى را انتخاب  را براى بازديد به شما پيش
كنيد، و حتى مى تواند حالت شما را تشخيص دهد و موسيقى مناسب آن 
را به شما پيشنهاد كند. نا گفته نماند كه اين روبات ها تنها براى مصاحبت 
ــده اند. قرار است اين روبات با مشاهده  شما در سفرهاى كارى طراحى نش

رفتار شما بيشتر راجع به انسان ها بياموزد.

ــت در حالى كه مردم 4.3 سال از عمر خود را در اتومبيل   تويوتا معتقد اس
ــت) بنابراين بسيار  ــفر به ماه اس ــه بار س خود مى گذرانند ( كه معادل س
ــود را در طول  ــى و رفتارى خ ــر تجارب احساس ــمند خواهد بود اگ ارزش

رانندگى، آموزش دهند.
ــه بتواند  ــت ك ــا تويوتا اميدوار اس ــد ام ــايند به نظر مى رس  كمى ناخوش
ــال تبديل  ــى قابل انتق ــى و احساس ــه فيزيك ــك تجرب ــى را به ي رانندگ
ــى «اميد» ــه معن ــان ژاپنى ب ــو در زب ــت كيروب ــر اس ــايان ذك كند. ش

است.

ــگ هاى  ــد نانو رن ــه تولي ــى موفق ب ــان ايران ــش بني ــركت دان  يك ش
خودتميزشونده اى با پايه آب در مقياس صنعتى شد. اين نانورنگها مقاوت 

بسيار خوبى در برابر نفوذ گرد و غبار و آلودگى ها از خود بروز مى دهند.
ــاختمان، به دليل قرار گرفتن در معرض عوامل  با وجود اين كه سطوح س
ــرايط متغير آب و هوايى، همواره در معرض  محيطى و تماس مداوم با ش
ــتند. اين امر نياز به  آلودگى و تجمع مواد و ذرات بر روى سطح خود هس
رنگ آميزى مجدد و رسيدگى را به همراه دارد و باعث افزايش هزينه هاى 

نگهدارى ساختمان ها مى  شود.
استفاده از سطوحى كه در برابر آلودگى از خود مقاومت نشان داده و از نفوذ 
ــل توجهى در زمينه  كاهش  آن جلوگيرى مى كنند، مى توانند كمك قاب

هزينه ها و نيز صرفه جويى در مصرف مواد اوليه باشد.
ــوذرات در تركيب رنگ هاى  ــرى نان ــركت «نيلى فام رى» با به كارگي ش
ــر نفوذ آلودگى و  ــا خاصيت مقاومت در براب توليدى خود، به محصولى ب
ــت كه آن را با نام تجارى«نيلى فام» در  خود تميزشونده دست يافته اس

اختيار مصرف كنندگان قرار داده است.
ــدن افزودنى هاى نانو، رنگ توليدى نهايى به گونه اى است كه  با اضافه ش
هنگامى كه در معرض آلودگى قرار مى گيرد، نانوذرات موجود در سطوح 
ــطح منتقل مى كنند و نمى گذارند  زيرين رنگ، آلودگى ها را به سمت س
ــطح تنها با يك  ــن ذرات و آلودگى روى س ــد. بنابراي در عمق باقى بمانن

شستشوى ساده به راحتى تميز مى شود.
استفاده از اين محصول عالوه بر اينكه سطح ديوار ها را از آلودگى و تخريب 
ــه دليل ماندگارى باال و عدم  در برابر عوامل محيطى محافظت مى كند، ب

ــال، از نظر اقتصادى هم بسيار مقرون نياز به تجديد رنگ تا حدود 10 س
ــه  نانو مقياس  ــت. اين محصول كه موفق به دريافت تأييدي  به صرفه اس
ــرى از خاصيت  ــره گي ــت، با به ــده اس ــعه  فناورى نانو  ش ــتاد توس از س

فوتوكاتاليستى تيتان طراحى و به بازار عرضه شده است.
 رنگ هاى خود تميز شونده عالوه بر استفاده در صنايع ساختمانى، قابليت 
ــش  ــتان ها، به عنوان پوش ــتفاده در صنايع غذايى و دارويى و بيمارس اس
ــد ميكروب و باكترى هاى مضر را نيز  ــتى، جهت جلوگيرى از رش بهداش

دارا هستند.

ــگران واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى با كمك  پژوهش
ــماى كانونى موفق به توليد نانوفيلم اكسيد روى در  دستگاه پالس

زمان اندك و در دماى محيط شدند.
ــراى اين واحد  ــجوى دكت ــين نژاد محقق و دانش محمدتقى حس
ــت: از دهه هاى  ــرح تحقيقاتى گف ــگاهى در رابطه با اين ط دانش
گذشته، نانوساختارها و اليه هاى نازك اكسيد روى به دليل ويژگى 
ــب توجه زيادى را به خود معطوف كرده است و اكسيد  هاى مناس
روى يك گزينه مطلوب براى دستگاه هاى نورى با طول موج كوتاه 

به شمار مى رود.
وى افزود: ساختارهاى مبتنى بر اكسيد روى در حوزه هاى مختلف 
ــلول هاى  ــگرها، فيلترها و س ــازهاى UV، حس همانند آشكارس

خورشيدى نيز به كار مى روند.
حسين نژاد با بيان اينكه روش هاى زيادى براى ساخت فيلم هاى 
ــت، توضيح داد: از جمله اين  ــتفاده شده اس نازك اكسيد روى اس
روش ها مى توان به رسوب ليزر پالسى، رسوب ليزر اتمى، رسوب 

بخار شيميايى و سل - ژل اشاره كرد.
وى ادامه داد: پژوهش هاى ما به منظور بررسى اثر روش ساخت و 
عوامل دخيل در آن بر خواص ساختارى، ظاهرى، نورى و الكتريكى 

فيلم هاى نازك اكسيد روى انجام و تالش شده تا توليد فيلم نازك 
اكسيد روى در دماى محيط، با استفاده از دستگاه پالسماى كانونى 

(Plasma Focus) مورد ارزيابى قرار گيرد.
به گفته اين محقق، استفاده از دستگاه پالسماى كانونى (PF) به 
ــت كه به تازگى مورد توجه  منظور رشد اليه هاى نازك روشى اس
محققان قرار گرفته و اساس اين روش، مبتنى بر كندوپاش نانوذرات 
ــيميايى آنها با يون هاى اكسيژن  روى (Zn) و برهمكنش هاى ش
ــت كه در دستگاه  ــماى داغ اكسيژن اس حاصل از فروپاشى پالس

پالسماى كانونى توليد مى شود.
وى در مورد مزاياى اين روش گفت: يكى از ويژگى هاى منحصر به 
فرد اين روش، رشد اليه هاى نازك با استفاده از دستگاه پالسماى 
كانونى، عدم نياز به گرم كننده به منظور گرم كردن زيراليه است و 
رشد اليه با ضخامت دلخواه و چسبندگى قابل توجه در زمان اندك، 

از ديگر مزاياى اين روش محسوب مى شود.
ــيد روى با  ــين نژاد تصريح كرد: در اين تحقيق اليه هاى اكس حس
ــده و اثر تغييرات ضخامت بر  ــد داده ش ضخامت هاى مختلف رش
خواص ساختارى، ظاهرى، نورى و الكتريكى اين اليه ها به كمك 
روش هاى XRD، SEM و AFM مورد ارزيابى قرار گرفته است.

ــنجى  ــداف مجريان اين طرح را امكان س وى يكى از مهم ترين اه
ــتفاده از اين روش عنوان كرد و  ــيد روى با اس رشد اليه هاى اكس
گفت: نتايج تحقيقات نشان داد كه با استفاده از اين روش مى توان

 اليه هاى نازك اكسيد روى را با ضخامت دلخواه روى سطح رشد 
ــبندگى بسيار باالى ــد: چس ــگاهى يادآور ش داد.اين محقق دانش

ــن فرايند اليه  ــاالى يون ها در حي ــيار ب  اليه ها به علت انرژى بس
نشانى رخ داده است و همچنين با تغيير در تعداد شات ها، خواص 
اليه ها متفاوت مى شود؛ اين در حالى است كه آزمون هاى مرتبط 
با خواص نورى و الكتريكى اليه نشان مى دهد كه با افزايش تعداد 
شات ها، رسانندگى الكتريكى و پهناى انرژى دستخوش تغييرات 

چشمگيرى مى شوند.
حسين نژاد معتقد است از آنجا كه در اين روش ذرات يونى و اتمى

 با انژى بسيار بااليى با سطح زيراليه برخورد مى كنند، مى توان از 
آن براى برخى محصوالت ميكروالكترونيك كه نيازمند كاشت يون 

با انرژى و عمق نفوذ بااليى هستند، استفاده كرد. 
ــاد و زمان  ــا حجم زي ــل كندوپاش ب ــن روش به دلي همچنين اي
ــاى ضخيم نيز  ــه ه ــد الي ــد به منظور رش ــيار اندك مى توان بس

به كار رود.

توليد آزمايشگاهى فيلم هاى نانوساختار 
به كمك دستگاه پالسماى كانونى

حصر وراثت
8/231 آقاى فرزاد شــاه رضائى داراى شناسنامه شماره 784 به شرح 
دادخواست به كالسة 4115/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طوبى مهجورى سامانى 
بشناســنامه 40 در تاريخ 87/3/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فائز شاه رضائى 
9280 فرزند 2- فرزاد شــاه رضائى 784 فرزند  والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 21319 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/232 روح الــه جان نثارى داراى شناســنامه شــماره 53 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4131/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعباس جانثارى 
الدانى بشناســنامه 11 در تاريخ 94/04/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حميد جان 
نثارى الدانى 344 فرزند 2- روح اله جان نثارى الدانى 53 فرزند 3- مريم 
جان نثارى الدانى 13 فرزند 4- منيره جانثــارى الدانى 1271298988 
فرزند 5- نازنين جان نثارى الدانى 23 همســر والغيــر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 21318 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/233 آقاى حسين حاجى آقامحمدى داراى شناسنامه شماره 2520 به 
شرح دادخواست به كالســة 4116/94  از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهين آزر مگين 
بشناسنامه 811 در تاريخ 93/10/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- اكبر حاجى آقا 
محمدى 372 فرزند 2- فريدون حاجى آقا محمدى 1126 فرزند 3- حسين 
حاجى آقا محمدى 2520 فرزند 4- بتول حاجى آقا محمدى 1343 فرزند 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21317 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/234 خانم اكرم الماسى زفره داراى شناسنامه شماره 71110 به شرح 
دادخواست به كالسة 4119/94 ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان جواد قادرى 
بشناســنامه 15 در تاريخ 94/03/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- فاطمه قادرى 
زفره 1273381033 فرزند 2- عارفه قادرى زفره 1275280501 فرزند 
3- اكرم الماســى زفره 71110 همســر 4- فاطمه قادرى زفره 26 مادر  
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21316 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/236 خانم مژگان خليلى داراى شناســنامه شماره 1271153221 به 
شرح دادخواست به كالســة 4134/94 ح10  از اين شــورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضى 
خليلى بشناسنامه 52122 در تاريخ 92/04/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- حســين 
خليلى 4887 فرزند 2- ليــال خليلى 573 فرزند 3- منيــره خليلى 6293 
فرزند 4- مــژگان خليلى 1271153221 فرزنــد 5- اكرم حميدى 1468 
همسر  والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21314 رئيس شعبه دهم 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/237 خانم اشــرف ناطقيان داراى شناســنامه شــماره 49 به شرح 
دادخواســت به كالســة 4125/94  از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پريسا ناطقيان 
بشناسنامه 1272398005در تاريخ 94/6/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- حميد 
ناطقيان 12 پدر 2- اشــرف ناطقيان 49 مــادر والغير. اينــك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 21312 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/238 آقاى كريم محمد رفيعى ســيچانى داراى شناســنامه شــماره 
1078 به شرح دادخواست به كالسة 4141/94  از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه 
خداپرست بشناسنامه 428 در تاريخ 92/3/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اقدس محمد 
رفيعى سيچانى 91 فرزند 2- عبدالرحيم محمد رفيعى سيچانى 3 فرزند 
3-غالمعلى محمد رفيعى ســيچانى236 فرزنــد 4- مهين محمد رفيعى 
سيچانى93 فرزند 5- بتول محمد رفيعى سيچانى 816 فرزند 6- طلعت 
محمد رفيعى ســيچانى 522 فرزند  7- طاهره محمد رفيعى ســيچانى 
303 فرزند 8- عشــرت محمد رفيعى ســيچانى 249 فرزنــد 9- كريم 
محمد رفيعى ســيچانى 1078 فرزند 10- حسين محمد رفيعى سيچانى 
181 فرزند 11- حسن محمدر فيعى ســيچانى 143 فرزند  والغير. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد

 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21312 رئيس شعبه دهم شوراى 
حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/239 آقاى علــى مرديها داراى شناســنامه شــماره 553 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4107/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالرســول مرديها 
بشناســنامه 18281در تاريــخ 94/3/28 اقامتگاه دائمــى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- على 
مرديهــا 553 فرزند 2- اصغر مرديهــا 25474 فرزنــد 3- اكبر مرديها 
428 فرزند 4- احمد مرديها 28051 فرزنــد 5- محمود مرديها 28052 

فرزند 6- صديقــه مرديها 165 فرزند  والغير. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى

 اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد او باشــد از 
تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظــرف يك مــاه به شــورا تقديــم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21311 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/240 خانم فريبا خالدان داراى شناســنامه شــماره 1607 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4130/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان ربابه خانم جندقيان 
بشناسنامه 322 در تاريخ 88/08/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- منصور خالدان 
45036 فرزند 2- فريبا خالدان 1607 فرزنــد 3- مژگان خالدان 46689 
فرزند 4- عليرضا خالــدان 310 فرزند 5- محمدرضــا خالدان 40508 
فرزند 6- امير هوشــنگ خالدان 1152 فرزند 7- مسعود خالدان 1302 
فرزند 8- پروين خالدان 25738 فرزند 9- صديقه خالدان 26261 فرزند 
10- فاطمه خالدان 510 فرزند 11- مهرى خالدان 896 فرزند 12- فرزانه 
خالدان 330 فرزند 13- افسانه خالدان 40507 فرزند 14- افسر خالدان 
1192 فرزند  والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21310 رئيس شعبه دهم 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/241 آقاى مصطفى ابدال محمود آبادى داراى شناســنامه شــماره 
20 به شــرح دادخواست به كالســة 4137/94  از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فرح اله 
ابدال محمود آبادى بشناسنامه 1031در تاريخ 94/7/3 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حســينعلى ابدال محمود آبادى 10 فرزند 2- ناصر ابدال محمود آبادى 
12 فرزند 3- اسداله ابدال محمود آبادى 14 فرزند 4- محمد ابدال محمود 
آبادى 23 فرزند 5- حسن ابدال محمود آبادى 1494 فرزند 6- مصطفى 
ابدال محمود آبادى 20 فرزند 7- محسن ابدال محمود آبادى 113 فرزند 
8- فاطمه ابدال محمود آبادى 15 فرزند 9- شــهناز ابدال محمود آبادى 
18 فرزند 10- ربابه ابــدال محمود آبــادى 1572 فرزند 11- عصمت 
باقريان 17 همسر 12- اشرف ابدال محمود آبادى 1442 فرزند  والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21309 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/242 آقاى مسعود سخائى داراى شناسنامه شــماره 8394 به شرح 
دادخواســت به كالســة 4128/94  از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد سخائى 
بشناســنامه 14در تاريــخ 94/03/27 اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- مسعود 
ســخائى 8394 فرزند 2- الهه ســخائى 1503 فرزند 3- زهرا سخائى 
13255 فرزنــد 4- بتول معصومــى زاده دهاقانى 60 همســر  والغير. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را دريك نوبت

 آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21308 رئيس شعبه دهم شوراى

 حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/243 آقاى حسن پور كرمانيان داراى شناســنامه شماره 17871 به 
شرح دادخواســت به كالســة 4139/94 ح 10  از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اقدس 
فتحى بشناســنامه 527 در تاريخ 94/3/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- مصطفى 
پــور كرمانيــان 1046 زوج 2- زهرا پــور كرمانيــان 1167 فرزند 3- 
مهدى پوركرمانيــان 267 فرزند 4- اكبر پوركرمانيــان 50045 فرزند 
5- حســن پوركرمانيان 17871 فرزند والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبــور را دريك نوبــت آگهى مى نمايــد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ
 نشــر نخســتين آگهــى ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21307 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/244 آقاى منوچهر ايرجى داراى شناســنامه شــماره 852 به شرح 
دادخواســت به كالســة 4112/94  از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عصمت ايرجى 
بشناســنامه 382 در تاريخ 94/07/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- شهروز ايرجى 
490 فرزنــد 2- محمد ايرجــى 1364 فرزنــد 3-مينا ايرجــى 13217 
فرزند 4- منوچهر ايرجى 852 همســر والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبــور را دريك نوبــت آگهى مى نمايــد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ
 نشــر نخســتين آگهــى ظــرف يــك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21306 رئيس شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/214 آقاى كيومرث جهانبخش داراى شناســنامه شــماره 4 به شرح 
دادخواست به كالســة 435/94  از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حيدرعلى جهانبخش 
مهدى آبــادى بشناســنامه 10در تاريــخ 94/04/23 اقامتــگاه دائمى 
خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه:1- داود جهانبخــش مهــدى آبــادى ش.ش 12 ت. ت 1352 فرزند 
پســر 2- على جهانبخش مهــدى آبــادى بــه ش.ش 283 ت. ت 1356 
فرزند پســر 3- كيومرث جهانبخش ش.ش 4 ت. ت 1359 فرزند پســر 
4- فرامرز جهانبخش مهدى آبــادى بــه ش.ش 36 ت. ت 1361 فرزند 
پســر 5- اســماعيل جهانبخش به ش.ش 171 ت. ت 1367 فرزند پسر 
6- حســين جهانبخش مهــدى آبــادى ش ملــى 5490067683 ت. ت 
1374 فرزند پســر 7- فاطمه جهانبخش مهدى آبــادى به ش.ش 23 ت. 
ت 1364 فرزند دختــر 8- هاجر جهانبخش بــه ش.ش 16 ت. ت 1330 
همسر والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 281 شوراى حل اختالف 

بخش كرون 



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1720  سه شنبه 12 آبان 1394  20 محرم 1437
اخبار كوتاه خبر

ــاى ترافيكى در  ــش نمونه ه ــت: هماي ــهرضا گف ــس راهور ش ــت پلي سرپرس
شهرستان برگزار و از رانندگان نمونه و موتورسيكلت سوارانى كه از كاله ايمنى

 استفاده كردند، تقدير به عمل آمد.
ــان اين كه ــتان با بي ــوراى ترافيك شهرس ــه ش ــارى، در جلس  مصطفى انص
ــتان به خود اختصاص داده است،   بلوار امام(ره) بيش ترين حوادث را در شهرس
گفت: حادثه خيزترين چهارراه شهرستان، چهارراه سميه است. در اين چهارراه 
كه در بلوار آيت اهللا غفارى واقع است از سال 94 تاكنون دو نفر كشته شدند كه 

براى يك چهارراه، آمار بااليى است.
ــارراه،  ــن چه ــادف در اي ــت تص ــن عل ــش تري ــه بي ــن ك ــان اي ــا بي وى ب
عبور از چراغ قرمز است، ادامه داد: كارشناسان به طور ميانگين دوبار در يك روز 
در اين چهارراه حضور پيدا مى كنند؛ چون دو چهارراه پشت سرهم قرار گرفته 

است مردم در سر اين چهارراه ايست نمى كنند.
ــد  ــارراه باي ــن چه ــه اي ــان اينك ــا بي ــهرضا ب ــور ش ــس راه ــت پلي  سرپرس
ــون 18 فقره  ــرد: تاكن ــح ك ــود، تصري ــردان ش ــه دوربرگ ــل ب ــته و تبدي بس
ــارراه ــن چه ــارتى در اي ــادف خس ــورد تص ــى و 82 م ــادف جرح تص

 اتفاق افتاده است كه متاسفانه دو نفر ضربه مغزى شدند.
ــت،  ــاى ترافيكى اس ــد دوربين ه ــارراه فاق ــه اين چه ــا بيان اين ك انصارى ب
خاطرنشان كرد: وجود چهارراه مزيت هايى از جمله كاهش سرعت خودروها را 

به همراه دارد اما چون برخى از چراغ قرمز عبور مى كنند تصادفات رخ مى دهد.
ــرع وقت اين چهارراه بسته مى شود و به  وى افزود: در صورت كارشناسى در اس

جاى آن سرعت كاه نصب و ايمن سازى الزم صورت مى گيرد.
ــور افزايش  ــت اصلى پليس راه ــهرضا گفت: اولوي ــت پليس راهور ش سرپرس
سطح آگاهى مردم از طريق آموزش است تا جان مردم از خطرات بيش تر حفظ 
ــوران و رانندگان نمونه شهرستان در  شود. انصارى با اشاره به تقدير از موتورس
ــايى مدارس كارشناسان  ــال از اول مهر با بازگش ــى، تصريح كرد: امس همايش
ــتان حضور پيدا كردند و به دانش آموزان راهور در 22 مدرسه ابتدايى و دبيرس

ــاره به برگزارى مانور آموزشى موتورسواران قانونمند،   آموزش داده اند.وى با اش
افزود: با همكارى همياران پليس شهرستان، همايش روز كم حادثه در شهرستان، 

برگزار شد كه توانستيم آمار تصادف در اين روز را به صفر برسانيم.

ــالمى ــالب اس ــفه هاى انق ــى از فلس ــت: يك ــگان گف ــدار گلپاي فرمان
 مبارزه با ظلم استكبار جهانى است.

ــيج دانش آموزى شهرستان كه در  ــت، در صبحگاه نظامى بس  حسين فراس
ــد، اظهار كرد:  ــهيد فهميده گلپايگان برگزار ش دبيرستان نمونه دولتى ش
ــخنرانى ها و اعتراضات امام خمينى (ره)  روز 13 آبان سال 1343 در پى س
نسبت به دخالت ها و آزادى هاى بيش از حد آمريكا در كشور توسط مأموران 

رژيم شاه دستگير و به دستور آمريكا به تركيه تبعيد شدند.
ــه اوج خود  ــوت در آن زمان ب ــتمگرى هاى رژيم طاغ ــان اينكه س وى با بي
ــى در روز  ــتكبار جهان ــه اس ــارزه علي ــا مب ــه دانش آموز ب ــود ك ــيده ب رس
ــه ها، فداكارى ها و  ــرد: حماس ــد، تصريح ك ــزائى را ايفا كردن 13 نقش بس
ــروزى  ــان 57، پي ــوزان در 13 آب ــتگى هاى دانش آم از خودگذش
ــته به آمريكا  ــبب زوال رژيم وابس ــيد و س ــتاب بخش انقالب اسالمى را ش

شد.
ــارزه با  ــالمى مب ــفه هاى انقالب اس ــى از فلس ــه يك ــان اينك ــت با بي فراس
ــر ژرف  ــى(ره) با تفك ــام خمين ــت: ام ــت، گف ــتكبار جهانى اس ــم اس ظل
ــداد و تباهى  ــالم را عليه بي ــى اس ــته مقاومت جهان ــه دار دين، هس و ريش

استعمارگران و مستكبران بنيان نهاد.
در ادامه اين مراسم مدير آموزش و پرورش گلپايگان گفت: بسيج دانش آموزى 
ــورى كه ــام خمينى(ره) كه فرمودند كش ــال 58 به فرمان حضرت ام در س

 20 ميليون جوان دارد بايد 20 ميليون رزمنده داشته باشد، تشكيل شد.
ــلمان و متعهد همواره در  ــرد: دانش آموزان مس حبيب اهللا جمالى تصريح ك
روند رشد و شكوفايى حركت اسالمى و انقالبى جامعه، مؤثر بودند و ويژگى 
ضداستبدادى و استكبارى آن ها جزو هويت جدا نشدنى شان به شمار مى رود.
ــيزده آبان كه در مبارزه و قيام دانش آموزان متعهد و بيدار  وى تأكيد كرد: س
عليه رژيم شاه و حاميان آن به ويژه استكبار جهانى ريشه دارد نشانه آن است 
كه اين قشر آگاه و متعهد در راه رسيدن به اهداف واال و عظيم انقالب اسالمى، 
ــكوه مند انقالب اسالمى، از هيچ  چه در زمان طاغوت و چه پس از پيروزى ش

كوششى فروگذار نكرده است.
در صبحگاه نظامى دانش آموزى كه با حضور اعضاى شوراى تأمين شهرستان 
ــز رتبه برتر  ــتان حائ ــالمى اس ــابقات معارف اس از دانش آموزان كه در مس

شده بودند، تجليل به عمل آمد.

فرماندار گلپايگان:

يكى از فلسفه هاى انقالب اسالمى، 
مبارزه با ظلم استكبار جهانى است

سرپرست پليس راهور شهرضا:

همايش نمونه هاى ترافيكى 
در شهرضا برگزار شد

ــتان نطنز گفت: امربه معروف و  امام جمعه شهرس
ــين (ع) بود  نهى از منكر، جان و روح قيام امام حس
و امروزه متأسفانه اين واجب مظلوم و مغفول واقع 
 شده است و اين مظلوميت حتى در خانواده ها هم

 وجود دارد.
 حجت االسالم روح اهللا امينى، در جلسه ستاد احياى 
ــر نطنز اظهار كرد: رمز  امر به  معروف و نهى از منك
ــر در اطاعت از خداوند و بدبختى او در  موفقيت بش
ــر به سعادت  ــت و زمانى بش تمرد از اوامر الهى اس
ــتورات الهى را در جامعه  مى رسد كه قوانين و دس

رعايت كرده و به حق عمل كند.
وى افزود: هر معضلى كه در جامعه به وجود مى آيد 
ــت و براى  ــكام الهى اس ــى از عدم اجراى اح ناش
جلوگيرى از بروز مشكالت، تنها راه، اجراى حدود 
ــت  ــت و غير از اين تمام راه ها به بن بس خداوند اس

كشيده مى شود.
ــر اينكه  ــا تأكيد ب ــتان نطنز ب ــه شهرس امام جمع
ــات ــا راه نج ــين (ع) تنه ــام حس ــاى ام درس ه

ــت: اگر بر طبق اين  ــرى است بيان داش جوامع بش
ــامحه كارى ها  ــورايى عمل و از مس آموزه هاى عاش
ــكالت مان  ــود نه تنها مش ــز ش ــه پرهي در جامع
حل مى شود بلكه توانايى حل مشكالت ديگران را 

هم پيدا خواهيم كرد.
ــا تأكيد بر  ــوراى فرهنگ عمومى نطنز ب رييس ش
هجوم همه جانبه دشمنان به ملت ما در جنبه هاى 
مختلف به خصوص در عرصه فرهنگ گفت: دشمنان 
نظام و انقالب هيچ گاه ساكت نمى نشينند و از تمام 

امكانات خود براى مخدوش كردن افراد و افكار در 
ــكام الهى در  ــتفاده مى كنند تا مبادا اح جامعه اس

جامعه اجرا شود.
ــروف ــه  مع ــر ب ــه ام ــه فريض ــاره ب ــا اش وى ب

ــرد: اين فريضه  و نهى از منكر در جامعه تصريح ك
ــين (ع) در بطن و متن قيام امام حسين  امام حس
ــان به  ــت و يكى از اهداف مهم قيام ايش قرار داش

شمار مى آمد.
ــى از منكر  ــرد: امربه معروف و نه ــه ك امينى اضاف
ــود و امروزه  ــين (ع) ب ــام امام حس جان و روح قي
متأسفانه اين واجب مظلوم و مغفول واقع  شده است 
و اين مظلوميت حتى در خانواده ها هم وجود دارد.

ــفانه امروزه بعضى از  ــان كرد: متأس وى خاطر نش
ــود و  ــين (ع) انجام مى ش ــايل به نام امام حس مس
همين مسايل منكر است و اين جامعه را به شدت در 
معرض خطر قرار مى دهد چراكه به نام ايشان و به 

فرهنگ ائمه (عليهم السالم) حمله مى شود.
ــه امر به  معروف و  امام جمعه نطنز با تأكيد بر اينك
نهى از منكر در رأس وظايف اولياء الهى و انسان هاى 
صالح قرار دارد بيان داشت: اين فريضه الهى است 
ــب  و كار را  كه تمام اديان الهى را حفظ كرده، كس
ــد، تجارت را پاك مى كند، جامعه را  رونق مى بخش
تطهير و آباد كرده و حق مظلوم را از ظالم مى گيرد.

مسـوولين  سـاالنه  آمـوزش  ضـرورت 
هيات هاى مذهبى و سرگروه هاى تعزيه

على مشربى؛ رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــرد: در دهه اول ــه اظهار ك ــز در اين جلس نطنز ني

ــال تعداد 110 مجوز تعزيه صادر و   ماه محرم امس
اين تعزيه ها با كم ترين حاشيه و بدون مشكل و با 

همت مردمى برگزار شد.
ــم  ــالش كردي ــته ت ــال گذش ــزود: از س وى اف
ــه از  ــزارى تعزي ــوولين برگ ــويق مس ــا تش ــه ب ك
ــتفاده كنيم و  ــتان اس ــاى بومى شهرس ظرفيت ه
ــال شهرستان  تقريبا 80 درصد تعزيه خوانان امس
بومى بودند و مابقى به خاطر قدمت تعزيه در نطنز و 
حضور گردشگران داخلى و خارجى از تعزيه خوانان 

مطرح كشورى استفاده شد.
ــالمى بر ضرورت  ــاد اس رييس اداره فرهنگ و ارش
ــر گروهاى تعزيه  ــوولين هيات ها و س آموزش مس
ــوراى  ــا توجه به اينكه ش ــح كرد: ب تأكيد و تصري
هيات هاى مذهبى و شوراى تعزيه و نمايش آيينى 
ــتان وجود دارد، مى طلبد مسوولين اين  در شهرس
دو تشكل مردمى با برنامه ريزى، آموزش هاى الزم 

را در طول سال برگزار كنند.
ــينيه،  وى گفت: هماهنگى بين هيات امناى حس
هيات امناى هيات مذهبى و سرگروه تعزيه به عنوان 
يك ضرورت بايد مورد توجه قرار گيرد تا برنامه هاى 
ــن اجرا و تداخلى در برنامه ها  عزادارى به نحو احس

ايجاد نشود.
ــده نزديك  ــرد: در آين ــان ك ــر نش ــربى خاط مش
ــام  ــتان انج ــه شهرس ــاى تعزي ــى گروه ه ارزياب
ــى ــى و كيف ــى كم ــورد ارزياب ــا م و گروه ه
ــر ــاى برت ــت و از گروه ه ــد گرف ــرار خواهن ق

 تقدير خواهد شد.

حصر وراثت
8/215 آقاى على شاه پورى داراى شناســنامه شماره 1826 به شرح 
دادخواست به كالســة 208/94  شــعبه اول حقوقى حل اختالف تيران 
از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مرتضى شاهپورى بشناسنامه 20در تاريخ 94/7/2 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- اقدس شياســى ارانى ش.ش 370 به عنوان همسر 
متوفى 2- على شــاه پورى ش.ش 1826 . 3- رسول شاه پورى ش.ش 
11090 به عنوان فرزندان ذكور متوفى 4- اعظم شاه پورى ش.ش 5 به 
عنوان فرزندان اناث متوفى و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى 
ندارد والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 280 شعبه اول حقوقى 

حل اختالف تيران  
ابالغ راى

8/170 شــماره دادنامــه: 9409973640700786 شــماره پرونــده: 
9309983640700753 شماره بايگانى شعبه 930770 خواهان: آقاى 
محمد حســين صمدى فرزند نريمان با كالت آقاى سيد ابراهيم علوى 
زاده فرزند سيد سليمان به نشانى زرين شهر آيت اله كاشانى روبروى 
دادگسترى دفتر وكالت ســيد ابراهيم علوى زاده خوانده: خانم راضيه 
محمدى فالورجانى فرزند جعفر مجهول المكان خواسته ها: 1- تامين 
خواسته 2- مطالبه وجه چك گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت ســيد ابراهيم علوى 
زاده به وكالت از محمد حســين صمدى فرزند نريمان به طرفيت خانم 
راضيه محمدى فالورجانى فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ يكصد 
ميليون ريال به استناد چك شماره 9011802862 عهده حساب جارى 
0106230997008  بانك ملى و گواهى عــدم پرداخت بانك محال عليه 
بانضمام مطلق خســارات و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل 
نظر به اينكه مســتندات مذكور و وجود اصل چك در يد خواهان داللت 
بر اشــتغال ذمه خوانده به ميزان مندرج در متــن آن را دارد و نامبرده 
با وجود انتشــار آگهى و ضمائم آن و اســتحضار از جريان رسيدگى 
در جلســه مقرر حضور نيافته و اليحه اى نيز تقديم ننموده و نســبت 
به دعوى و مســتندات آن ايراد و اعتراضى به عمل نياورده و دليلى بر 
پرداخت دين و برائت ذمه خويش ابراز نداشته لذا دادگاه با استصحاب 
بقاء دين اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشــخيص و 
مســتندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى و 313 و 
314 ناظر به ماده 295 قانون تجارت و با الهام از قاعده فقهيه تســبيب 
و تبصره الحاقى به مــاده 2 قانون صدور چك مصــوب 1376/3/10 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و قانون استفســاريه تبصره مذكور 
مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 حكم به محكوميت نامبرده به 
پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواســته و همچنين حكم 
به محكوميت نامبرده به پرداخت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 
وفق تعرفه و خســارت تاخير تاديه چك موصوف از تاريخ 1392/6/1 
تا زمان اجراى حكم وفق شــاخص اعالمى از ناحيــه بانك مركزى با 
محاسبه دايره اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى اســت و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در
 ايــن مرجــع و ظــرف مهلــت بيســت روز پــس از انقضــاى

 مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى محترم تجديد نظر 

استان اصفهان اســت. م الف 840 دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومى 
حقوقى زرين شهر 

ابالغ راى
8/245 كالسه پرونده94-247 شــماره دادنامه: 808-94/5/7 مرجع 
رسيدگى شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان خواهان سارا سلمانى 
بروجنى به نشانى خانه اصفهان، خ نوبهار، فلكه نوبهار ، نوبهار شمالى 
بن بســت نوبهار، پ194. وكيل غالمحسن اســتكى به نشانى خ شيخ 
صدوق شــمالى، ســاختمان رضا، طبقه اول. خوانده: پويا ســفيدرو 
مجهول المكان خواسته: مطالبه مهريه گردشكار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طى تشــريفات قانونى و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص 
دعوى خانم سارا سلمانى بروجنى با وكالت آقاى غالمحسن استكى به 
طرفيت آقاى پويا سفيدرو به خواســته مطالبه مهريه شماره 510945 
در دفترخانه شــماره 186 اصفهان كه شــامل عين دويست و چهار ده 
عدد ســكه تمام بهار آزادى و عين سى مثقال طالى ســاخته شده 18 
عيار به انضمام مطلق خسارات دادرســى، ابتدائًا شورا با احراز رابطه 
زوجيت از طريق فتوكپى مصدق ســند نكاحيه مضبوط در پرونده و با 
عنايت به دادخواست تقديمى و صورت جلسه مورخ 94/5/4 خوانده با 
وصف ابالغ قانونى (نشر آگهى) در شــعبه حضور نيافته و هيچگونه 
دليل مبنى بر برائت ذمه خويش به شــعبه ارائه ننموده است لذا شورا 
با توجه به اينكه مهريه عندالمطالبه مى باشــد به استناد ماده 1082 ق 
م خوانده را به پرداخت عين دويســت و چهارده عدد ســكه تمام بهار 
آزادى و عين ســى مثقال طالى ساخته شــده 18 عيار به انضمام سى 
ميليون ريال وجه نقد به انضمام مبلغ دويست و هشتاد هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قابل محاسبه در اجراى 
احكام محكوم و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز
 پــس از ابالغ قابــل واخواهــى در اين شــعبه و ظرف مــدت 20 روز
 ديگر قابل تجديد نظــر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.

 م الف 18496 قاضى شــوراى حل اختالف شــعبه اول حوزه قضائى 
اصفهان 

ابالغ راى
8/246 كالسه پرونده 94-376 ش/9 شــماره دادنامه 94/5/31-787 
مرجع رسيدگى شعبه نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 1- 
خانم مريم سلطانيان 2- آقاى مهدى سلطانيان هر دو به نشانى اصفهان 
خ خيام ســه پله خ ميرزا طاهر كوچه پ 6. خوانده: آقاى احمد جعفرى 
مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 9/500/000 ريال بابت خسارات 
وارده ناشــى از تصادف به انضمام كليه خســارات دادرسى و هزينه 
كارشناسى خسارت تاخير در تاديه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا در خصوص دعوى 
خوانها 1- خانم مريم سلطانيان 2- آقاى مهدى سلطانيان هر دو فرزند 
ولى اله به طرفيت آقاى احمد جعفرى به خواسته مطالبه مبلغ 9/500/000 
ريال بابت خســارات وارده ناشــى از تصادف بين اتومبيل خواهان و 
خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به شرح دادخواست 
و اظهارات خواهانها در جلسه رسيدگى مبنى بر اينكه اتومبيل خواهان 
رديف دوم به صورت پارك در كنار خيابان متوقف بوده كه خوانده با 
كاميون خود با آن برخورد نموده و از محل متوارى مى گردد و شاهدان 
عينى به يادداشــت نمودن شــماره انتظامى آن اقدام كرده اند و نظريه 

كارشناسى انجام شده توسط خواهانها كه ميزان خسارات وارده ناشى 
از اين تصادف را نــه ميليون و پانصد هزار ريــال تعيين نموده و علت 
تصادف را نيز بى احتياطى خوانده اعالم كرده اســت و گزارش مورخ 
94/2/28 فوريت پليس 110 ارائه شــده توســط خواهانها كه داللت بر 
صحت اظهارات آنان را دارد و اظهارات خوانده در جلسه رسيدگى مبنى 
بر اينكه هيچ گونه برخوردى بين اتومبيل اينجانب با اتومبيل خواهانها 
صورت نگرفته به دليل و معوقه تلقى مى گردد. لذا شــورا با عنايت به 
جميع محتويات پرونده با استفاده به مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنى و 
198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ نــه ميليون و پانصد هزار ريال بابت خســارات وارده 
ناشى از تصادف و نود و شش هزا ريال بابت هزينه نشر آگهى و هزينه 
دادرسى و يك ميليون ريال بابت هزينه دستمزد كارشناسى و همچنين 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/3/6 كه محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمى از شعبه بانك مركزى عهده اجراى احكام شورا 
مى باشد و در حق خواهان رديف دوم صادر و اعالم مى نمايد و دعوى 
خواهان رديف اول شــورا بند 1 ماده 84 قانون آئين دادرسى مدنى رد 
مى گردد راى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ تجديد 
نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 18497 

دفتر شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/247 شــماره دادنامــه: 9409970352400753 شــماره پرونــده: 
9309980352401182 شماره بايگانى شعبه: 931299 خواهان: بانك 
ملت با مديريت آقاى محمدرضا ساروخانى با وكالت خانم مريم صادقى 
فرزند مصطفى به نشانى اصفهان خيابان چهارباغ خواجو مقابل درب 
غربى صدا و سيما شماره 395 طبقه سوم خواندگان: 1- آقاى منصور 
شــكراللهى فرزند محمود 2- آقاى ناصر خانى فرزند امراله همگى به 
نشانى مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه حق الوكاله 
به درخواست وكيل 3- مطالبه خســارات دادرسى 4- مطالبه خسارت 
5- مطالبه خســارت تاخير تاديه راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم 
مريم صادقى به وكالــت از بانك ملت به طرفيــت آقايان ناصر خانى و 
منصور شكرالهى بخواسته مطالبه مبلغ 200858636 ريال وجه قرارداد 
911751716/36-91/9/28 و خسارت دادرسى و تاخير تاديه نظر به 
مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و مالحظه قرارداد مســتند دعوى و 
تعهد نامــه خواندگان كه خواهان تســهيالت به خوانــده رديف اول با 
ضمانت خوانده رديف دوم اعطا مى نمايد و ليكن اقســاط پرداخت نمى 
گردد و اينكه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ايراد و اعتراضى به 
عمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خويــش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه 
مستندا به ماده 15 قانون عمليات بانكى بدون ربا و تبصره هاى الحاقى 
به آن و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده 230 
قانون مدنى خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 200858636 ريال 
بابت اصل خواسته و خسارت دادرســى و حق الوكاله وكيل به ميزان 
مقرره قانونى و تاخير تاديــه از تاريخ 93/11/1 لغايــت تاريخ اجراى 
راى به ميــزان 27 درصد ســاليانه در حق خواهان محكــوم مى نمايد 
راى صادره غيابى اســت و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه مى باشــد. م الف 18562 رئيس شعبه 24 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8/248 كالســه پرونده: 93-530 مرجع رسيدگى شــعبه 19 شوراى 
حل اختالف اصفهان شــماره دادنامه: 663-93/8/26 خواهان شهرام 
خورشيدى به نشانى اصفهان شــهرك صنعتى جى خ يكم فرعى 14 پ 

171 خوانده زهرا رجايى دار افشانى مجهول المكان خواسته مطالبه با 
مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در خصوص دعوى شهرام 
خورشيدى به طرفيت زهرا رجايى دارافشانى به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه ميليون ريال يك فقره چك شماره 782437-93/5/28 به انضمام 
تاخير تاديه و خســارات دادرســى نظر به ابقاء اصول مســتندات نزد 
خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشــتغال ذمه خوانده وارد و اينكه 
خوانده هيچ گونه ايراد و دفاع موجهى در خصوص دعواى مطروحه و 
مبنى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش به عمل نياورده اند، لذا شورا 
دعوى خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 
522 ق. آ. د. م راى بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ريال بابت اصل خواســته به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه بر اســاس شــاخص بانك مركزى از تاريخ سررســيد مورخه 
93/5/28 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابــالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف 18494 دفتر شــعبه 19 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ راى

8/249 كالسه پرونده 94-243 شــماره دادنامه 557-94/6/17 مرجع 
رسيدگى شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان سيد محمود 
امامى جمعه اصفهان، خ زينبه جنوبى، مقابل پمپ بنزين، كوچه كمبك، 
پالك 2 خوانده: 1- پروانه جاليرى 2- فرزانه جاليرى 3- افسانه انباز 
4- على اكبر انباز 5- على اصغر انباز همگى مجهول المكان گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات 
قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شــرح زير مبادرت به صــدور راى مى نمايــد. راى قاضى 
شورا» خواهان آقاى سيد محمود امامى جمعه فرزند سيد على بطرفيت 
خواندگان 1- پروانه 2- فرزانه شهرت همگى ماليرى 3- افسانه 4- على 
اكبر 5- على اصغر همگى انباز دادخواســتى بخواسته صدور حكم به 
الزام به انتقال ســهم االرث مورث خواندگان به مقدار 4/8 حبه مشاع از 
يك باب منزل را مطرح و اظهار مى دارد كه به موجب مبايعه نامه مورخ 
78/9/10 سهم االرث خوانده را از پالك ثبتى 375635 بخش 5 اصفهان 
خريــدارى و در اين راســتا وكالتنامه شــماره 472270 در دفترخانه 
شماره 20 تنظيم گرديده و با فوت مرحومه ميمنت امامى جمعه موضوع 
وكالت منتفى گرديده اســت كه با نگرش به محتويات پرونده و مبايعه 
نامه مورخ 78/9/10 و وضعيــت ثبتى شــماره 375635 و گواهيهاى 
حصر وراثت به شــماره هاى 2211 مــورخ 77/8/17 و 2979 مورخ 
92/6/20 صادره از شعبه دهم اصفهان و با وصفى كه خواندگان ورثه 
آن مرحوم عليرغم ابالغ از طريق نشــر آگهى در جلســه حاضر نشده 
اند و ايراد و انكار تكذيبى از ســوى آنها به عمل نيامده است لذا دعوى 
مطروحه محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 219، 220، 221، 338، 
339، 345 قانون مدنى و ماده 198 قانون آئين دادرســى مدنى حكم بر 
محكوميت خواندگان فوق الذكر به حضور در دفترخانه اســناد رسمى 
و انتقال 4/8 حبه مشــاع از پالك ثبتى 375635 بخــش 5 ثبت اصفهان 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــى نمايــد. راى صــادره 
غيابى ظرف بيســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهــى و پس از مهلت 
واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 18533 دفتر شــعبه 28 شوراى حل 

اختالف اصفهان 

امام جمعه نطنز:

امر به  معروف و 
نهى از منكر در 
جامعه مظلوم 
واقع  شده است
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زبان خوراكى ها

دريچه

از خواص روغن زيتون و زيتون مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1-از شـما در مقابـل سـرطان روده بزرگ، پوسـت و پسـتان 

محافظت مى كند.
ــيدان هاى فلونيك هستند؛  زيتون و روغن زيتون سرشار از آنتى اكس
ــون و روغن آن  ــت. زيت ــرطان اس به عالوه حاوى تركيب هاى ضد س
همچنين حاوى سطح بااليى از اسيد چرب اشباع نشده و اسيد اولئيك 
است كه بيمارى مزمن و التهاب مفرط را كاهش مى دهد. تركيب هاى 
ــكال هاى آزاد را خنثى  موجود در زيتون همچنين اثرات مخرب رادي

مى كند.
2- روغن زيتون براى قلب مفيد است

ــترول بد جلوگيرى  ــت؛ كه از كلس ــون حاوى بيوفنول هاس روغن زيت
ــرفت بيمارى قلبى دارد.  ــترول بد، نقش مهمى در پيش مى كند. كلس
ــيداتيو را تقويت مى كند كه موجب متصلب شدن  كلسترول بد، اكس
ــار  ــود در روغن زيتون فش ــود. بيوفنول موج ــريان ها مى ش جدار ش
ــريانى جلوگيرى  ــد پالك ش ــش مى دهد. بنابراين از رش خون را كاه

مى كند.
3- درد را كاهش مى دهد

زيتون حاوى تركيبى است كه اوليوكانتل ناميده مى شود، ثابت شده اين 
تركيب خاصيت ضد التهابى قوى دارد. عملكرد آن شبيه به ايبو بروفن 
ــاى مزمن را كاهش  ــت. روغن زيتون به طور طبيعى التهاب درده اس
مى دهد؛ مانند آرتروز. روغن زيتون مى تواند براى تسكين درد به رژيم 

روزانه اضافه شود.
4 زيتون و روغن زيتون از شما در برابر زخم ها حفاظت مى كنند

ــن زيتون به مبارزه عليه  خواص ضد ميكروبى موجود در زيتون و روغ
باكترى اى كه موجب زخم معده مى شود، كمك مى كند. پژوهش ها 
ثابت كرده سطح باالى پلى فنول هاى زيتون از معده در برابر هشت نوع 
باكترى(زخم معده) حفاظت مى كند. سه نوع از اين باكترى نسبت به 

آنتى بيوتيك ها مقاوم هستند.
5 خوردن زيتون، جذب آهن را تقويت مى كند  

ــل مهمى در  ــت، كه عام ــل توجهى آهن اس ــاوى مقدار قاب زيتون ح
ــيژن را به سراسر بدن از  ــت. اين پروتئين، اكس ايجاد هموگولوبين اس
ــاختن آنزيمى كه  ــاند. آهن همچنين به س طريق جريان خون مى رس
ــد شناختى  ــت و همچنين به رش براى تنظيم عملكرد ايمنى بدن اس

كمك مى كند.

دكتر بهروز جنت، رييس مركز تحقيقات حالل سازمان غذا و دارو،اعالم كرد: 
نوشابه انرژى زاى «Red BUll»، از نظر بهداشتى و شرعى، شبهه ناك است 

و براى اين فرآورده، مجوزى صادر نشده است.
ــيدنى «رد بول» كه عنوان مى شود، حاوى  ايشان ضمن قاچاق دانستن نوش
ــازمان غذا و دارو به هيچ وجه براى اين  ــت: س ــت، اظهارداش اسپرم گاو اس
محصول و ديگر محصوالتى كه از نظر بهداشتى و شرعى شبهه ناك هستند، 

مجوزى صادر نكرده و نخواهد كرد.
ــازمان و  ــى س ــور را خواهد يافت كه، از بررس فرآورده اى مجوز ورود به كش
ــربلند بيرون بيايد و با موازين  آزمايش هاى دقيق، علمى و موشكافانه آن س

شرعى و بهداشتى مغايرتى نداشته باشد.
ــذا و دارو، واردات تمامى  ــازمان غ ــى و نظارت بر عملكرد س مدير كل بازرس
فرآورده هاى غذايى موجود در كشور را منوط به كسب مجوز از سازمان غذا 
ــت و با پذيرفتن وجود برخى محصوالت قاچاق در سطح عرضه،  و دارو دانس
عنوان كرد: با توجه به اينكه مسووليت محوله از سوى قانون نظارت بر كاالهاى 
ــازمان نيز در تعامالت  ــازمان غذا و دارو است، س سالمت محور، بر عهده س
ــى كه با ارگان هاى ديگر دارد، به مساله مبارزه با محصوالت قاچاق،  فرابخش

اهتمام جدى مى ورزد.
ــت،  ــت نيس ــده وزرات بهداش ــرل مرزها به عه ــه كنت ــه آنك ــا توجه ب اما ب
ــى خواهيم ما را در  ــى و انتظامى م ــتگاه هاى خدوم اطالعاتى، امنيت از دس
مبارزه بيش از بيش با اين پديده شوم كه عالوه بر اقتصاد كشور، در تهديدى 
ــانه گرفته است، يارى دهند تا  ــالمت هموطنان مان را نش به مراتب باالتر س
ــيله و با كمك يكديگر بتوانيم از واردات محصوالت قاچاق و تقلبى  بدين وس

به كشور ممانعت كنيم.
ــارت وجود دارد،  ــالمت محور نظ ــادآورى اينكه بر تمام كاالهاى س وى با ي
ــت محيط و نيروى انتظامى در چارچوب وظايف خود حتما و مانند  و بهداش
هميشه به وجود محصوالت تقلبى و قاچاق در سطح عرضه، خواهند پرداخت، 
به مردم توصيه كرد: صرفا از محصوالتى كه آرم سازمان غذا و دارو بر آنها درج 

شده است، استفاده كنند.

پنج خاصيت زيتون و روغن زيتون

نوشابه انرژى زاى «ردبول» 
مجوز ندارد

بيشتر بدانيم

ــترول خون هيچ گونه عالمت خاصي ندارد؛   باال بودن كلس
ــه مى كنند كه هر  ــال توصي ــكان به افراد باالي 20 س پزش
ــود را از طريق  ــون خ ــترول خ ــار، كلس ــك ب ــال ي پنج س

آزمايش هاي الزم بررسي كنند.
ــتن فعاليت  ــه وزن، فعاليت بدني پايين و نداش چاقي و اضاف
ــود. وراثت،  ــبب افزايش كلسترول مي ش ورزشي منظم، س
ــترول خون محسوب  ــن و جنس نيز از علل افزايش كلس س
ــترول  ــگي كلس ــود؛ به طوري كه زنان تا قبل از يائس مي ش
ــن دارند؛ در حالي كه بعد از يائسگي  كمتري از مردان همس
ــن آن ها  ــه مردان همس ــبت ب ــترول آن ها نس ميزان كلس

بيشتر مي شود. 
ــه در كاهش  ــوند ك ــى عنوان مى ش ــه، خوراكى هاي در ادام

كلسترول نقش به سزايى دارند.  
پياز

ــياري از  ــر از آن كه يكي از مواد اصلي در پخت بس پياز به غي
ــماري براي  ــد، مي تواند فوايد بي ش ــاب مي آي غذاها به حس
ــي هاي جديد  ــته باشد. بررس ــالمت بدن به همراه داش س
نشان مي دهد پياز مي تواند به بهبود سطح كلسترول در بدن 
ــاي «پلي فنوليك»  ــاز منبع غني از تركيب ه كمك كند. پي
ــاي ضدالتهابي،  ــت كه با ويژگي ه به نام «فالوونوئيد»هاس

آنتي اكسيداني و ضدسرطاني شناخته شده است. 
ــد فالوونوئيد موجود  ــخص ش همچنين در يك مطالعه مش
ــترول بد در افراد چاق و كاهش  در پياز با كاهش سطح كلس
ــت.  ــي و عروقي همراه اس ــاري هاي قلب ــال به بيم خطر ابت
ــاز به دليل وجود نوعي  به گفته متخصصان، اين خاصيت پي
ــت. همچنين در يك بررسي ديگر  آنتي اكسيدان در آن اس
ــدن موش ها  ــترول در ب ــاز بر ميزان كلس ــر عصاره پي تاثي
ــطح  ــد كه با مصرف اين عصاره س ــان داده و تاكيد ش نش
ــترول كاهش قابل توجهي پيدا مي كند، در حالي كه  كلس

سطح «تري گليسيريد» بدون تغيير باقي مى ماند.
همچنين مشخص شد تركيب عصاره پياز با سولفات روي 
تاثير بهتري روي سطح كلسترول خون موش ها مي گذارد. 
در بسياري از آزمايش ها تاثير مصرف پياز خام يا عصاره آن 

ــده و كامال مشخص  ــترول بررسي ش روي سطح كلس
ــت مواد مغذي موجود در پياز از حرارت ديدن  نيس

چه تاثيري مي گيرند. 
عصاره برنج قرمز

ــيلوانيا  ــگاه پنس ــده در دانش ــات انجام ش مطالع
ــن عصاره  ــه اي ــد ك ــان مي دهن ــال 2010 نش س

ــترول جلوگيري  ــد از افزايش كلس طبيعي مي توان
ــركت كننده  ــر ش ــات 60 نف ــن تحقيق ــد. در اي كن

ــد. براي  ــترول بااليي بودن ــت كه داراي كلس وجود داش
30 نفر از شركت كننده ها، يك رژيم غذايي خاص به همراه 
ــركت كننده هاي  ــد. ش ــج قرمز در نظر گرفته ش عصاره برن
ــابه  ــي مش ــم غذاي ــبه دارو و رژي ــك ش ــده از ي ــي مان باق

استفاده كردند.
ــراد  ــه اف ــد ك ــخص ش ــه مش ــد از 24 هفت  بع

ــز، 25 تا 35 درصد كاهش در  مصرف كننده عصاره برنج قرم
ــتند. چون اين مكمل غذايي طبيعي  كلسترول LDL داش
يك روش جديد محسوب مي شود، شما بايد قبل از خوردن 

آن با پزشك خود مشورت كنيد.   
كلم بروكلي

طبق نتايج به دست آمده از معاينات انساني انجام شده توسط 
موسسه تحقيقات مواد خوراكي، گونه جديدي از كلم بروكلي 
ــتر از كلم بروكلي  ــوم به «بنفورت»، دو تا سه برابر بيش موس

معمولي حاوي تركيب گلوكورافنين است. 
در تحقيق مشترك اين موسسه با دانشگاه ريدينگ انگلستان، 
محققان در قالب دو تحقيق مستقل، در رژيم غذايي هفتگي 
ــي حاوي مقدار  ــان 400 گرم كلم بروكل 130 نفر از داوطلب
باالي گلوكورافنين گنجاندند. بعد از 12 هفته، آن ها شاهد 
ــترول LDL در خون اين افراد تا حدود كاهش ميزان كلس

ــطح كلسترول LDL خون، خطر  6 درصد بودند. افزايش س
بروز بيماري قلبي را در بردارد.

 اگرچه كاهش اين ميزان در معاينات افراد اندك بود، اما هر 
ــا كاهش  ــترول، ب ــزان اين كلس ــش در مي يك درصد كاه
ــت.  ــك بيماري عروق كرونري همراه اس 2-1 درصدي ريس

ــك مي كند  ــه بدن كم ــت كه ب ــن تركيبي اس گلوكورافني
ــلول،  ــلولي بازگردد. در ميتوكندري س ــم س تا به متابوليس
ــر اين عملكرد  ــود. اما اگ قند و چربي به انرژي تبديل مي ش

به شكل كارآمد اتفاق نيفتد، كلسترول تشكيل مي شود.  
بادام

ــمگيري را در كاهش كلسترول ايفا مي كند.  بادام نقش چش
ــتند. در آن زمان، بادام  ــاي قديم راز آن را مي دانس يوناني ه
ــوب مي شد. امروزه محققان  يك آجيل معروف يوناني محس
ــده اند كه بادام نقش موثري را در سالم بودن قلب  متوجه ش
ــه عنوان يك ماده  ــد و به همين علت، بايد آن را ب ايفا مي كن
غذايي اصلي در رژيم غذايي خود گنجاند. بادام حاوي چربي 
ــت و مي تواند باعث كاهش LDL يا  اشباع نشده بااليي اس
ــطوح HDL يا  ــه اختاللي در س ــترول بد، بدون آنك كلس

كلسترول خوب ايجاد نمايد، شود. 
پايين آورنده هاي كلسترول
ــود مصرف فيبر  توصيه مي ش
ــول در آب همراه  غذايي محل
ــي مايعات در  ــدار كاف با مق
ــش يابد  ــم غذايي افزاي رژي

كه منابع عمده فيبرهاي محلول در آب، سبزيجات، ميوه ها، 
حبوبات و سبوس جو است. 

هسته انگور
ــت كه باعث  ــور، يكي ديگر از مواد غذايي اس عصاره دانه انگ
ــال  ــور، از هزاران س ــود. خود انگ ــترول مي ش كاهش كلس
ــناخته  ــي موثر و مقوي ش ــاده غذاي ــه عنوان يك م پيش ب

شده است. 
ــيانيدين  ــت كه پروانتوس ــيميايي اس انگور، حاوي مواد ش
ــود. اين مواد شيميايي در حقيقت  اوليگومري ناميده مي ش
ــوند.  عالوه بر  ــيدان در نظر گرفته مي ش به عنوان آنتي اكس
خاصيت كاهش دهندگي كلسترول، باعث سالم نگه داشتن 

قلب نيز  مي شوند . 
سير

ــش  كاه ــراي  ب ــير  س ــرف  مص
ــت؛  ــترول خون مفيد اس كلس
ــير  ــان، س ــن گياه در بي
ــدرت را در  ــترين ق بيش
و  ــترول  كلس ــش  كاه
ــون  ــيريد خ تري گليس
دارد و بيش از صد صنعت 
داروسازي در دنيا از سير، 
ــي  ــاي داروي ــرآورده ه ف

تهيه كرده اند. 
ــش  ــر كاه ــالوه ب ــير ع س
كلسترول و تري گليسريد، 
ــي و  ــد ميكروب ــت ض خاصي
ضد ويروسي دارد و فشارخون 
ــون را كاهش مي دهد و  و قند خ

خون را رقيق مي كند. 
ــير پخته بهتر  البته سير تازه از س
اثر مي كند. اثر سير ترشي نيز مانند 
ــت. در يك مطالعه كه  سير تازه اس

به صورت كار آزمايي باليني و به طور     
تصادفي با يكي از روش هاي درماني 
ــا رژيم  ــير ي ــرف قرص س طرح (مص

درماني) انجام شد. 
ــير، روزانه  ــروه س ــاران گ ــاه بيم طي 2 م
ــاران گروه  ــوده و بيم ــير مصرف نم 3 قرص س
رژيم درماني، طبق دستور روش رژيم غذايي كم چرب كه 
ــامل منع مصرف روغن جامد، كره، و ساير لبنيات چرب  ش
ــه در  ــت قرمز به ميزان حداكثر دو جلس و نيز مصرف گوش
هفته و مصرف تخم مرغ به ميزان حداكثر يك عدد در هفته 
ــام دوره، آزمايش ديگري  ــس از اتم ــود را رعايت كردند. پ ب
ــترول توتال،  ــده و مقادير جديد كلس از بيماران به عمل آم
كلسترول LDL، كلسترول HDL و تري گليسيريد 
ــري  گي ــدازه  ن ا ــورد  م

قرار گرفتند.

از خواص بى نظير انار و دانه هاى ياقوتى آن هزاران سال 
است كه به عنوان دارو استفاده مى شود.

ــراى مدت دوهفته،  ــك ليوان آب انار، ب مصرف روزانه ي
ــارخون، حال و حوصله، اضطراب و  تاثيراتى برروى فش

احساسات افراد دارد.
انار سرشار از آنتى اكسيدان بوده (حدودا به اندازه چاى 
سبز) و داراى مقادير زيادى ويتامين C و پتاسيم است؛

و هرچند تحقيقات علمى كامل تر و بيشترى الزم است، 
ــت فوايد درمانى  اما طبق بعضى از تحقيقات، ممكن اس

زير را به دنبال داشته باشد:
كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى  

 كاهش خطر سرطان، به خصوص سرطان پروستات 
و پستان

 كمك به درمان اسهال
 كاهش كلسترول خون

 كمك به حفظ وزن مناسب و كاهش وزن
 مفيد براى زنان در دوران قاعدگى

 كمك به درمان هموروئيد
 جلوگيرى از آسيب ديدن سلول ها

 كمك به سالمت لثه ها
 كمك به درمان عفونت ها

 مصرف روزانه آب انار به كاهش فشارخون مى تواند 
كمك كند.

ــار به طرز  ــر آب ان ــه 227 ميلى ليت ــرف روزان  مص
ــتات را كاهش  ــرطان پروس ــرفت س ــم گيرى پيش چش

مى دهد.
 مصرف انار و يا آب انار مى تواند، جريان خون به قلب 

را در افراد مبتال به بيمارى عروق كرونر قلب ايسكميك 
كه در آن خون به خوبى به ماهيچه هاى قلبى نمى رسد، 

بهبود بخشد.
 آنتى اكسيدان هاى درون انار يا آب آن، ممكن است 

بتواند از ايجاد لخته در خون جلوگيرى كند.
 انار، از كلسترول بد( LDL) در برابر اكسيده شدن 

محافظت مى كند.
 آب انار، همانند آسپيرين عمل مى كند.

ــاى خونى  ــتن پالكت ه ــم پيوس ــار از به ه  آب ان
ــدن خون  ــع از لخته ش ــد، پس مان ــرى مى كن جلوگي

مى شود.
 آب انار باعث كاهش چربى خون مى شود.

ــر روزى  ــت كه اگ ــان داده اس ــات نش تحقيق
ــيد و اين كار را مدت  سه چهارم ليوان آب انار بنوش
ــترى به قلب ــيژن بيش 3 ماه انجام دهيد، مقدار اكس

 مى رود و باعث سالمتى قلب مى شود.
ــات DNA و بيمارى هاى  ــار، جلوى تخريب  آب ان

حاصل از تخريب آن را مى گيرد.
ــرطان پستان كمك   آب انار به كاهش خطر س

مى كند.
ــتات جلوگيرى مى كند و يا  انار از سرطان پروس

رشد آن را آهسته مى كند.
 از سرطان پوست نيز جلوگيرى مى كند.

ــالل در كار كليه ها  ــى و اخت  انار، از بى نظم
مى كاهد و به طور كلى ادرارآور است.

ــتر آب انار  ــه در هفته 2 ليوان يا بيش  افرادى ك
ــرفت و بروز آلزايمر در آن ها  ــند، احتمال پيش مى نوش

نسبت به افرادى كه در هفته نصف ليوان آب انار مصرف 
مى كنند، 76 درصد كمتر است.

 انار از تعداد كرم هاى روده مى كاهد.
 با نوشيدن آب انار، بيمارى هاى عفونى را از بدن دور 

كنيد.
ــار براى  ــار و آب ان  ان

ــود بينايى و  بهب
جلوگيرى از 

ــف  ضعي

شدن چشم خوب است.
ــرى  ــه جلوگي ــدان و لث ــى دن ب ــار از خرا ن  ا

مى كند.
ــد ــن مفي ــه و خش ــداى گرفت ــراى ص ــار ب  آب ان

 است.
) در برابر اكسيده شدن 

ــاى خونى  ــتن پالكت ه ــم پيوس ــار از به ه  آب ان
ــدن خون  ــع از لخته ش ــد، پس مان ــرى مى كن جلوگي

ــر روزى  ــت كه اگ ــان داده اس ــات نش تحقيق
ــيد و اين كار را مدت  سه چهارم ليوان آب انار بنوش
ــترى به قلب ــيژن بيش  ماه انجام دهيد، مقدار اكس

 و بيمارى هاى 

ــرطان پستان كمك   آب انار به كاهش خطر س

ــتات جلوگيرى مى كند و يا  انار از سرطان پروس

ــالل در كار كليه ها  ــى و اخت  انار، از بى نظم

ــتر آب انار   ليوان يا بيش
ــرفت و بروز آلزايمر در آن ها  ــند، احتمال پيش مى نوش

كنيد.
ــار براى  ــار و آب ان  ان

ــود بينايى و  بهب
جلوگيرى از 

ــف  ضعي

 است.

ــن آن ها  ــه مردان همس ــبت ب ــترول آن ها نس ميزان كلس

ــه در كاهش  ــوند ك ــى عنوان مى ش ــه، خوراكى هاي در ادام
كلسترول نقش به سزايى دارند.  

ــياري از  ــر از آن كه يكي از مواد اصلي در پخت بس پياز به غي
ــماري براي  ــد، مي تواند فوايد بي ش ــاب مي آي غذاها به حس
ــي هاي جديد  ــته باشد. بررس ــالمت بدن به همراه داش س
نشان مي دهد پياز مي تواند به بهبود سطح كلسترول در بدن 
ــاي «پلي فنوليك»  ــاز منبع غني از تركيب ه كمك كند. پي
ــاي ضدالتهابي،  ــت كه با ويژگي ه به نام «فالوونوئيد»هاس

آنتي اكسيداني و ضدسرطاني شناخته شده است. 
ــد فالوونوئيد موجود  ــخص ش همچنين در يك مطالعه مش
ــترول بد در افراد چاق و كاهش  در پياز با كاهش سطح كلس
ــت.  ــي و عروقي همراه اس ــاري هاي قلب ــال به بيم خطر ابت
ــاز به دليل وجود نوعي  به گفته متخصصان، اين خاصيت پي
ــت. همچنين در يك بررسي ديگر  آنتي اكسيدان در آن اس
ــدن موش ها  ــترول در ب ــاز بر ميزان كلس ــر عصاره پي تاثي
ــطح  ــد كه با مصرف اين عصاره س ــان داده و تاكيد ش نش
ــترول كاهش قابل توجهي پيدا مي كند، در حالي كه  كلس

سطح «تري گليسيريد» بدون تغيير باقي مى ماند.
همچنين مشخص شد تركيب عصاره پياز با سولفات روي 
تاثير بهتري روي سطح كلسترول خون موش ها مي گذارد. 
در بسياري از آزمايش ها تاثير مصرف پياز خام يا عصاره آن 

ــده و كامال مشخص  ــترول بررسي ش روي سطح كلس
ــت مواد مغذي موجود در پياز از حرارت ديدن  نيس

ــيلوانيا  ــگاه پنس ــده در دانش ــات انجام ش مطالع
ــن عصاره  ــه اي ــد ك ــان مي دهن  نش

ــترول جلوگيري  ــد از افزايش كلس طبيعي مي توان
ــركت كننده  ــر ش ــات 60 نف ــن تحقيق ــد. در اي كن

ــد. براي  ــترول بااليي بودن ــت كه داراي كلس وجود داش
 نفر از شركت كننده ها، يك رژيم غذايي خاص به همراه 
ــركت كننده هاي  ــد. ش ــج قرمز در نظر گرفته ش عصاره برن
ــابه  ــي مش ــم غذاي ــبه دارو و رژي ــك ش ــده از ي ــي مان باق

ــراد  ــه اف ــد ك ــخص ش ــه مش  هفت

در تحقيق مشترك اين موسسه با دانشگاه ريدينگ انگلستان، 
محققان در قالب دو تحقيق مستقل، در رژيم غذايي هفتگي 
ــي حاوي مقدار  ــان 400 گرم كلم بروكل 130 نفر از داوطلب
12باالي گلوكورافنين گنجاندند. بعد از 12باالي گلوكورافنين گنجاندند. بعد از 12 هفته، آن ها شاهد 
ــترول LDL در خون اين افراد تا حدود ــترول LDLكاهش ميزان كلس LDLكاهش ميزان كلس

ــطح كلسترول LDL خون، خطر  ــطح كلسترول LDL درصد بودند. افزايش س LDL درصد بودند. افزايش س 6
بروز بيماري قلبي را در بردارد.

 اگرچه كاهش اين ميزان در معاينات افراد اندك بود، اما هر 
ــا كاهش  ــترول، ب ــزان اين كلس ــش در مي يك درصد كاه
ــت.  ــك بيماري عروق كرونري همراه اس 2-1 درصدي ريس

ــه عنوان يك ماده  ــد و به همين علت، بايد آن را ب ايفا مي كن
غذايي اصلي در رژيم غذايي خود گنجاند. بادام حاوي چربي 
ــت و مي تواند باعث كاهش LDL يا  ــت و مي تواند باعث كاهش LDLاشباع نشده بااليي اس LDLاشباع نشده بااليي اس
ــطوح HDL يا  ــه اختاللي در س ــترول بد، بدون آنك ــطوح HDLكلس ــه اختاللي در س ــترول بد، بدون آنك HDLكلس

كلسترول خوب ايجاد نمايد، شود. 
پايين آورنده هاي كلسترول
ــود مصرف فيبر  توصيه مي ش
ــول در آب همراه  غذايي محل
ــي مايعات در  ــدار كاف با مق
ــش يابد  ــم غذايي افزاي رژي

ــوند.  عالوه بر  ــيدان در نظر گرفته مي ش به عنوان آنتي اكس
خاصيت كاهش دهندگي كلسترول، باعث سالم نگه داشتن 

قلب نيز  مي شوند . 
سير

ــش  كاه ــراي  ب ــير  س ــرف  مص
ــت؛  ــترول خون مفيد اس كلس
ــير  ــان، س ــن گياه در بي
ــدرت را در  ــترين ق بيش
و  ــترول  كلس ــش  كاه
ــون  ــيريد خ تري گليس
دارد و بيش از صد صنعت 
داروسازي در دنيا از سير، 
ــي  ــاي داروي ــرآورده ه ف

تهيه كرده اند. 
ــش  ــر كاه ــالوه ب ــير ع س
كلسترول و تري گليسريد، 
ــي و  ــد ميكروب ــت ض خاصي
ضد ويروسي دارد و فشارخون 
ــون را كاهش مي دهد و  و قند خ

خون را رقيق مي كند. 
ــير پخته بهتر  البته سير تازه از س
اثر مي كند. اثر سير ترشي نيز مانند 
ــت. در يك مطالعه كه  سير تازه اس

به صورت كار آزمايي باليني و به طور     
تصادفي با يكي از روش هاي درماني 
ــا رژيم  ــير ي ــرف قرص س طرح (مص

درماني) انجام شد. 
ــير، روزانه  ــروه س ــاران گ ــاه بيم 2طي 2طي 2 م
ــاران گروه  ــوده و بيم ــير مصرف نم 3 قرص س
رژيم درماني، طبق دستور روش رژيم غذايي كم چرب كه 
ــامل منع مصرف روغن جامد، كره، و ساير لبنيات چرب  ش
ــه در  ــت قرمز به ميزان حداكثر دو جلس و نيز مصرف گوش
هفته و مصرف تخم مرغ به ميزان حداكثر يك عدد در هفته 
ــام دوره، آزمايش ديگري  ــس از اتم ــود را رعايت كردند. پ ب
ــترول توتال،  ــده و مقادير جديد كلس از بيماران به عمل آم

HDL كلسترول ،HDL كلسترول ،HDL LDL كلسترولLDL كلسترولLDL
ــري  گي ــدازه  ن ا ــورد  م

نكته ها

آيا شما هم از فشارها و نيازهاى زندگى مدرن خسته شده 
و حس مى كنيد مغزتان ديگر كشش تحمل آنها را ندارد؟ 
آيا به جاى آنكه بخوابيد و استراحت كنيد در فيس بوك و 
توئيتر خود گشت مى زنيد و صبح ها وقتى بيدار مى شويد 

ايميل خود را چك مى كنيد؟ 
ــر روز  ــتيد كه ه ــته افراد هس ــم از اين دس ــما ه اگر ش
ــد، بايد بگوييم  ــادى را وارد مغزتان مى كني اطالعات زي
ــتيد. ماريا كونيكووا، روانشناس روسى، پيام  كه تنها نيس
ساده اى براى تان دارد: نفس عميق بكشيد، تكيه بدهيد و 
به هزينه هايى كه اين عادت ها براى تان دارند، فكر كنيد. 
كونيكووا، چهار توصيه و پيشنهاد ساده براى افرادى دارد 

كه مى خواهد به مغزشان استراحت بدهند. 
خواب خود را بيشتر كنيد. 

بسيارى از ما كمتر از آنچه الزم است مى خوابيم. ولى مهم 
است بدانيد كه جبران كردن آن در روزهاى تعطيل هيچ 
فايده اى براى شما ندارد. اگر هر شب شما مشكل خواب 
داريد و هر شب به اندازه الزم نمى خوابيد (طبق تحقيقات 

انجام شده هر بزرگسال بايد چيزى حدود 7 تا 9 ساعت در 
شب بخوابد) بايد كارى كنيد كه اتاق خواب شما به دور از 
حواس پرتى هاى تكنولوژيك باشد. هيچ تلويزيون، تلفن 
ــمند يا لپ تاپى در اتاق تان نگذاريد؛ زيرا وقتى به  هوش
رختخواب مى رويد بايد ذهن تان از اين چيزها دور شود تا 
بتواند استراحت كند، نه اينكه هنگام خواب با اين چيزها، 

مغزتان را پر از اطالعات جديد كنيد. 
دكمه خروج را فشار دهيد. 

زمانى كه اينترنت نبود را يادتان مى آيد؟ آن زمان نحوه 
ــيار متفاوت بود.  جمع آورى اطالعات و پردازش آنها بس
ــل از ظهور تلفن هاى  ــال پيش و قب حتى همين چند س
ــترى براى استراحت دادن  همراه هوشمند، ما زمان بيش
ــى كند،  ــروز وضع فرق م ــتيم. ولى ام ــان داش به مغزم

ــه برنامه هاى ديگر  ــر و از توئيتر ب از فيس بوك به توئيت
ــن رخدادها باخبر  ــوئيچ مى كنيم تا از تازه تري آنالين س
ــيم.كونيكووا، توضيح مى دهد: «مشكل زمانى آغاز  باش
مى شود كه مى خواهيد همه آنها را با هم و به طور همزمان 
انجام دهيد. وقتى شروع به انجام چند كار با هم مى كنيد و 
فورا توجه خود را از يك مقاله در يك سايت، به يك توئيت 
ــت در فيس بوك منعطف مى كنيد،  در توئيتر يا يك پس
تازه آغاز مشكل است». وى،توصيه مى كند كه در استفاده 
از اينترنت براى خودتان حد و مرز بگذاريد و در يك زمان 

فقط روى يك برنامه يا يك وب سايت تمركز كنيد. 
كارها را يكى يكى انجام دهيد.

ما در ميان فرهنگى غرق شده ايم كه به انجام چند كار به 
ــن فرهنگ افرادى كه از  طور همزمان بها مى دهد. در اي

ــور همزمان برمى آيند،  عهده انجام چندين وظيفه به ط
تحسين مى شوند، حتى اگر نتيجه كار آنها، ايده آل نباشد. 
بنابراين اگر مى خواهيد در چنين محيطى از ديگران عقب 
نمانيد، هر كارى را به طور جداگانه ولى با نظم و دقت باال 

انجام دهيد. 
هيچ كارى نكنيد.

راه حلى كه كونيكووا براى سرريز اطالعاتى ارائه مى دهد، 
متفكر بودن است كه در كتاب خودش (تفكر برتر: چطور 
مانند شرلوك هولمز فكر كنيم) به آن اشاره كرده است. 
ــتدالل مى كند كه اين كارآگاه مشهور به مغز خود  او اس
استراحت زيادى مى دهد. كونيكووا مى گويد: «شرلوك 

روى مبل راحتى اش مى نشيند و هيچ كارى نمى كند».
هر روز در حدود 10 دقيقه به خودتان استراحت بدهيد و 
اين زمان را به «هيچ كارى نكردن» اختصاص دهيد. ذهن 
ــد مى كند و قوى تر و بزرگ تر  شما مانند يك عضله رش
ــود. زمانى مى توانيد راحت تر و طوالنى تر تمركز  مى ش

كنيد كه به ذهن تان استراحت داده باشيد.

با اين 4 روش به مغزتان استراحت دهيد

خواص بى نظير انار

خوراكي هايي 
براي كاهش 

كلسترول
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هفتاد و دو تن ياران شهيد امام حسين (ع)، بزرگ ترين 
ــرى را آفريده و ياد خويش را در دل تاريخ و  حماسه بش
وجدان بشرهاى فضيلت خواه، ابدى كردند. به تعبير يكى 
از نويسندگان معاصر، عاشورا مائده بزرگ روح انسان در 

تداوم اعصار است.
ــاالر شهيدان و اصحاب  روز دهم محرم، روز شهادت س
ــخ جاهليت عرب،  ــورا در تاري ــت، عاش او در كربال اس
ــوده و در آن روزگار در  ــمى و ملى ب از روزهاى عيد رس
چنين روزى روزه مى گرفتند، روز جشن ملى و مفاخره 
ــن روزى لباس هاى  ــت و در چني ــادمانى بوده اس و ش
ــريع روزه رمضان،  ــيدند. در اسالم با تش فاخر مى پوش

آن روزه نسخ شد. 
ــورا،  ــذارى روز دهم محرم به عاش گفته اند: علت نامگ
ــت در اين روز،  ــت كه ده نفر از پيامبران با ده كرام آنس

مورد تكريم الهى قرار گرفته اند.
ــهادت  ــه ش ــر واقع ــه خاط ــيعى ب ــگ ش در فرهن
امام حسين (ع) در اين روز، عظيم ترين روز سوگوارى 
ــن فاجعه و  ــه بزرگ تري ــاب مى آيد ؛ك و ماتم به حس
ــده است و  ــتم درباره خاندان پيامبر (ص) انجام ش س
ــالم و اهل بيت، اين روز را خجسته دانسته  دشمنان اس
ــالت،  ــادى مى پرداختند، اما پيروان خاندان رس به ش
ــتگان اين روز  ــر كش ــينند و ب ــوگ و عزا مى نش به س

مى گريند.
امام صادق (ع) فرمود: عاشورا روزى است كه حسين (ع) 
ميان يارانش كشته بر زمين افتاد، ياران او نيز پيرامون او 

به خاك افتاده و عريان بودند.
ــورا روز مصيبت  امام رضا (ع) فرمود: هر كس را كه عاش
ــادى او  ــد، خداوند قيامت را روز ش ــدوه و گريه باش و ان

قرار مى دهد.

ــتند،  ــده مى داش ــن روز را زن ــاد اي ــيعه، ي ــان ش امام
ــى (ع)  ــين بن عل ــد، بر حس ــى كردن ــس برپا م مجل
ــى كردند و  ــرت را زيارت م ــى كردند، آن حض گريه م
ــان  ــى كردند و روز اندوه ش ــويق و امر م به زيارت تش

بود.
از جمله آداب اين روز، ترك لذت ها، دنبال كار نرفتن، 
ــوگوارى و گريه، تا ظهر چيزى نخوردن  پرداختن به س
ــره نكردن،  ــه ذخي ــراى خان ــزى ب ــاميدن، چي و نياش

حالت صاحبان عزا و ماتم داشتن و ... است.
ــيان، شرايط اجتماعى،  در دوران سلطه امويان و عباس
ــترده در سوگ  ــمى و گس ــم رس اجازه برگزارى مراس
اباعبداهللا الحسين(ع) را نمى داد، اما هر جا كه شيعيان، 
قدرت و فرصتى يافته اند، سوگوارى پرشور و دامنه دارى 

در ايام عاشورا به راه انداخته اند.
ــل بغداد را  ــه ديلمى، اه ــت كه معزالدول در تاريخ اس
ــراى  ــه ب ــوگ و نوح ــم س ــزارى مراس ــه برگ ب
ــياه پوش بيرون  ــهدا (ع) وادار كرد و گفت، س سيدالش
ــچ طباخى غذايى  ــل كنند و هي ــد و كارها را تعطي آين
نپزد و زنان سياه پوش بيرون آيند و به عزادارى و نوحه 

بپردازند.
اين كار را چندين سال ادامه داد و اهل سنت نتوانستند 

جلوى آن را بگيرند؛ زيرا حكومت، شيعى بود.
ــى روز درگيرى  ــورا به عنوان تجل از قرن ها پيش، عاش
حق و باطل و روز فداكارى و جانبازى در راه دين و عقيده 

شناخته شده است. 
ــى اندك  ــا ياران ــن روز، ب ــى (ع) در اي ــين بن عل حس
ــكوهمند،  ــت و عزتى بزرگ و ش ــان و صالب ولى با ايم
ــتم  ــت س ــن حكوم ــى دي ــنگدل و ب ــپاه س ــا س ب
ــه صحنه  ــال را ب ــت و كرب ــه برخاس ــه مقابل يزيدى ب

ــى و حريت  ــى و آزادگ ــق خداي ــده عش ــه زن هميش
مبدل كرد.

ــر آن تا  ــا دامنه تاثي ــك روز بود، ام ــورا، اگرچه ي عاش
ــد و چنان در عمق وجدان ها و دل ها  ابديت كشيده ش
ــاله دهه محرم  به ويژه  ــت كه همه س ــته اس اثر گذاش
عاشورا اوج عشق و اخالص نسبت به معلم حريت و اسوه 
ــين به على (ع) مى شود؛ و همه  ــهادت، حس جهاد و ش
ــيعه در مقابل عظمت روح آن آزاد مردان  حتى غير ش

تعظيم مى كنند.
ــين منى و انا من  ــان دهنده معناى «حس عاشورا، نش
ــين» بود كه دين خدا، با خون سيدالشهدا آبيارى  حس

و احيا شد.
امام حسين (ع) كه به دعوت اهل كوفه از مكه عازم اين 
ــيعيان انقالبى بپيوندد و رهبرى آنان  ــهر بود تا به ش ش
ــه در كربال  ــيدن به كوف را بر عهده بگيرد، پيش از رس
به محاصره نيروهاى ابن زياد در آمد و چون حاضر نشد 
ــليم و بيعت با حكومت غاصب و ظالم يزيدى  ذلت تس
ــپاه كوفه با او جنگيدند، حسين و يارانش  را بپذيرد، س
ــگفت تا آخرين  ــادتى ش ــورا لب تشنه با رش روز عاش
ــيدند و بازماندگان اين  ــهادت رس نفر جنگيدند و به ش
ــارت نيروهاى ظلمت در آمده به كوفه  قافله نور، به اس

برده شدند.
ــد، به تعبير يكى از نويسندگان  همان گونه كه اشاره ش
ــورا مائده بزرگ روح انسان است در تداوم  معاصر، عاش
ــت در دادگاه  ــدان بزرگ اس ــم اعالى وج اعصار، تجس
ــت در تجليگاه  ــان اس ــجاعت انس ــت ش روزگار، صالب
ايمان، طواف خون است، احرام فرياد تجلى كعبه است 
ــت در  در ميقات خون، نقش بيدارگذرها و رهگذرهاس

كاروان دراز آهنگ زندگى ها و عبورها ....

داستان تاريخى

گردشگرى دريچه

ــس نفس زنان  ــيده بود، و نف ــك آب را بدوش كش زن بيچاره ، مش
به سوى  خانه اش مى رفت . مردى ناشناس به او برخورد و مشك را از 
او گرفت و خودش بدوش كشيد. كودكان خردسال زن، چشم به در 

دوخته منتظر آمدن مادر بودند. در خانه باز شد. 
ــى همراه مادرشان  به خانه آمد كودكان معصوم ديدند مرد ناشناس

و مشك آب را به عوض مادرشان به دوش گرفته است. 
مرد ناشناس مشك را به زمين گذاشت و از زن پرسيد :«خوب معلوم 
ــى مى كنى، چطور شده كه  است كه  مردى ندارى كه خودت آبكش

بيكس مانده اى» ؟ 
ـ «شوهرم سرباز بود . على بن ابيطالب او را به يكى از مرزها فرستاد و 

در آنجا كشته شد. اكنون منم و چند طفل خردسال».
ــر انداخت و  ــر را به زي ــى نزد . س ــناس بيش از اين حرف  مرد ناش
خداحافظى  كرد و رفت، ولى در آن روز آنى از فكر آن زن و بچه هايش 

بيرون نمى رفت. شب را نتوانست راحت بخوابد. 
ــت و آرد  ــدارى آذوقه از گوش ــت و مق ــى برداش ــح زود، زنبيل صب
ــروزى رفت و  ــرف خانه دي ــره به ط ــا، در آن ريخت و يكس و خرم

در زد . 
ـ «كيستى» ؟ 

ــك آب را آوردم ،  ــتم كه مش ــداى ديروزى هس ــان بنده خ ـ «هم
حاال مقدارى  غذا براى بچه ها آورده ام».

ـ «خدا از تو راضى شود؛ و بين ما و على بن ابيطالب هم خدا خودش  
حكم كند» .

ــد و گفت : « دلم مى خواهد ثوابى كرده  مردناشناس داخل خانه ش
باشم ، اگر اجازه بدهى ، خمير كردن و پختن نان، يا نگهدارى  اطفال 

را من به عهده بگيرم». 
ــان بپزم ،  ــر مى توانم خمير كنم و ن ــيار خوب ، ولى من بهت ـ «بس

تو بچه ها را نگاه دار، تا من از پختن نان فارغ شوم». 
مرد ناشناس، فورا مقدارى گوشت كه خود آورده بود ، كباب كرد و 

با خرما ، بادست خود به بچه ها خورانيد. 
ــت :«فرزندم !  ــت، مى گف ــدام كه لقمه اى مى گذاش به  دهان هر ك
على بن ابيطالب را حالل كن، اگر در كار شما كوتاهى  كرده است».  
ــد. زن صدا زد : « بنده خدا همان تنور را آتش كن».  خمير آماده ش
مرد ناشناس رفت و تنور را آتش كرد. شعله هاى آتش زبانه كشيد، 
ــود مى گفت :«حرارت  ــش آورده و با خ چهره  خويش را نزديك آت
آتش را بچش، اين است كيفر آن كس كه در كار يتيمان و بيوه زنان 

كوتاهى مى كند». 
در همين حال بود كه زنى از همسايگان به آن خانه سركشيد ، و مرد 

ناشناس  را شناخت .
ــرد را كه  كمك  ــه حالت، اين م ــب خانه گفت :«واى ب  به زن صاح

گرفته اى نمى شناسى؟
اين اميرالمومنين على بن ابيطالب است».

زن بيچاره جلو آمد و گفت :« هزار خجلت و شرمسارى از براى من، 
من از تو معذرت مى خواهم». 

ــو كوتاهى  ــه در كار ت ــم ك ــذرت مى خواه ــو مع ــن از ت - «نه ، م
كردم».

مقبره حيات  الغيب، يكى از جاذبه هاى گردشگرى استان لرستان است 
كه در روستايى به همين نام در 45 كيلومترى جنوب غربى خرم آباد 
ــاحل شمال غربى رودخانه  و در مسير جاده خرم آباد به اهواز و در س

كشكان قرار دارد.
ــده اند كه بناى  ــاورت يكديگر واقع ش ــه، دو بنا در مج در اين منطق
ــى  ــد بن احمد رضى الدين؛ از نوادگان امام موس بزرگ تر مدفن محم
ــر معروف به  ــب» و بناى كوچك ت ــم(ع) و ملقب به «حيات الغي كاظ

«گنبد الياس» است.
ــود در مقبره،  ــنگى موج ــاس كتيبه س ــاخت اين بنا، بر اس تاريخ س
به دوره قاجاريه نسبت داده مى شود و بنابر آنچه كه از شواهد استنباط 
ــاخته و سپس مقبره  ــود، ابتدا گنبد الياس به صورت مجزا س مى ش
حيات الغيب، در جنب آن احداث شد و در دوره قاجاريه، ورودى آن ها، 

در هم ادغام شد.
ــارى آن از  ــتطيل و معم ــب، به صورت مس ــره حيات الغي پالن مقب
ــت. اين بنا داراى گنبدى  ــكيل شده اس يك ورودى (كفش كن) تش
ــدور و كوتاه  ــه اى م ــر روى پاي ــت كه ب ــته اس ــبك نار دو پوس به س
ــان مى دهند كه گنبد مقبره از ساير  ــواهد نش ــت (ش قرار گرفته اس
ــت). در ديوار جنوبى، محرابى به ابعاد  ــمت هاى بنا قديمى تر اس قس
2×1 متر ايجاد شده كه داراى گچبرى ساده در قسمت  حاشيه است. 
ــش كبوتر و  ــا نق ــى هايى ب ــره، نقاش ــاى داخلى مقب ــاالى فض در ب
گچ برى هايى به شكل گل ديده مى شود. به اعتقاد برخى پژوهشگران، 
ــكان لر كوچك  ــهاب الدين از حكمرانان اتاب ــره ش ــد الياس مقب گنب
ــت.  ــى و نام بانى اس ــد كتيبه تاريخ ــره الياس، فاق ــت. مقب بوده اس
اين بنا بر اساس نقشه چهارضلعى شكل گرفته و داراى گنبد مخروطى 
ــت. راه ورود به گنبد الياس به دو صورت امكان پذير است؛  ــكل اس ش
ــر از طريق ايوان مقبره  يك راه از درون مقبره حيات  الغيب و راه ديگ
كه توسط يك دهليز به درون گنبد الياس مرتبط مى شود. اين دو راه، 

در مقابل ورودى گنبد الياس به يكديگر مى پيوندند.

ــام به قصد حج يا مقصدى ديگر به مدينه آمد.  ــخصى از اهل ش ش
ــته بود. توجهش جلب  چشمش افتاد به مردى كه در كنارى نشس

شد. پرسيد: اين مرد كيست؟
 گفته شد:«حسين بن على بن ابى طالب است». 

سوابق تبليغاتى عجيبى كه در روحش رسوخ كرده بود، موجب شد 
كه ديگ خشمش به جوش آيد و سب ودشنام، نثار حسين بن على 
ــت گفت و عقده ى دل خود را گشود،  كند. همين كه هرچه خواس
امام حسين بدون آنكه خشم بگيرد و اظهار ناراحتى كند، نگاهى پر 
ــد آيه از قرآن، مبنى بر  از مهر و عطوفت به او كرد و پس از آنكه چن
حسن خلق و عفو و اغماض، قرائت كرد به او فرمود: «ما براى هر نوع 

خدمت و كمك به تو آماده ايم».
 آنگاه از او پرسيد: «آيا از اهل شامى؟ » 

جواب داد: آرى. 
ــمه ى آن را  ــابقه دارم و سرچش فرمود: «من با اين خلق و خوى س

مى دانم» .
ــر احتياجى دارى  ــى، اگ ــهر ما غريب ــود: «تو در ش پس از آن فرم
ــود از تو  ــم در خانه ى خ ــم، حاضري ــك دهي ــه تو كم حاضريم ب
ــه تو پول ــانيم، حاضريم ب ــو را بپوش ــم، حاضريم ت ــى كني پذيراي

 بدهيم».
ــديدى برخورد كند و  ــامى كه منتظر بود با عكس العمل ش مرد ش
ــت و اغماضى روبرو شود،  هرگز گمان نمى كرد با يك همچو گذش

چنان منقلب شد كه گفت:
ــد و من به زمين  ــكافته مى ش ــتم در آن وقت زمين ش «آرزو داش
ــتاخى  ــنجيده گس ــناخته و نس ــن نش ــم و اينچني ــى رفت فرو م

نمى كردم. 
تا آن ساعت براى من در همه ى روى زمين كسى از حسين و پدرش 
مبغوض تر نبود، و از آن ساعت برعكس، كسى نزد من از او و پدرش 

محبوب تر نيست». 

مرد ناشناس 

مقبره حيات الغيب مرد شامى و امام حسين(ع)

  در چنين روزى

رحلت عارف شهير و فقيه جليل 
عالمه ميرزا ابوالحسن شعرانى 

(1352 ش)

رحلت عالم مجاهد 
آيت اهللا ميرزا حسين حسيني

(1287 ش)

عزل  اميـركبيـــر
از صدارت ناصرالدين شاه 

(1268ق)
عالمه حاج ميرزا ابوالحسن شعراني (تهراني) در سال 1281ش (1320 ق) 
ــب معاني بيان،  ــد. وي پس از فراگيري مقدمات، به كس در تهران به دنيا آم
فقه، اصول، منطق، كالم و حكمت و رياضيات و طب پرداخت و از اساتيدي 
همچون ميرزا محمود قمي، محمدرضا صهباي قمشه اي، ميرزا طاهر تنكابني 

و ميرزا علي اكبر يزدي استفاده برد. 
آيت اهللا شعراني، در 26 سالگي به نجف اشرف مهاجرت كرد و رجال و حديث 

را از محدث رجالي، سيدابوتراب خوانساري فرا گرفت. 
ــس علوم  ــه تدري ــزل خويش ب ــت و در من ــن بازگش ــه وط ــپس ب وي س
ــم آملي،  ــات: ميرزا هاش ــت. حضرات آي ــه و تاليف پرداخ ــون و ترجم و فن
ــن احمدي  ــي، محمد حس ــن زاده آمل ــن حس عبداهللا جوادي آملي، حس
ــيد جالل الدين محدث ارموي از جمله شاگردان و تعليقات  فقيه يزدي و س
بر تفسير ابوالفتوح رازي، و تفسير مجمع البيان طبرسي، راه سعادت در اثبات 

خدا و بحث نبوت و واليت و معاد از جمله آثار اين عالم رباني است. 
ــت و  ــلط و احاطه كامل داش ــري تس ــه و عب ــان به زبان عربي، فرانس ايش
ــدرس بزرگوار  ــن فقيه و م ــرانجام اي ــوم و زيج ماهر بود. س در هيات و نج
ــري در اثر  ــوال 1393 قم ــتم ش ــان 1352 ش برابر با هش در دوازدهم آب
ــدرود حيات  ــتاني در آلمان ب ــالگي در بيمارس ــي در 71 س ــالت قلب كس
ــكوهي در جوار حرم عبدالعظيم(ع) مدفون  ــييع باش ــپس با تش گفت و س

شد.

آيت اهللا ميرزاحسين حسيني، معروف به ميرزا حسيِن ميرزا خليل، در حدود 
سال 1194 ش (1230 ق) در نجف اشرف به دنيا آمد. اين عالم برجسته پس 
ــطوح نزد پدر و برادرش از محضر فقهاي نامداري  از فراگيري مقدمات و س
ــيخ مرتضي انصاري  ــن نجفي صاحب جواهر و ش همچون شيخ محمدحس
بهره برد و تا مقام رفيع مرجعيت شيعه پيش رفت. مرجعيت اين فقيه جليل 
پس از رحلت ميرزاي بزرگ شيرازي فراگير شد و شيعيان ايران، عراق، لبنان، 
هند و ديگر سرزمين هاي اسالمي به وي رجوع كردند، به طوري كه از ايشان 
ــود. آيت اهللا ميرزا خليل  ــراف ياد مي ش به عنوان زعيم حوزه علميه نجف اش
ــاگرد فاضل  ــپري كرد و ده ها ش تمام مدت تدريس خود را در حوزه فقه س

به عالم تشيع عرضه كرد. 
ــروطه به همراه عالمان بزرگواري همچون  وي در جريان نهضت مردمي مش
آخوندمال محمدكاظم خراساني و ميرزا عبداهللا مازندراني، يكي از سه ركن 
ــا زماني كه  ــود و از اين جنبش ت ــروطه از حوزه نجف ب رهبري نهضت مش

به انحراف كشيده نشده بود، حمايت مي كرد. 
ــي االجازه»،  ــاي مانده كه «كتاب ف ــمندي برج همچنين از وي آثار ارزش
«كتاب في الغصب» و «شرح نجاه العباد» از آن جمله اند. سرانجام اين فقيه 
مجاهد پس از عمري تالش در راه اعتالي اسالم در دوازدهم آبان 1287ش 
ــتافت  ــالگي به ديدار حق تعالي ش ــوال 1326 ق در 93 س ــا دهم ش برابر ب

و در نجف اشرف، به خاك سپرده شد.

ــوان صدراعظم  ــاه به تهران، به عن ــس از ورود ناصر الدين ش اميركبير كه پ
برگزيده شده بود، در ابتدا، به كارگيري القاب و تعارفات بي معنا را در نامه هاي 
اداري حذف كرد. اخذ رشوه را ممنوع كرد و جلوي اختيارات بي حد و حساب 

و نامشروع درباريان را گرفت. 
براي متعادل كردن دخل و خرج مملكت، بر بيشتر وظايف و مستمري هايى 
ــكر، بدون استحقاق از  ــاهزادگان و امراي لش ــخاص با نفوذ مانند ش كه اش
ــذ ماليات ها را  ــيد. اخ ــت مي كردند، خط بطالن كش خزانه ي دولت درياف
بر اساس صحيحي قرار داد، چنان كه در اندك مدتي، خزانه ي خالي مملكت 

از درآمد ماليات پر شد. 
ــه ي عالي دارالفنون را تاسيس  بر گسترش كشاورزي همت ورزيد و مدرس
كرد. اميركبير هم چنين دست سفيران روس و انگليس را از دخالت در امور 
ــتن در محل سفارت آنان را ممنوع  داخلي ايران كوتاه ساخت و بَست نشس

اعالم كرد. 
ــت درباريان ناپاك و  ــالق اميركبير، موجب وحش لياقت و تدبير و پاكى اخ
ــه ها و تحريكات فراوان به عزل وي  حسودان شد و شاه بي تجربه را با دسيس

تشويق كردند. 
ــد ُعليا»  ــژه «مه ــان به وي ــراوان اطرافي ــه هاي ف ــر دسيس ــرانجام بر اث س
ــد و ميرزا آقاخان نوري  ــاه، اميركبير از صدارت عزل ش مادر ناصرالدين ش

به جاي وي به صدارت رسيد.

ــى  ــد و فرمانده ــان يزي ــه فرم ــام ب ــكريان ش لش
ــه ويرانه اى  ــر(ص) را ب ــهر پيامب ــه، ش ــلم بن عقب مس
ــرم آور،  ــس از قتل عام و جناياتى ش تبديل كردند و پ
ــدا  ــرم خ ــگ ح ــه، آهن ــام مك ــركوبى قي ــراى س ب

كردند.
ــپاه،  ــتور داد به مكه حمله كنند و فرمانده س يزيد دس

شهر را به محاصره خود درآورد.
ــرف»، پس از قتل و غارت و  مسعودى مى نويسد: «مس
ــت ديگر كه در مدينه مرتكب شد،  اسارت و اعمال زش
از آن جا با سپاه خود، كه همه شامى بودند، آهنگ مكه 
ــركوب  كرد تا به فرمان يزيد، ابن زبير و مردم مكه را س
كند، اين واقعه به سال 64 ه . ق، رخ داد. وقتى سپاه يزيد 
ــرف، بمرد؛ و «حصين بن نمير»  به محل رسيدند، مس
ــكر را به عهده گرفت. ابن زبير با يارانش  فرماندهى لش
ــت كردند، اما  ــى مقاوم ــد و اندك ــهر آمدن به بيرون ش
ــت نياوردند و به  ــاب مقاوم ــكر جرار او، ت در مقابل لش

مسجد الحرام پناه بردند. 
ــهر را به محاصره  حصين، تا نزديكى شهر مكه آمد و ش
ــد و بدين  ــه كعبه پناهنده ش ــود درآورد. ابن زبير ب خ
ــام، از كوه ها و بلندى ها  ــهرت يافت. لشكر ش عنوان، ش

ــر آتش  ــه را زي ــا، مك ــق و عرابه ه ــيله منجني ــه وس ب
گرفتند. 

ــه كعبه مى خورد و  ــنگ منجنيق ها و عرابه ها به خان س
ــيله پارچه هاى كتان آغشته  همراه آن آتش، كه به وس

به نفت پرتاب شده بود، مشتعل مى گشت. 
ــد.  ــوخت و بناهاى آن ويران ش كعبه آتش گرفت و س
ــد و  ــكريان يزيد ش اما ناگهان صاعقه اى بالى جان لش
ــوزاند. اين واقعه به روز  يازده نفر از منجنيق داران را س
شنبه سوم ربيع االول سال 64 اتفاق افتاد. يازده روز پس 

از اين جنايت، يزيد بن معاويه از دنيا رفت. 
ــوارج و ازارقه و  ــى از خ ــره و گروه ــگ ح فراريان جن
ــى، به يارى  ــخصيت نيرومندى همچون مختار ثقف ش
ــر و تعدادى از  ــتافتند. ابن زبي ابن زبير و مردم مكه ش

يارانش از جمله مختار، از كسانى بودند كه مسجد الحرام 
را پايگاه دفاع و پناهگاه خود قرار داده و از آن جا با دشمن 
درگير مى شدند. وه كه چه جنايتى! مگر اين قوم ماجراى 
ــد؟ مگر جنگ با  ــل را در قرآن نخوانده بودن اصحاب في
كعبه كار آسانى بود؟ تبهكاران اموى اساس كار خود را 

بر محور اسالم نهاده بودند. 
ــر (ص)، قريب  ــفيان و ديگر امويان در عصر پيامب ابوس
ــال با آن حضرت جنگيدند. فرزند او، معاويه،  بيست س
ــپس فرزندش، يزيد،  با على (ع) از در ستيز درآمد و س

اين چنين در مقابل اسالم و خدا و كعبه موضع گرفت.
ــان در محاصره مقاومت  ــر و هوادارانش همچن ابن زبي
ــد،  مى كردند و رفته رفته وضع آنان خطرناك تر مى ش
ــيد. به دنبال اين  تا آن كه خبر مرگ يزيد به حجاز رس

خبر، لشكر شام متالشى شد و اوضاع به هم ريخت.
ــد و در محلى  ــار آم ــن زبير كن ــر، با اب حصين بن نمي
ــطج» در بيرون مكه با او مالقات كرد و بدين  به نام «اس
ــم، كه خود را  ــد. ابن زبير ه صورت، قيام مكه پيروز ش
ــلط  ــلمانان قلمداد كرده بود، بر اوضاع مس خليفه مس

شد.
حصين به ابن زبير پيشنهاد كرد كه همراه او و نيروهايش 
ــام بروند تا رسما با ابن زبير به عنوان  به مركز خالفت ش
ــنهاد او را رد كرد و  خليفه بيعت كنند؛ اما ابن زبير پيش

با شتاب به شهر برگشت. 
امتناع ابن زبير از قبول پيشنهاد حصين، فرصت مناسبى 
كه وى را به خالفت مى رساند، از ميان برد؛ زيرا با مرگ 
يزيد و اوضاع آشفته ى دمشق، دست يابى وى به خالفت 

دور از انتظار نبود. 
ــور در كربال و  ــردم مكه گر چه توفيق حض به هر روى م
ــاد  ــالم را نيافتند، اما ش حمايت از امام مظلوم عليه الس
ــرت و فاجعه  ــهادت آن حض ــد از اين كه پس از ش بودن
ــتعل  ــاى مردم حجاز را مش ــورا، كه ياد آن، دل ه عاش
ــه اند و  ــن يزيد نرفت ــار حكومت ننگي ــر ب مى كرد، زي

در مقابل امويان ايستاده اند.

چرا دهم محرم 
عـاشـورا 
نام گرفت؟

زمانى كه خداوند با صاعقه،  
مكه را از حمله يزيد نجات مى دهد
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ــتان اصفهان،  به عنوان  ــتاندار اصفهان تاكيد كرد: اس اس
يكى از كانون هاى امن و در حال رشد جهانگردى، ماهانه 
ــت وحفظ اين  ــگر خارجى اس پذيراى ده ها هزار گردش

امنيت و آرامش از وظايف ماست .
رسول زرگرپور افزود: استان اصفهان پذيراى گردشگران 
ــت و تامين امنيت، رفاه و آرامش  خارجى از 86 كشور اس
ــگران جزو وظايف بخش دولتى و غير دولتى  اين گردش

فعال در امرگردشگرى وتوجه عموم مردم است.
ــته جك استراو و حواشى  وى با اشاره به سفر هفته گذش
ــس، ــور انگلي ــگرى از كش ــور گردش ــك ت ــزود: ي آن اف

 هفته گذشته وارد ايران و برخى شهرها از جمله اصفهان 
ــبق امور خارجه انگليس نيز  شد كه جك استراو، وزير اس
ــگران اين تور بود و اين تور در كمال امنيت  يكى از گردش
ــرد. وى با بيان  ــا ى منطقه ديدن ك و آرامش از جاذبه ه
اينكه اين تور گردشگرى بر اساس قانون و با رعايت همه 
هنجارها و مقررات مربوط به سفر به ايران وارد كشورمان 
شده بود اظهار كرد: زمانيكه گردشگران خارجى با رعايت 
ــوند، جمهورى اسالمى  همه موارد وارد كشورمان مى ش
ــف به تامين و  ــاس ضوابط و قوانين، موظ ايران نيز بر اس

تضمين امنيت و آسايش براى آنها است.
ــگرى  ــاره به اينكه هر تور گردش ــتاندار اصفهان با اش اس
ــد قرار ــود مورد رص ــتان وارد مى ش ــه اس خارجى كه ب

ــه اصفهان كه  ــگرى ب  مى گيرد گفت: با ورود تور گردش
وزير اسبق امور خارجه انگليس از گردشگران آن بود و با 
ــيراز اتفاق افتاده بود، اين  توجه به مسائلى كه در يزد و ش
ــش نيروهاى امنيتى  ــه ورود تا خروج در پوش تور از لحظ
ــگرى به  ــفر اين تور گردش ــت. وى زمان س ــرار داش ما ق
ــاعت اعالم و اظهار كرد: ما هيچ دخالتى  اصفهان را 48 س
در برنامه هاى اين تور نداشتيم و فقط بر اساس قوانين و 
تعهدهاى بين المللى امنيت و آرامش آنها را مانند هر تور 
ــم؛ حتى در اين  ــگرى ديگرى تامين و حفظ كردي گردش

مورد، حساسيت بيشتر هم داشتيم.
ــگرى بر اساس  ــاره به اينكه اين تور گردش زرگرپور با اش
برنامه خودشان از مراكز ديدنى و تاريخى اصفهان ديدن 
كردند افزود: محل اقامت آنها هتل عباسى اصفهان بود و 
آنها پس از 48 ساعت اين شهر را در كمال امنيت و آرامش 
ــتان اصفهان نيز  و بدون حادثه ترك كردند و مديريت اس
وظيفه خود را درباره تامين امنيت و آرامش آنها به خوبى 

انجام داد.
 دو تجمع برپا شده، غير قانونى بود

ــع بدون مجوز  ــن،  به دو تجم ــتاندار اصفهان همچني اس
ــان در اعتراض به  ــه در اصفه ــر قانونى صورت گرفت و غي
ــبق امور خارجه انگليس اشاره و اظهار كرد:  سفر وزير اس
ــفر عكس العمل و  ــد كه اين س از قبل پيش بينى مى ش
اعتراض هايى به همراه داشته باشد. وى با بيان اينكه چند 
ــفر وزير اسبق امور خارجه انگليس كه  ده نفر نسبت به س
فقط به عنوان گردشگر عادى وارد شهر شده بود، معترض 

ــى  ــا 50 نفر مقابل هتل عباس ــزود: حدود 40 ت بودند اف
اصفهان تجمع كردند و باتوجه به اينكه تجمع آنها بدون 
مجوز و غير قانونى بود، همه چيز تحت كنترل قرار گرفت 

و هيچ مشكلى ايجاد نشد.
ــن افراد،  ــان تجمع اي ــه اينكه در زم ــاره ب زرگرپور با اش
ــبق امور خارجه انگليس در هتل عباسى حضور  وزير اس
ــده وقتى متوجه اين  ــت ادامه داد: افراد تجمع كنن نداش

موضوع شدند، به تجمع خود خاتمه دادند.
ــرداى آن روز نيز تجمعى  وى با بيان اينكه همين افراد ف
ــا كردند، گفت:  ــگاه هنر اصفهان برپ در مقابل درب دانش
ــى صورت گرفت  ــى آنها نيز در حال اين تجمع غير قانون
ــخنرانى براى وزير اسبق امور  كه هيچ برنامه بازديد يا س
ــگاه وجود نداشت.استاندار  خارجه انگليس در اين دانش
ــيراز  اصفهان توضيح داد: در اين ماجرا مانند ماجراى ش
به دروغ خبرى را مبنى بر حضور جك استراو در دانشگاه 
ــى  ــا درگير كردن بخش ــت اصلى آنه پخش كردند و ني
ــا تاكيد بر  ــود. زرگرپور ب ــجويان با اين موضوع ب از دانش
ــگاه هنر اصفهان  اينكه در تجمع غير قانونى مقابل دانش
ــاى امنيتى و اطالعاتى  نيز همه امور تحت كنترل نيروه
ــگيرى از  ــى و با هدف پيش ــا طبق پيش بين بود گفت: م
احتماالت چند نفر را به طور دقيق كنترل و رصد كرديم و
ــد.وى با بيان  ــا هيچ حركتى انجام ندهن  مواظب بوديم ت
اينكه تور گردشگرى مذكور هيچ تماس و برخوردى با اين 
دو تجمع نداشتند و برنامه هاى خود را به طور كامل انجام 
ــى  ــح داد: زمانيكه افرادى در مقابل هتل عباس داد توضي
ــال ديدن مكانى  ــتراو در ح تجمع كرده بودند، جك اس

تاريخى بود.
 پرونده محركان تجمع هاى غير قانونى در حال 

پيگيرى است
ــع مذكور، بدون مجوز  زرگرپور با تاكيد بر اينكه دو تجم
ــايى  قانونى بود گفت: محركان اصلى اين تجمع ها شناس
شده و نيروهاى اطالعاتى استان، مشغول تكميل پرونده 

آنها و ارسال به مراجع ذى ربط هستند.
وى با بيان اينكه اين پرونده ها در دادگاه ويژه روحانيت و 
مراجع نظير آن پيگيرى مى شود افزود: ما هيچ اغماضى 
ــك، پيگيرى ــوع بدون ش ــه نداريم و موض ــن زمين در اي
 مى شود. وى به اظهار نگرانى عده اى درباره اين موضوع 
و تبعات ناشى از آن براى سرمايه گذارى خارجى در ايران 
ــاره و تصريح كرد: من به اين افراد اطمينان  و اصفهان اش
ــت و دوستان هيچ  مى دهم كه همه چيز تحت كنترل اس
دلواپسى در اين زمينه نداشته باشند. استاندار اصفهان با 
ــوراى امنيت و وزير  ــده اين موضوع به ش بيان اينكه پرون
كشور منتقل شده است تاكيد كرد: با مقصران و خاطيان 

اين پرونده ها به جديت برخورد مى شود.
وى مالك عمل در جمهورى اسالمى ايران را قانون دانست 
و گفت: هرگونه تجمع در فضاى باز نياز به مجوز دارد و اگر 
كسى يا گروهى براى آن درخواستى داشته باشد، ما هيچ 

ــكلى در اين زمينه نداريم و درخواست آنها را بررسى  مش
مى كنيم. زرگرپور با بيان اينكه گروه ها و احزاب مى توانند 
در زمينه هاى مختلف و به طور رسمى، اطالعيه يا بيانيه 
ــا مجوز اقدام به برپايى  صادر كنند و اگر افراد يا گروهى ب
تجمع كنند و مسووليت آن را بپذيرند ما نيز طبق قوانين 

و ضوابط از آنها حمايت مى كنيم.
ــان دو تجمع ــد: در جري ــادآور ش ــان ي ــتاندار اصفه اس

 غير قانونى در اصفهان برخى افراد و نهادها از آن حركت، 
حمايت كردند و ما از آنها مى خواهيم كه رعايت قانون را 

سرلوحه خود قرار دهند.
 انتقاد از صدا و سيما

ــتاندار اصفهان همچنين از عملكرد برخى از رسانه ها  اس
ــيما به دليل پوشش تجمع بدون مجوز  از جمله صدا و س
ــيما را داريم  ــت: ما اين انتقاد به صدا و س انتقاد كرد و گف
ــمى خود  ــر تجمع بدون مجوز را در اخبار رس كه چرا خب
ــه قانونى  ــع هايى ك ــزود: تجم ــش كرد.زرگرپور اف پخ
ــمى پخش شود.وى تاكيد كرد:  نيست نبايد در اخبار رس
ــود كه به  ــان به گونه اى بايد اعالم ش واقعيت هاى اصفه
شعور سياسى مردم اين استان، توهين نشود.وى همچنين 
ــفر  ــر برخى از نماينده هاى مجلس درباره س به اظهار نظ
ــاره و  ــس به اصفهان اش ــور خارجه انگلي ــبق ام وزير اس
تصريح كرد: اگر تعدادى از نماينده هاى ما قوانين موجود 
براى گردشگرى را صالح نمى دانند خودشان كه در مركز 
قانونگذارى هستند آنها را اصالح كنند. استاندار اصفهان 
افزود: تا زمانيكه قوانين موجود برقرار است ما نيز موظف 

به رعايت آنها هستيم.
 جلوگيـرى از وارد شـدن خدشـه بـه چهره 

گردشگرى اصفهان

ــتاندار اصفهان تصريح كرد : افراد و گروه هاى مختلف  اس
ــمى انتقاد يا اعتراض كنند  مى توانند به طور قانونى و رس
ــه به  ــل كنند كه كمترين خدش ــه گونه اى عم اما بايد ب
چهره اصفهان وارد شود. وى به حواشى پيش آمده درباره
ــاره و خاطرنشان كرد: هيچ   ريچارد فراى در اصفهان اش
درخواستى براى دفن اين فرد در اصفهان نشده بود؛ اما با 
ــش آمده درباره آن،  اتفاق ها و تجمع هاى غير قانونى پي

چهره خوبى از اصفهان به نمايش در نيامد.
ــتاندار اصفهان با بيان اينكه برپايى يك تجمع با مجوز  اس
ــت  و آرام براى اروپايى ها و آمريكايى ها، امرى عادى اس
تصريح كرد: اما مردم نيز بايد رعايت اين موضوع را كرده 
ــگرى شهر و كشورمان  و به اعتالى چهره و جايگاه گردش
كمك كنند.زرگرپور به برنامه ريزى استان اصفهان براى 
ــال  ــگر خارجى در س پذيرايى از حدود 300 هزار گردش
جارى اشاره و اظهار كرد: اين موضوع از دو جنبه اقتصادى 

و فرهنگى براى ما اهميت دارد.
ــگران  ــفر گردش ــزود: در بعد اقتصادى، افزايش س وى اف
ــگرى و  ــتان موجب ارتقاى صنعت گردش خارجى به اس
بخش هاى مختلف مرتبط با آن مانند هتلدارى، رستوران، 
ــتى مى شود كه منبع  فرودگاه، حمل و نقل و صنايع دس
ــت. وى درباره بعد  درآمد خوبى براى استان اصفهان اس
فرهنگى نيز گفت: اين موضوع براى كل كشور اهميت دارد 
زيرا هر گردشگر خارجى به مانند يك سفير فرهنگى است 
ــال هاى سال توسط  كه واقعيت هاى كشورمان را كه س
رسانه هاى غرب و معاند، مخدوش جلوه داده مى شد، به 
مردم كشور خود منتقل كنند. به گزارش ايرنا، وزير اسبق 
امور خارجه انگليس روزهاى سوم و چهارم آبان امسال به 

اصفهان سفر كرد.

ــان گفت: ضعف  ــتان اصفه ــالمى اس ــاد اس مديركل اداره ارش
استانداردسازى كتاب داريم و متأسفانه كارهاى غيرفاخر بسيار 
توليد مى شود.حجت االسالم حبيب رضا ارزانى در دومين همايش 
ناشران استان اصفهان با اشاره به حضور جمع كثيرى از ناشران 
برتر در اين استان گفت: از ناشران خواسته ايم تا در كنار يكديگر 
فعاليت هاى الزم در عرصه نشر در قالب كميته مربوطه و انجمن 

صنفى ناشران را انجام دهند و بسته اى فرهنگى را آماده كنند.

وى در ادامه با بيان اينكه منتظر اين بسته فرهنگى از طرف ناشران 
ــته فرهنگى قرار است در  استان اصفهان هستيم، افزود: اين بس
شوراى فرهنگى عمومى بررسى مى شود؛ اين بسته بايد عملياتى 
باشد تا بتوانيم بگوييم اين بسته با كيفيتى مطلوب قابليت اجرا 
ــتان اصفهان خاطرنشان  ــاد اسالمى اس دارد.مديركل اداره ارش
ــتان اصفهان پس از 8 سال احياء  كرد: انجمن كتابخانه هاى اس
ــيارى از كتابخانه هاى عمومى  شد؛ اين انجمن جهت احياى بس
استان اصفهان فعاليت خواهد كرد كه بايد تمام سازمان هاى مهم 
استان درگير اين مساله شوند؛  چراكه بسيار اهميت دارد و بايد 
در اين خصوص عزمى ملى در كشور اتفاق افتد.وى اظهارداشت: 
انجمن كتابخانه هاى استان اصفهان و يكى از داليل آن استاندارى 
ــت اين انجمن و اداره ارشاد اصفهان  ــووليت رياس اصفهان مس

ــخصيت هاى  ــرى اين انجمن را برعهده دارد و ش نيز وظيفه دبي
حقيقى صاحب فكر مثل شما عزيزان مى توانند پيشنهادات خود 
ــوراى  را به اين انجمن ارائه دهند و افرادى را به عنوان اعضاى ش
ــى تصريح كرد: وظيفه  ــتان معرفى كنند.ارزان كتابخانه هاى اس
ــب براى ترويج كتاب خوانى  اين انجمن ارائه راه  حل هاى مناس
در استان است؛ بعد از 8 سال در استان پهناور اصفهان انجمنى 
ــته ايم و تعجب مى كنيم  كه در كل كشور رسميت دارد را نداش
انجمنى كه در قانون هم به آن اشاره شده و در همه جاى كشور 
بوده متاسفانه در اصفهان با كيفيت مناسب وجود نداشته است.

ــتقيماً مربوط به  وى در ادامه بيان كرد: يكى از كارهايى كه مس
ارتقاى حوزه نشر مى شود تشكيل انجمن كتاب خانه ها در شهر 
ــت فرماندار اين شهرستان بود و همچنين براى  اصفهان با رياس

استان اصفهان كه استاندار نيز اعمال نظر خاصى به اين موضوع 
داشتند و انجمن كتابخانه هاى استان اصفهان شكل گرفت.وى  
اذعان داشت: ايجاد ويترين كتاب يكى از ديگر بحث هايى است 
ــران اصفهان به  ــكارى انجمن و تعاونى ناش كه اميدواريم با هم
ــى در اصفهان  ــطح فرهنگ كتاب خوان راه حل هاى افزايش س
ــتان مانند شهردارى و اداره ارشاد  بپردازند تا همه ارگان هاى اس

وظيفه خود را درقبال اين مسووليت بدانند.
وى تاكيد كرد: ما خادم فرهنگى هستيم؛  چراكه شما ناشران عزيز 
در اين عرصه كمك مى كنيد و ما هم خدمت گزار شما هستيم.اين 
ــتيد كه بايد از ما بخواهيد تا ما  را شعار نمى دهيم و اين شما هس

بدانيم بايد چه كارى براى تان انجام دهيم.
ــبد كاالى مردم  ارزانى ادامه داد: اين كه كتاب و مطبوعات در س

ــت؛ همچنين  ــى از دغدغه هاى ماس ــوان يك ــرار بگيرد به عن ق
ــتگاه هاى مختلف فرهنگى در اين زمينه از جمله  مشاركت دس
ــت.وى اضافه كرد: چاپ خانه هاى  ديگر ملزومات و اولويت هاس
ــد ابزار خوبى  ــود دارد كه مى توان ــيار خوبى در اصفهان وج بس
براى نشر كتاب هاى فاخر در استان باشد چراكه ظرفيت آن نيز
ــاتيد و مولفان به چاپ كتاب هاى   وجود دارد كه بايد در كنار اس
بومى اين شهر باشيم تا آن ها مجبور نباشند براى چاپ كتاب شان 

به تهران يا قم بروند.
وى يادآور شد: برخى از مولفان، شاعران و مترجمان ما در اصفهان 
براى چاپ كتاب ها و آثار خود به تهران مى روند؛ بنابراين ما بايد 
برند اصفهان را به جايگاه خود بازگردانيم كه در اين مرحله اداره 

ارشاد در خدمت شما مؤلفان و ناشران عزيز خواهد بود.

خبر 

ــالب موجب  ــبكه فاض ــدن روان آب به ش ــرازير ش در فصل بارش،  س
ــاً پس زدگى  ــود و بعض ــه فاضالب مى ش ــوك در تصفيه خان ايجاد ش
ــا بايد به  ــد روان آب ه ــه باي ــراه دارد در حالى ك ــه هم ــالب را ب فاض

رودخانه ،جوى و چاه هاى جذبى هدايت شوند.
معاون بهره بردارى شركت آبفا استان اصفهان گفت: با توجه به شرايط 
ــبكه  ــرازير كردن آب باران به ش ــتان س آب و هوا در فصل پاييز و زمس
فاضالب با عث افزايش حجم ورودى فاضالب به تصفيه خانه مى شود و از 
آنجايى كه شبكه فاضالب شهرى فقط براى جمع آورى فاضالب خانگى 

تعريف شده موجب پس زدگى فاضالب مى شود.
ــه رودخانه ، جوى و  ــطحى حاصل از باران بايد ب غالمى افزود: آبهاى س
ــد  كن ــى  م ــداث  اح ــهردارى  ش ــه  ك ــى  جذب ــاى  ه ــاه  چ
ــود  ــال ش ــتى اعم ــه درس ــر ب ــد اگ ــن فراين ــوند واي ــرازير ش س
وارد ــهرى  ش ــالب  فاض ــات  تأسيس ــه  ب ــيبى  آس ــا  تنه ــه  ن
 نمى شود بلكه تبعات زيست محيطى را هم به حداقل مى رساند چرا كه 
ــاى جذبى موثر در كاهش  عدم هدايت روان آب ها به رودخانه و چاه ه
ــت و بيالن منفى آبهاى زيرزمينى تبعات  سطح آب هاى زير زمينى اس

زيست محيطى بسيارى را به همراه دارد.
ــهروندان ما آب بام ها را وارد شبكه فاضالب  وى اعالم كرد: برخى از ش
مى كنند در صورتى كه به نظر مى رسد شهردارى بايد مالكان را وادار به 
جداسازى آب بام ها در سيستم فاضالب كندو و آب بام ها را به چاه هاى 

جذبى هدايت كند.
ــه آلودگى روان ــان ب ــتان اصفه ــركت آبفا اس ــره بردارى ش معاون به
 آب ها اشاره كرد و تصريح نمود:آب باران اگر چه قبل از تماس با سطح 
ــطح آلوده از  ــت ولى در اثر تماس با س زمين داراى آلودگى ناچيزى اس
ــيارى از آلودگى هاى موجود در  ــت بام ها ،معابر خيابانها بس جمله پش
سطح زمين را با خود حمل خواهدكرد. بر اين اساس بررسى ها نشان مى 
دهد كه روان آب داراى آلودگى هايى از قبيل مواد آلى- مواد معلق، ذرات 
ــره كش،آفت كش، مواد پاك كننده، مواد روغنى،  ريز شن ، ماسه، حش
ذرات سربى آرسنيك و... مى باشد.غالمى گفت: در ساعات اوليه بارش 
با توجه به آلودگى سطوح شدت آلودگى آن بسيار باال است. به طوريكه 
غلظت BOD آن از فاضالب خانگى بيشتر مى شود.معاون بهره بردارى 
ــتم جداگانه يكى  ــتان اصفهان گفت: احداث دو سيس ــركت آبفا اس ش
براى فاضالب خانگى و ديگر براى سيالب ضرورى است تا هنگام بارش 
ــازل و ديگر واحدها دچار  معابر و خيابان ها دچار آب گرفتگى و نيز من
ــود در فصل  ــه مى ش ــزود: توصي ــوند.وى اف ــى فاضالب نش پس زدگ
ــاه ها به  ــطحى و آب چ ــردن آبهاى س ــرازير ك ــتركين از س بارش مش
ــاس ــت كه بر اس ــن در حاليس ــوددارى كنند. اي ــالب خ ــبكه فاض ش
 پيش بينى هاى مراجع ذى صالح امسال زمستان سختى به لحاظ بارش 
و وقوع سيالب در پيش است بنابراين مى طلبد مشتركان تمهيدات الزم 
ــتور كار قرار دهند كه در  جهت جلوگيرى از پس زدگى فاضالب در دس

اين زمينه مى توان به نصب شيرهاى يك طرفه اشاره كرد.

به رودخانه ،جوى و چاه هاى جذبى؛

روان آب ها ، هدايت شوند
استاندار با تاكيد براينكه اصفهان
 كانون امـن گردشگرى است 

گفت: 

تجمع هاى غيرقانونى  
رسانه اى نشود

مديركل ارشاد اصفهان:

ضعف استانداردسازى
 كتاب داريم 

مديركل حج و زيارت اصفهان:
زائران اصفهانى براى پياده روى اربعين 

حسينى، اقدام به اخذ ويزا كنند

تحقق نهضت درختكاري در نـاژوان قلب ضرابخانه قديمى اصفهان، هنوز در بازار قيصريه مى تپد
ضروري است

ــران اصفهانى براى  ــان اينكه زائ ــان با بي ــج و زيارت اصفه مديركل ح
پياده روى اربعين حسينى اقدام به اخذ ويزا كنند، گفت: برداشته شدن 
ويزاى اربعين حسينى مشخص نيست و تا امروز از سوى هيچ سازمانى 

اعالم و تأييد نشده است.
غالمعلى زاهدى ، درباره پياده روى بزرگ اربعين حسينى اظهار داشت: 
ــايعه اى مبنى بر عدم صدور ويزا در اربعين امسال ميان مردم پخش  ش
شده است و برخى صحبت ها نيز در رابطه با اين مساله شده است؛ اما در 
ــه دولت عراق نيز تاكيد بر  ارتباط با اين موضوع نه  تنها دولت ايران بلك

صدور ويزا براى زائران داشته است.
ــوى حج و زيارت تاكيد نشده و نيروى  ــب ويزا تنها از س وى افزود: كس
ــاله تاكيد كرده است و  انتظامى نيز در واحد صدور گذرنامه بر اين مس
اينكه آيا هم چون سال گذشته ويزا برداشته شود معلوم نيست و تا به اين 

لحظه مورد تائيد هيچ سازمانى نبوده است.
ــركت در اربعين حسينى از طريق  وى درباره تعداد كسانى كه براى ش
ــان كرد: پيش ثبت نام ها  حج و زيارت اصفهان اقدام كرده اند، خاطرنش
براى پياده روى اربعين حسينى هنوز ادامه دارد و به دليل اينكه مرجع 
ــت هنوز به صورت تفكيكى به ما اعالم نشده است،  ثبت نام كشورى اس
ــى و حضورى با گذرنامه و  البته اعالم تعداد زائران پس از ثبت نام قطع

ويزا اعالم مى شود.
به گزارش تسنيم،  زيارت اربعين با پاى پياده در همه ادوار سختى هاى 
خاص خودش را داشته است اما هر ساله ميليون ها عاشق و دلباخته در 
اين روز به ديدار معشوق خود رفته و حماسه اى بزرگ را در تاريخ جهان 

به ويژه جهان اسالم رقم مى زنند.
ــاله افزايش  ــينى هرس ــقان اربعين حس حركت بزرگ پياده روى عاش
ــالم تا در اين راه نيز تفاوت  ــم دشمنان اس يافته تا خارى باشد در چش
ــال گذشته نيز حدود  ــالم محمدى و داعشى نيز آشكار شود و در س اس
ــركت در اين مراسم به كربالى  25 ميليون نفر از سراسر جهان براى ش
معلى رفتند و پيش بينى مى شود اربعين حسينى 1437 بيش  از پيش 

پذيراى عاشقان باشد.

ــكه در  در دوران صفويه، اصفهان به عنوان يكى از مهم ترين مراكز ضرب س
كشور محسوب مى شد؛  به طورى كه بازار چيت سازها كه اكنون به ساختمان 

يكى از بانك هاى دولتى تبديل شده بيانگر اين واقعيت است.
ــازها نزديك مى شويم،  با پشت سر گذاشتن بازار قيصريه، به بازار چيت س
مكانى كه به گفته تعدادى از كاسبان قديمى اين بازار، در ساليان بسيار دور 
محل ضرب سكه محسوب مى شده و اكنون تنها اسكلتى از خود به يادگار 
گذاشته است. گفته مى شود در دوران عباسى از سال 134 ه.ق ضرب درهم 
در ضرابخانه هاى ايران آغاز شد كه اصفهان يكى از آنها بوده است. در ضمن 
ــال 203 ه.ق در اصفهان ضرب  ــز در س ــكه هاى حضرت امام رضا(ع) ني س
ــت. در دوره طاهريان، صفاريان، آل بويه و غزنويان، ضرابخانه ها به  شده اس
ضرب سكه ها ادامه مى دادند تا اينكه در دوره سالجقه با اينكه ضرابخانه ها 

بسيار محدود بودند، اما در اصفهان ضرابخانه اى داير بوده است.
ــان به كار خود ادامه  در عصر تيموريان و آق قويونلوها نيز ضرابخانه اصفه
مى داده و در عصر صفويه كه اصفهان به اوج شكوفايى خود رسيده بود، نظم و 
ترتيب خاصى براى ضرب سكه در اين شهر به وجود آمد و سازمان گسترده اى 
از كاركنان و توليدكنندگان آن زير نظر حكومت مركزى تشكيل شد كه براى 
اين منظور در قيصريه اصفهان، محلى مناسب به نام ضرابخانه احداث شد 
كه بناى زيباى آن هنوز باقى است.با نظرى به سمت راست بازار چيت سازها، 
به اين موضوع پى  برديم كه در سال هاى گذشته تغييرات كاربردى زيادى 
ــين صورت گرفته است و از جمله  در بازار اصفهان نسبت به سال هاى پيش
مشهودترين تغيير كاربردى را مى توان در ضرابخانه اصفهان مشاهده كرد 
كه اكنون يكى از شعبات يكى از بانك ها در آن فعاليت دارد.در اين لحظه به 
بخشى مى رسيم كه به تيمچه ضرابخانه معروف شده است؛ مستطيل شكلى 
كه ميراب يا برف انداز ضرابخانه است. نكته قابل توجه اينكه ضرابخانه اصفهان 
تنها يك در براى ورود و خروج دارد و اين موضوع نشان دهنده خصوصيات 

امنيتى اينگونه مكان هاست.
ــت:  ــناس ميراث فرهنگى در اين رابطه معتقد اس محمد ابراهيمى، كارش
ــووليت اين ضرابخانه بر عهده معيرالممالك بود كه  در دوران گذشته مس
ــكه هاى طال و نقره  ــتى همه ضرابخانه ها را نيز بر عهده داشت و س سرپرس
ــكه هاى مسى را حكام محلى ضرب  با اطالع وى ضرب مى شده است اما س

مى كردند و با تعويض حكام، نقش سكه تغيير مى يافت.

وى اظهار كرد: طبق منابع تاريخى، معيرالممالك، ضرابخانه را به كسانى كه 
متخصص ضرب سكه بودند، ساالنه اجاره مى داد به طورى كه گاهى اجاره 
ــكه ها را نيز  ــن 2هزار تا 2500 تومان بود. عيار س ضرابخانه در اصفهان، بي
معيرالممالك تعيين مى كرد و عزل و نصب ضراب باشى، حكاكان، صرافان، 
آهنگران، چرخ كشان، سفيدگران و ساير عمال ضرابخانه ها نيز از اختيارات 
او بود.اين كارشناس ميراث فرهنگى معتقد است كه امروز بخش هاى اين 
ــت و اگر اين موضوع به دست  ــازى و مرمت اس بناى تاريخى نيازمند بازس
ــارات جبران ناپذيرى به ساختمان  فراموشى سپرده شود، بدون شك خس

اصلى ضرابخانه وارد خواهد شد.
ــت كه در دوران  ــاره كرد اين اس نكته جالب توجه ديگرى كه بايد به آن اش
گذشته، سكه هاى طال تنها به مناسبت عيد نوروز يا به تخت نشستن پادشاه 
ــنگينى از طال ضرب  ــيد و گاهى نيز سكه هاى بزرگ و س به ضرب مى رس

مى كردند كه براى مصارف خصوصى پادشاه و خزانه به كار مى رفت.
ــكه در ضرابخانه ها  ــورخ در رابطه با اينكه س عليرضا مقصودى، محقق و م
چگونه ضرب مى شد، در گفتگو با خبرگزارى فارس چنين گفت: براى ضرب 
سكه ابتدا فلز مذاب داخل داخل ديگ هاى مخصوص را در قالب هاى بلند 
مى ريختند تا به صورت شمش درآيد. بعد از آن شمش ها را با مقراضى خاص 
به قطعاتى هم وزن مى بريدند و با ضربات چكش، گرد مى كردند، سپس آن 

را مى شستند و مى جوشاندند تا سفيد شود.
ــى قرار مى دادند  ــن مراحل، فلز را در منگنه اى چوب وى ادامه داد: بعد از اي
ــتند و با چكش نقش را بر آن منتقل  ــكه نقش دار را روى آن مى گذاش و س
ــانگر  ــد كه رونق تجارى بازار در دوره صفويه نش مى كردند.عده اى معتقدن
اقتدار حاكميت دولتى و تمايل پادشاهان اين سلسله به خصوص شاه عباس 
اول به پيشرفت هاى اقتصادى كشور بوده و در اين راستا اقدامات مختلفى در 
تسهيل امور تجارى انجام گرفته كه ايجاد ضرابخانه سلطنتى در داخل بازار 
بزرگ يكى از آنهاست. كه نشانگر توجه شاهان صفوى به رونق تجارت داخلى 

و خارجى كشور بوده است.
ــيم و برنز  ــكه هاى رايج در زمان صفويه از زر و س نكته قابل توجه اينكه س
ساخته مى شد اما در معامالت و داد و ستدها بيشتر از سكه هاى نقره استفاده 
ــت مردم بود و معموال فقط در  ــكه هاى زرين، كمتر در دس مى كردند و س

جشن هاى مراسم تاجگذارى و اعياد ضرب مى شد.

ــيه  ــالمت،  ضمن احياى حاش ــهردار اصفهان گفت: با احداث فاز دوم جاده س ش
ــمال پارك جنگلى ناژوان، اين منطقه را به فضايى بى بديل جهت پياده روى و  ش
دوچرخه سوارى به صورت خانوادگى تبديل مى كند.به گزارش ايمنا، دكتر مهدي 
ــت كه از  جمالي نژاد در بازديد از منطقه ناژوان گفت: ناژوان ميراث گرانبهايى اس
گذشتگان به امانت به دست ما رسيده است. وي با اشاره به ضرورت كاشت درختان 
مقاوم به خشكسالى و بوم منطقه به صورت انبوه ، افزود: احياى بيشه هاى جنگلى 
ناژوان به عنوان فيلتر هواى شهر اصفهان ضروري است تا اين امانت به نحو شايسته اى 
در اختيار نسل هاى آينده قرار گيرد.وي تاكيد كرد: تحقق نهضت درختكارى، توسعه 
ــهردار اصفهان همچنين در  حجمى و واكارى درختان در ناژوان ضروري است.ش
بازديد از پروژه هاى آكواريوم و باغ خزندگان ناژوان عنوان كرد: در اجرا و بهره بردارى 
اين پروژه ها مى توان از فرهنگ ايرانى-اسالمى بهره جست تا ضمن متفاوت بودن 
با نمونه هاى مشابه در كشورهاى ديگر، گردشگران خارجى را با فرهنگ و هويت 

ايرانى- اسالمى آشنا نمود.
به روز رسانى و مرمت باغ پرندگان

جمالى نژاد در خصوص بروزرسانى و مرمت باغ پرندگان خاطرنشان كرد: الزم است 
با ارائه خدمات جديد ، براى گردشگران جذابيت الزم را فراهم نمود تا همچنان باغ 

پرندگان اصفهان به عنوان مجموعه اى منحصربه فرد در كشور مطرح باشد.
ــالمت 2 حاشيه شمالى زاينده رود در  وى با حضور در محل اجراى پروژه جاده س
ــترهاى مناسب براى پياده روى و  منطقه ناژوان با اشاره به لزوم فراهم نمودن بس
دوچرخه سوارى در كالن شهر اصفهان اظهار كرد: با توجه به استقبال شهروندان از 
اجراى جاده سالمت در ناژوان احداث فاز دوم آن در ضلع شمالى رودخانه در دستور 
كار قرار دارد. شهردار اصفهان ادامه داد: با احداث فاز دوم جاده سالمت ضمن احياى 
حاشيه شمال پارك جنگلى ناژوان، با بهره گيرى از طبيعت زيبا و بكر ناژوان اين 
منطقه را به فضايى بى بديل جهت پياده روى و دوچرخه سوارى به صورت خانوادگى 
تبديل مى كند.جمالي نژاد در بازديد از شمال ناژوان بر لزوم ايجاد دسترسى هاى 
ــگاه تأكيد كرد و گفت: هم اكنون  ــب به پارك جنگلى ناژوان از خيابان آتش مناس
دسترسى به محدوده شمالى پارك از داخل محالت و بافت مسكونى اتفاق مى افتد 
كه مشكالتى را براى اهالى آن در پى دارد لذا با آزادسازى و احداث مسيرى حد فاصل 
خيابان آتشگاه و محور شمالى رودخانه در منطقه ناژوان عالوه بر رفع اين مشكل 

رضايت مندى گردشگران را نيز به دنبال خواهد داشت .



ــه اظهارات  ــبت ب ــار بيانيه اى نس ــتقالل تهران، با انتش ــگاه اس باش
ــديدا ــه مهدى رحمتى، ش ــى روش علي ــر كارلوس ك ــه اخي و بياني

واكنش نشان داد.
ــاره  درب ــى روش  ك ــوس  كارل ــووالنه  غيرمس ــارات  اظه ــى  پ در 
ــتقالل و عدم مديريت الزم در برخورد با  مهدى رحمتى كاپيتان اس
ــتقالل بيانيه اى را صادر كرد.  ــيون فوتبال، باشگاه اس وى در فدراس

متن بيانيه به شرح زير است:
ــت  ــران در طول يك هفته اى كه پش ــم ملى فوتبال اي ــرمربى تي س
ــام داده و بيانيه هاى  ــد مصاحبه انج ــته ايم چندين و چن ــر گذاش س
ــا  ــه ب ــى ك ــا و بيانيه هاي ــت؛ مصاحبه ه ــرده اس ــادر ك ــدد ص متع
تندترين الفاظ نگاشته و به زبان آورده شده است. توهين، تحقير، از 
ــم، گويا كى روش اين روزها بيش از هر  بروز عصبانيت گرفته تا خش

زمان ديگرى به آن چيزى شبيه شده كه خوِد واقعى اوست.
ــف فوتبال ايران  ــه اركان مختل ــت ك كارلوس كى روش، مدت هاس
ــووالن ورزش  ــان و مس ــيون، بازيكن ــركل فدراس ــه دبي را از جمل
ــودش را ملزم  ــفانه هيچگاه خ ــخر گرفته و متاس ــور را به تمس كش

به پاسخگويى ندانسته است.
ــتقالل مطالب سخيفى   او در آخرين اظهاراتش در مورد كاپيتان اس
ــرده كه باعث  ــب و با محتواى عجيب عنوان ك ــاعاتى از ش را در س
تعجب از احوال كى روش و رنجش ميليون ها تن از هواداران استقالل 

شده است.
ــتم مد نظر خودش  ــرمربى تيم ملى مى تواند از نظر فنى يا سيس س
ــى كند، اما حق توهين  ــم پوش بازيكنى را دعوت يا از بازيكنى چش
ــيه و بيانيه  ــى را ندارد. آيا اين همه حاش ــخصيت هيچ بازيكن به ش
ــخصيت  ــان از ش ــم با چنين ادبياتى نش ــتقيم آن ه ــن مس و توهي

كى روش است؟ 
ــش  ــفانه اين بار پس از درخش ــى روش متاس ــوان گفت ك ــايد بت ش
ــى را براى عدم دعوت از او بالموضوع  ــدى رحمتى ديگر بهانه فن مه
ــعرى بى قافيه سروده است  ــده و ش ديده و در تنگى قافيه گرفتار ش
ــفانه به تخريب شخصيت رحمتى روى آورده است كه همين  و متاس
ــوال ــدت زير س ــول گرا بودن او را به ش ــور قبلى از اص ــيوه، تص ش
ــانى كه تا به حال تصورى از اصول كى روش  ــت و حتى كس برده اس

داشتند حاال تا حد زيادى در اين موضوع دچار ترديد شده اند. 
ــا توهين هايش، خودش و انگيزه هايش را زير  در حقيقت كى روش ب

سوال برده و مردود كرده است. 
ــعور اجتماعى و اخالق انسانى حكم مى كند كه به  به عبارت ديگر ش
عنوان يك مهمان خارجى به ايرانى و فرهنگ ايرانى احترام بگذارد. 
ــا براى  ــه تنه ــى ن ــزرگ اروپاي ــاى ب ــم ه ــى روش  در تي حضورك
ــان را ــزرگ آن، ايش ــه توهم ب ــرده بلك ــاد نك ــخصيتى ايج وى ش

احاطه كرده است.
ــرمربى تيم ملى ايران قايليم اما  با تمام احترامى كه براى جايگاه س
ــته و لقمه اى بزرگ تر از  كى روش پايش را از گليم خود فراتر گذاش

دهان خود را برداشته است.
ــوام فريبانه  ــم رفتارهاى ع ــه بداني ــيده ك ــون زمان آن فرا رس اكن
ــا درگيرى با مربى ــن پرچم ايران و ي ــت گرفت اين فرد مثل به دس
ــت و ناپسند بوده و خيلى  ــابقه همگى زش  تيم حريف و يا داور مس
ــه روى واقعيت ــم هاى مان را ب ــط به خاطر عرق ملى چش ــا فق از م

بستيم.
ــى رود م ــار  انتظ ــى روش  ك ــوس  كارل و  ــال  فوتب ــيون  فدراس از 
ــس گرفته و  ــى را تكذيب يا پ ــرمربى تيم مل ــخيف س ــارات س اظه
ــتقالل  ــواداران ميليونى اس ــى و ه ــيد مهدى رحمت ــگاه، س از باش
ــت ها و به كاربردن  ــد. در صورت ادامه اين گونه صحب ــوزش بطلب پ
ــت از سوى سرمربى تيم ملى، باشگاه استقالل ضمن  ادبيات ناشايس
ــخگويى و برخورد قانونى با اين گونه هتاكى ها، ملى پوشان خود  پاس

را در اختيار اين گونه شخصيت ها قرار نخواهد داد!
ــاى اخير  ــوى روزه ــت هياه ــه پش ــد ك ــه نظر مى رس ــر چه ب اگ
ــت كه قصد دارد بهانه هايى را  ــرمربى تيم ملى تاكتيكى نهفته اس س

براى خروج از تيم ملى ايران فراهم كند.
ــت  ــگفت انگيز اس ــى آنجا ش ــاره رحمت ــى روش درب ــارات ك اظه
ــرمربى  ــط س ــاب بازيكنان توس ــراى انتخ ــد ب ــه به نظر مى رس ك
ــه آن را رحمتى ــت ك ــم دخيل اس ــومى ه ــى  فاكتور س ــم مل تي

اجرا نكرده است !
ــخصيت الزم براى حضور در  ــود رحمتى ش هنگامى كه گفته مى ش
تيم ملى را ندارد، عمال به ده ها مربى ايرانى كه نظر مخالف سرمربى 

تيم ملى را دارند، توهين شده است.
ــد على دايى،  ــخصيتى مانن ــان نمى رود مربيان بزرگ و با ش  يادم
ــا برانكو  ــين قطبى ي ــين پيروانى و افش ــى ، غالمحس ــين فرك حس
ــيد مهدى رحمتى كار  ــرمربى با س ايوانكوويچ در تيم ملى بعنوان س

كرده اند و همگان از شخصيت وى به نيكى ياد كرده اند.
ــورد و ــوع رفتار، برخ ــت، ن ــه اصال ــران ب ــخصيت در اي ــف ش تعري
ــور  ــايد در كش ــايل مالى و ... . البته ش ــت نه مس ــان اس گفتار انس

موزامبيك واژه شخصيت، معناى ديگرى دارد؟!
ــتگى سرمربى گرى  ــتقالل، شايس امروز از نگاه هواداران ميليونى اس
ــط كارلوس كى روش به دليل توهين به اسطوره  تيم ملى ايران توس
ــخصيتى،  ــده و از نظر ش ــتقالل مورد ترديد واقع ش ــان اس و كاپيت
ــخصيت و ادبيات ــالق و ش ــه در حوزه اخ ــت ك ــن كى روش اس اي

مردود شده است.
ــى روش در بيانيه اى درباره امكان حضور مجدد مهدى رحمتى در  ك
تيم ملى بيانيه اى به اين شرح صادر كرده بود: معيار انتخاب هاى من 
هميشه بنا بر دو مطلب اصلى بوده است: 1- شخصيت 2- استعداد

ــى با من  ــوند هيچ شانس ــخصيتى مردود ش 1- افرادى كه از بعد ش
ندارند، حتى اگر درون زمين استعدادشان را نشان دهند.

ــيون فوتبال نيز بنابر  ــدى در فدراس ــفانه انتخاب آقاى اس 2- متاس
ــت. انتخاب ايشان هديه اى در  ــخصيت و استعداد نبوده اس معيار ش

تاريكى بوده است.
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سرخابى ها

كى روش، پايش را از گليم خود
 فراتر گذاشته است

ــاف ــه مص ــى ب ــه درب ــبت ب ــر نس ــه تغيي ــل س ــا حداق ــپوليس ب پرس
ذوب آهن خواهد رفت.

ــى حذف ــام  ج در  ــى  طارم ــدى  مه و  ــى  مكان ــا  سوش ــت  محرومي
ــده تا برانكو در تمرينات توجه ويژه اى به ايمان صادقى گلر دوم  موجب ش

تيم و على عليپور داشته باشد.
ــال دارد از  ــى احتم ــت نورالله ــه مصدومي ــه ب ــا توج ــن ب ــو همچني برانك
ــگرى  ــازى مهرداد كفش ــس از چند ب ــرده و پ ــتفاده نك ــن اس ــن بازيك اي
ــاى طارمى از ــو به ج ــور حتم برانك ــتد.به ط ــدان بفرس ــه مي ــدا ب را از ابت
ــا ــد ب ــر بخواه ــرد و اگ ــد ك ــتفاده خواه ــه اس ــط حمل ــون در خ ــن س ب

دو مهاجم تيمش را به ميدان بفرستد على عليپور  را نيز در تركيب اصلى قرار داده 
و از كاميابى نيا،احمدزاده.مسلمان و عاليشاه در خط ميانى استفاده مى كند.

در همين حال، اگر برانكو احتياط كرده و بخواهد با دو هافبك تدافعى تيمش را 
ــتفاده مى كند. ــى نيا اس ــگرى و كامياب ــتد از زوج كفش ــدان بفرس ــه مي ب

ــد.بابك  ش ــد  خواه ــخص  مش زودى  ــه  ب ــى   نورالله ــى  نهاي ــت  وضعي
ــول انصارى ــرد قابل قب ــاگر عملك ــازى اخير تماش ــه ب ــى كه در س حاتم
ــت ــدن در تس  بوده، جايى در تركيب اصلى ندارد و ماريچ كه پس از رد ش

ــت به زعم عملكرد خوبى كه در ديدار  ــپوليس پيوس  گل محمدى به پرس
مقابل صبا،سياه جامگان و ملوان داشت به واسطه نمايش خوب نورمحمدى 

در دربى نيمكت نشين خواهد بود.

ــب  كس ــراى  ب را  ــم  تالش ــام  تم ــت:  گف ــران  اي ــده  دون ــوى  بان
سهميه المپيك مى كنم، اما همه چيز، بستگى به حمايت هاى مسووالن دارد.

ــد از مصدوميتى  ــت: بع ــار داش ــرايطش اظه ــى، در مورد ش ــم طوس مري
ــه ام و در ــر گرفت ــات خود را از س ــه تمرين ــت ك ــتم، يك ماه اس ــه داش ك

ــت  ــال تمرينات مان در تهران اس ــالب كار مى كنم. فع ــگاه آفتاب انق ورزش
ــه ريزى هايى ــه برنام ــراى آينده چ ــيون ب ــووالن فدراس ــد مس ــد دي و باي

ــراى موفقيت  ــكار ب ــا تالش ورزش ــه داد: تنه ــد داد.وى ادام ــام خواهن انج
ــات الزم را فراهم كنند  ــد امكان ــووالن ورزش نيز باي ــت و مس ــى نيس كاف
ــايل مالى و حضور  ــد. اردو، تغذيه، مس ــده باش و همه چيز برنامه ريزى ش
ــت  ــكار نياز اس ــه براى يك ورزش ــت ك ــه آن چيزى اس ــابقات هم در مس
ــن بگذارد. ــراى تمري ــزش را ب ــد و تمام تمرك ــه كار كن ــدون دغدغ ــا ب ت

ــك  ــراى المپي ــال ب ــرد: امس ــد ك ــران تاكي ــرعتى اي ــده س ــوى دون بان
آماده مى شويم و بايد بيشتر در مسابقات حاضر شويم. 

هرچه بيشتر مسابقه دهيم، به نفع مان خواهد بود.طوسى در مورد اينكه همسر
ــده  ــه گير ش ــى توجهى ها گوش ــه دليل ب ــت، او ب ــى گفته اس ــال رجب لي
ــريع تر  ــه س ــتيم و هرچ ــك هس ــتانه المپي ــرد: در آس ــوان ك ــت، عن اس
ــابقات نزديكتر  ــن مس ــه اي ــود. هرچه ب ــخص ش ــف همه مش ــد تكلي باي
ــت  ــه حماي ــاز ب ــود و ني ــتر مى ش ــكاران بيش ــترس ورزش ــويم، اس مى ش

و توجه بيشترى دارند.

نقشه هاى برانكو براى گل محمدى در 
غياب سه بازيكن اصلى

تنها تالش ورزشكار براى موفقيت،
 كافى نيست

ــه وضعيت  ــيدگى ب ــژه رس ــكى وي ــيون پزش ــم كميس ــاس تصمي ــر اس ب
ــن اي ــده  دي ــيب  آس ــوى  زان ــليمى،  س ــداد  به ــى  ديدگ ــيب  آس
ــان متخصص وطنى  ــى از جراح ــران و تحت نظارت يك ــردار در اي ــه ب وزن

جراحى خواهد شد.
ــيدگى  ــكى جهت رس ــژه پزش ــيون وي ــمى كميس ــه رس ــتين جلس نخس
ــده بهداد  ــيب دي ــر زانوى آس ــريع ت ــان هر چه س ــى و درم ــرب االجل ض
ــى مرادى، ــك با حضور عل ــنگين جهان و المپي ــان فوق س ــليمى قهرم س
ــوروزى رييس جديد  ــر غالمرضا ن ــردارى، دكت ــيون وزنه ب ــس فدراس ريي
ــى، دكتر باقرى رييس كميته پزشكى فدراسيون  ــيون پزشكى ورزش فدراس
ــتور ويژه  ــى كه با دس ــاير متخصصان ــليمى و س ــردارى و بهداد س ــه ب وزن
وزير ورزش، مسوول رسيدگى و طراحى پروسه درمانى ملى پوش كشورمان 

شده اند، در فدراسيون وزنه بردارى برگزار شد.
در اين جلسه ويژه كه بابت مشخص شدن آخرين نقطه نظرات فنى كميته 
پزشكى كه به صورت ويژه مسوول درمان زانوى آسيب ديده بهداد سليمى قهرمان 
ــده اند، رييس جديد فدراسيون پزشكى  بازى هاى المپيك 2012 لندن ش
ــى با تمام توان و پتانسيل  ــت: فدراسيون پزشكى ورزش ــى اظهارداش ورزش
ــليمى خواهد بود تا ــردارى و بهداد س ــيون وزنه ب ــود در خدمت فدراس خ
قوى ترين مرد جهان هر چه سريع تر بهبودى خود را بدست آورد و مجددا 

به ميدان مسابقه بازگردد.

زانوى بهداد سليمى در ايران
 جراحى مى شود

ــاه  ــك م ــى ي ــيا درحال ــك آس ــوراى المپي ــات ش انتخاب
ــت  رياس ــال  س  24 از  ــد  بع ــه  ك ــد  ش ــزار  برگ ــش  پي
ــد؛ چرا كه  ــات آن از ايران گرفته ش ــار و اطالع ــه آم كميت
ــت  ــد كه نتوانس ــارزاده، كانديدايى معرفى ش به جاى افش
ــته تركمنستان ميزبان ــهريورماه گذش راى بياورد.اواخر ش
ــيا  ــوراى المپيك آس ــت اعضاى ش ــى و چهارمين نشس س
ــل برگزارى  ــن مح ــور تعيي ــه منظ ــه ب ــود ك (OCA) ب
ــزارى  برگ ــن  همچني و   2022 ــيايى  آس ــاى  ه ــازى  ب
ــل  ــاى 2017 داخ ــازى ه ــى ب ــه هماهنگ ــن جلس دومي
ــم ترين  ــد؛ اما مه ــاد برگزار ش ــق آب ــيا در عش ــالن آس س
ــاى هيات  ــاب اعض ــه انتخ ــت مربوط ب ــش اين نشس بخ
ــوراى المپيك  ــاى 18 كميته ش ــه و همچنين روس رييس
ــمى،  ــى كيومرث هاش ــا معرف ــات ب ــه اتفاق ــود ك ــيا ب آس
ــوان يكى از ــه عن ــك ايران ب ــى المپي ــه مل ــس كميت ريي
ــس OCA براى عضويت  ــب و مورد نظر ريي 6 فرد منتخ
ــمى در كنار ــد.كيومرث هاش ــى همراه ش ــات اجراي در هي
ــا» از برونئى،  ــس بولكي ــورى» از لبنان، «پرن ــهيل خ «س
«ميرابور عثمانو» از ازبكستان، «فرناندو» از سريالنكا و «راد 
ــوراى المپيك  ــدى» از عراق، نفرات منتخب رييس ش حام
آسيا براى عضويت در هيات اجرايى اين شورا تا سال 2019 
ــى از مهم ترين  ــه در ازاى آن ايران يك ــد؛ عضويتى ك بودن
ــى هاى بين المللى خود را از دست داد. آن هم بعد از  كرس

24 سال رياست متوالى و بدون وقفه در اين كرسى!
كانديداتـورى قربانـى  افشـارزاده  رياسـت 

 بدون راى شهنازى شد!
 (OCA) ــيا ــوراى المپيك آس ــار و اطالعات ش كميته آم
ــت آن در  ــه انتخاب رياس ــود ك ــه اى ب ــى از 18 كميت يك
ــن انتخابات  ــد. اي ــهريورماه انجام ش ــالس ش ــان اج جري
ــى  ــارزاده از خيل ــرام افش ــه به ــد ك ــزار ش ــى برگ در حال
ــرى  ــكل گي ــا ش ــان ب ــا همزم ــش و تقريب ــا پي ــال ه س

را ــه  كميت ــن  اي ــت  رياس ــيا،  آس ــك  المپي ــوراى  ش
در ــل  دلي ــن  همي ــه  ب و  ــت  داش ــده  عه ــر  ب

ــرد  ــركت ك ــم ش ــتان ه ــاد تركمنس ــق آب ــالس عش اج
ــود در ــت خ رياس ــام  اتم ــه  ب رو  از دوره  ــى  ــا گزارش ت

ــارزاده  ــار و اطالعات OCA ارائه كند.بهرام افش كميته آم
ــط  ــته اين بار توس ــيارى از ادوار گذش ــالف بس ــا بر خ ام
ــت  ــه عنوان كانديداى رياس ــى المپيك ايران ب ــه مل كميت

ــيا و هيچ  ــوراى المپيك آس ــات ش ــار و اطالع ــه آم كميت
ــورا معرفى  ــاى ديگر اين ش ــت ه ــك از كميته ها و پس ي
ــى المپيك  ــهنازى، دبير كل كميته مل ــاهرخ ش ــد؛ ش نش
ــت  ــق آباد هم حضور داش ــه اتفاقا در اجالس عش ــران ك اي
ــت  ــراى انتخابات رياس ــران ب ــده اي ــداى معرفى ش كاندي
ــود.  ب  OCA ــات  اطالع و  ــار  آم ــه  كميت
ــب آراى الزم  ــك اما در كس ــه ملى المپي ــر كل كميت دبي

ــق نبود و  ــت اين كميته موف ــده گرفتن رياس ــراى بر عه ب
ــع كانديداها،  ــارزاده در جم ــاب افش ــب در غي ــن ترتي بدي
ــتان به نام «دمچيگجاو زاگسورن»  ــور مغولس نماينده كش
ــيا را  ــوراى المپيك آس ــت كميته آمار و اطالعات ش رياس
ــن و  ــم تري ــى از مه ــه يك ــن گون ــت و اي ــده گرف ــر عه ب
ــى ورزش ايران  ــن الملل ــاى بي ــى ه ــن كرس تاثيرگذارتري
ــكل گيرى  ــارزاده كه در بدو ش ــرام افش ــت رفت.به از دس
ــورا  ــه مالى اين ش ــو كميت ــيا عض ــك آس ــوراى المپي ش
ــات آن را ــار و و اطالع ــت كميته آم ــپس رياس ــد و س ش
ــك از  ــراى هري ــدت و ب ــن م ــت، طى اي ــده گرف ــر عه ب
ــال  س ــار  چه ــر  ه ــه  ك  OCA ــى  انتخابات ــاى  ه دوره 
ــى المپيك  ــرف كميته مل ــد، از ط ــار برگزار مى ش ــك ب ي
ــه آمار و اطالعات  ــت كميت ايران به عنوان كانديداى رياس
الزم  آراى  ــب  كس ــا  ب ــه  اينگون و  ــد  ش ــى  م ــى  معرف
ــى را  ــن الملل ــم بي ــى مه ــن كرس ــود در اي ــت خ مديري
ــم در اجالس ــال پيش ه ــار س ــارزاده چه ــه داد. افش ادام
ــيا كه به ميزبانى كويت برگزار شد، به   شوراى المپيك آس
عنوان كانديداى معرفى شده در انتخابات مربوط به رياست 
ــمين دوره  ــركت كرد و براى شش كميته آمار و اطالعات ش
ــراى انتخابات  ــووليت را بر عهده گرفت. ب ــى اين مس متوال
ــارزاده  ــه جاى افش ــهنازى ب ــاهرخ ش ــال 2015 اما ش س
ــار و اطالعات  ــت كميته آم ــراى حضور در انتخابات رياس ب
ــد كه وى هم نتوانست در رقابت براى اين كسب  معرفى ش
ــور ــود.اينكه از يك كش ــب راى الزم ش ــى صاح اين كرس
 دو نفر نمى توانند عضويت هيات اجرايى OCA را بر عهده 
ــند توجيهى بود براى معرفى نكردن افشارزاده  ــته باش داش
ــق آباد  ــن در حالى بود كه در پايان انتخاباتى كه در عش اي
ــتان، كره جنوبى و چين صاحب  ــد، كويت، قزاقس برگزار ش
ــه نماينده در كرسى هاى  دو نماينده و ژاپن هم صاحب س

مختلف شوراى المپيك آسيا شدند.

ــپاهان اصفهان  پس از اينكه تيم فوتبال س
ــر نتايج خوبى  ــت در هفته هاى اخي نتوانس

ــم جدول سقوط  ــب كند و به رده شش را كس
ــتى بين اصغر  ــنبه نشس ــرد، صبح روز يكش ك

باقريان، مديرعامل و حسين فركى، سرمربى تيم 
ــد كه در اين نشست و با توافق  ــپاهان برگزار ش س

ــگاه  دو جانبه به همكارى فركى با تيم فوتبال اين باش
پايان داده شد.پس از جدايى حسين فركى كه فصل پيش 

ــپاهان به  ــى دراماتيك را در هفته پايانى براى س ــك قهرمان ي
ــووالن اين باشگاه اصفهانى برنامه ها و رايزنى هاى  ارمغان آورد، مس
خود را جهت به خدمت گرفتن سرمربى جديد اين تيم آغاز كردند.

ــرم نويدكيا  ــور ابراهيم زاده و يا مح ــر قلعه نويى، منص ــث انتخاب امي ــه بح البت
ــين فركى در فضاى مجازى بسيار مطرح شده است؛ اما حسين كفعمى با  به عنوان جانش

صراحت اعالم كرد مذاكره با امير قلعه نويى صددرصد تكذيب مى  شود.
ــپاهانى ها در اين مقطع با انتخاب مربى ايرانى مخالف هستند و  همچنين برخى از اعضاى هيات مديره س
ــگ و رقابت هاى جام حذفى و از همه مهم تر ــابقات لي ــد براى حضور موفق اين تيم در ادامه مس معتقدن

ارائه عملكرد قابل قبول در ليگ قهرمانان آسيا بايد سرمربى خارجى براى اين تيم استخدام شود.
ــپاهان اصفهان مورد تائيد  ــووالن س ــوى مس ــد تا اين لحظه هيچ گزينه اى بصورت صددرصد از س هرچن
ــه مربى در هيات مديره باشگاه  ــرايط س ــى ش قرار نگرفته؛ اما اصغر باقريان در مصاحبه هاى خود از بررس

خبر داده است ولى در صحبت هايش داخلى و يا خارجى بودن اين مربيان را تاييد نكرده است.

ــتعفى تيم فوتبال سپاهان  ــرمربى مس س
ــته  ــودش خواس ــه خ ــر اينك ــد ب ــا تاكي ب
ــد از ــت: هرچن ــد، گف ــرى كن ــا كناره گي ت
ــتم تا  ــايل گذش ابتداى فصل هم از خيلى مس
هدايت سپاهان را برعهده بگيرم؛ اما شرايط براى 
ــى، ضمن بيان ــين فرك ــه كار فراهم نبود.حس ادام
ــن مطلب در مورد داليل كناره گيرى اش از هدايت  اي
تيم فوتبال سپاهان گفت: به هر حال به اين نتيجه رسيدم 
ــگاه تكليف را مشخص  ــووالن باش ــتى با مس كه بايد در نشس
ــتم تا با استعفايم  ــووالن خواس كنم. به همين خاطر خودم از مس
ــرايطى توافقى از يكديگر جدا شويم.وى در پاسخ  موافقت كنند و در ش
ــار بوديد گفت:  ــراى كناره گيرى از اين تيم تحت فش ــش كه آيا ب به اين پرس
اصال فشارى وجود نداشت و بنده خودم خواستم تا به همكارى ام خاتمه دهم. اين اتفاق 
ــخ به پرسش ديگر مبنى بر اينكه  ــكلى هم وجود ندارد.فركى در پاس ــتى رخ داد و هيچ مش در كمال دوس
ــتيد كه در ابتداى فصل و بعد از قهرمانى در فصل گذشته از اين تيم جدا نشديد گفت:  ــيمان نيس آيا پش
ــت. وى افزود: االن هم از اين موضوع ــاير موارد درست نيس ــيمانى و يا س االن صحبت كردن در مورد پش
 ناراحت نيستم و با رضايت خودم از تيم كنار رفتم. مى خواهم بعد از چند سال كار پرفشار استراحت كنم 
ــتعفى تيم فوتبال سپاهان در مورد اينكه اختالفات داخل  ــتان و خانواده ام باشم.سرمربى مس و كنار دوس
ــما لطمه زد ،گفت: به هر حال فضا براى ادامه كار فراهم نبود. براى من موفقيت  ــگاه چقدر به كار ش باش

سپاهان مهم است و به همين خاطر تصميم گرفتم به صورت توافقى از باشگاه سپاهان جدا شوم.

نگاهـــى بـه تحـوالت
 قهرمان نزول كرده ليگ

شرايط، براى ادامه كار 
فراهم نبود

ــش با ذوب آهن  ــش از ديدار تيم ــركت در كنفرانس خبرى پي ــپوليس، به جاى ش ــرمربى پرس س
ــود. ب ــد  خواه ــگاران  خبرن ــواالت  س ــخگوى  پاس ــران  ته در  ــان،  اصفه در 
ــپوليس روز چهارشنبه 13 آبان ماه و در ديدارى  تيم هاى فوتبال ذوب آهن و پرس
ــگاه فوالدشهر اصفهان  ــاس از مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى در ورزش حس
برابر يكديگر صف آرايى خواهند كرد.با اينكه طبق رسم معمول مسابقات فوتبال، 
ــرمربيان دو تيم بايد يك روز قبل از هر مسابقه و در شهر تيم  ــت خبرى س نشس
ميزبان برگزار شود، سرمربى قرمزپوشان پايتخت به دليل ساعت پرواز كاروان اين 
ــت برانكو ايوانكوويچ  ــيد و قرار اس تيم به كنفرانس خبرى در اصفهان نخواهد رس
ساعت 14 روز سه شنبه در ورزشگاه درفشى فر تهران پاسخگوى خبرنگاران باشد.

به اين ترتيب خبرنگاران اصفهانى عمال نمى توانند پيش از اين ديدار سواالت خود 
را از برانكو پيرامون اين مسابقه مطرح كنند.گفتنى است، ذوب آهن و پرسپوليس 
ــدند كه  ــته جام حذفى نيز در مرحله نيمه نهايى با هم رو به رو ش در دوره گذش

ــد و با شكست نفت تهران، براى سومين بار  ــت ش ذوب آهن با برترى 2 بر يك در آن ديدار فيناليس
قهرمان جام حذفى شد.

عضو تيم ملى ريكرو زنان گفت : تمام هدفم كسب سهميه المپيك در تايلند است.
ــيايى  ــروع رقابت هاى آس ــت خود پيش از ش ــى از وضعي ــى، در ارزياب ــرا نعمت زه
ــى و وضعيت  ــر قدرت بدن ــرد: از نظ ــك تايلند، اظهار ك ــهميه المپي ــب س و كس
ــا بتوانم ــت ت ــم بر اين اس ــيار خوبى قرار دارم و تمام تالش ــرايط بس ــى در ش روان
 سهميه المپيك را در تايلند كسب كنم. البته تا قبل از شروع رقابت ها هيچ چيزى 
ــهميه المپيك  ــپس س ــب مدال و س ــت اما اميدارم با كس ــش بينى نيس ــل پي قاب
ــش كه آيا در رقابت هاى پارالمپيك نيز  ــوم.وى در پاسخ به اين پرس ــاز ش تاريخ س
شركت مى كنيد يا خير؟ خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمام تمركزم روى المپيك 
است. بعد از پايان اين رقابت ها تصميم مى گيرم كه در پارالمپيك نيز شركت كنم 
يا خير.عضو تيم ملى ريكرو زنان در پايان، اردوى 10 روزه تايلند را براى آماده سازى 
ورزشكاران بسيار مثبت ارزيابى كرد و افزود: اين اردو از نظر آمادگى و رشد ركوردى 
ــكاران توانستند ضمن تطابق شرايط آب هوايى و  ــرايط خوبى را براى كمانداران رقم زد و ورزش ش

خواب خود با كشور تايلند از نظر ركوردى نيز عملكرد قابل قبولى داشته باشند.

بازى در اصفهان، كنفرانس خبرى در تهران! اميدوارم با سهميه المپيك، تاريخ ساز شوم

ميراث افشارزاده به شهنازى نرسيد؛

صندلى24 ساله ورزش ايران ازدست رفت
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

ــت آوردن يك موفقيت استثنايى  ــتانه به دس 6-  هميشه خود را در آس
بدانيد و رمز آن يك چيز است، همت كردن در طلب آن؛ پس سعى كنيد و 
آن قدر مجدانه موفقيت را آرزو كنيد كه آهن ربا آهن را مى ربايد. خداوند 
بعضى از نعمت ها را درون بسته اى از مشكالت عطا مى كند تا بندگان او با 
حل آن مسايل ، شايستگى خود را براى دستيابى به آن نعمت ثابت كنند.
ــان پيش ــه در زندگى دنيايى براى انس ــختى هايى ك خداوند متعال س

مى آيد را كفاره گناهانش مى سازد و هربار بخشى از خطاهايش را مورد 
ــتى كه نيكى ها آثار بدى را از بين مى برد.  مغفرت قرار مى دهد. به درس
اگر برخالف جريان آب شنا كنيم، آب لطمه مى زند و به صورت مى كوبد 
ــته  ــخصى بعد از مدتى نااميد، خس ــرژى را تحليل مى برد. چنين ش و ان
ــت به كنار رودخانه پناه ببرد و تا ــرده مى گردد و حتى ممكن اس و افس

 مدت ها دست از تالش بكشد اما فرد ديگرى كه موافق جريان آب حركت 
ــت و پا زدن جلو مى رود.  ــخص همراه با آب ، با كمى دس مى كند اين ش
او به عنوان عضوى از مجموعه همراه با كل مجموعه جلو مى رود، انرژى 
ــرفتش زياد مى شود و بعد از مدتى احساس  زيادى ذخيره مى كند، پيش
شعف و شادمانى مى كند و خوشحال است كه به سرعت به هدفش رسيده 
است. در حقيقت طبيعت به يارى او شتافته و او را به هدفش رسانده است.

 7-  اگر زندگى را با همه آنچه كه در اوست دوست داشته باشيد، زندگى 
نيز به شما عشق خواهد ورزيد و بايد بدانيم كه تنها حلقه اتصال و يگانگى 
ــق يعنى احضار  ــق ورزيدن و دوست داشتن است و عش به معشوق، عش
ــق بورزيد اما عشق را به بند  موهبت هاى جاودان زندگى. به يكديگر عش
نكشيد. بگذاريد ميان با هم بودن تان فضايى و فاصله اى باشد، با يكديگر 

بخوانيد و شادمان باشيد اما بگذاريد هريك از شما تنها باشد.
 8-   هرگاه كالم نيكو برزبان آريد برايتان نيكبختى و توان گرى به ارمغان 
ــم به معده و دستگاه هاضمه و  ــى از خش مى آورد. حال آن كه كالم ناش
ساير اندام هاى تان صدمه مى زند. هنگامى كه به ديگرى نيش زبان مى 
زنيد به خودتان بيشتر از شخص مقابل آسيب مى رسانيد.زبان را بايد از

ــرد تا امكان  ــزا خالى ك ــت- تهمت و ناس ــرز- دروغ- غيب  گفته هاى ه
ــتر شود.  ــتادن انرژى مثبت براى تحقق آرزوها و هدفهاى تان بيش فرس
ــر و بزرگ تر مى كنيم و با  با يادآورى كينه و نفرت ها، مدام آنها را بزرگت
بخشيدن ، بزرگ ترين لطف را به «خودمان» مى كنيم اما لزوما بخشيدن 

به معناى برقرارى ارتباط نيست.
ــف عمل كنيد ، احترام هيچكس،   9- اگر در مقابل ديگران از موضع ضع
ــه جنبه مثبت و روشن  من جمله خودتان را جلب نخواهيد كرد. هميش
ــما واقعيت پيدا  ــبينانه ش ــعى كنيد نظر خوش همه چيز را بنگريد و س

كند .
 10 -  يكى از عوامل خوشبختى ساده زيستى است و خودنمايى ، واكنشى 

در برابر احساس حقارت واقعى يا خيالى و يا جبران آن است.
 11-  هرآنچه پيرامون شماست بازتاب گرايش ها و واكنش هاى خودتان 
است، زمين و زمان به انديشه محبت آميز پاسخ مثبت مى دهد. ترديدها 
و ترس ها ذهن را مسموم مى كند و تن و تخيل را سر به شورش برمى دارد 

و هرچه ناخوشى و بال را به سوى خود مى كشاند .

ــاب ــد در راه دزدى طن ــفند خري ــك گوس ــازار ي ــال از ب روزى م
ــتش داد  ــفند را به دوس ــاز كرد و گوس ــفند را از گردن آن ب  گوس
ــه دنبال ــت و پا ب ــت و چهار دس ــود بس ــه گردن خ ــاب را ب و طن

 مال را افتاد.
مال به خانه رسيد ناگهان ديد كه گوسفندش تبديل به جوانى شده 

است
ــرده بودم او هم مرا  ــرد و گفت من مادرم را اذيت ك دزد رو به مال ك
نفرين كرد من گوسفند شدم ولى چون صاحبم مرد خوبى بود دوباره 

به حالت اول بازگشتم.
مال دلش به حال او سوخت و گفت: اشكالى ندارد برو ولى يادت باشد 

كه ديگر مادرت را اذيت نكنى!
ــفندش ــه بود گوس ــازار رفت ــد به ب ــراى خري ــه مال ب ــد ك روز بع

 را آنجا ديد. 
گوش او را گرفت و گفت اى پسر احمق چرا مادرت را ناراحت كردى 

تا دوباره نفرينت كند و گوسفند شوى!؟

ارزش هارون الرشيد
روزى هارون الرشيد به اتفاق بهلول به حمام رفت.

خليفه از بهلول پرسيد: اگر من غالم بودم چقدر ارزش داشتم؟
بهلول گفت: پنجاه دينار.

ــفته گفت: ديوانه ، لنگى كه به خود بسته ام فقط پنجاه  هارون بر آش
دينار است.

بهلول گفت: منم فقط لنگ را قيمت كردم . وگرنه خليفه كه ارزشى 
ندارد.

دريچهحكايت

مردم اغلب بى انصاف، بى منطق و خود محورند، ولى آنان را ببخش.
اگر مهربان باشى تو را به داشتن انگيزه هاى پنهان متهم مى كنند

ولى مهربان باش.
اگر موفق باشى دوستان دروغين و دشمنان حقيقى خواهى يافت

ولى موفق باش.
اگر شريف و درستكار باشى فريبت مى دهند

ولى شريف و درستكار باش.
آن چه را در طول ساليان سال بنا نهاده اى شايد يك شبه ويران كنند

ولى سازنده باش.
اگر به شادمانى و آرامش دست يابى حسادت مى كنند

ولى شادمان باش.
نيكى هاى درونت را فراموش مى كنند

ولى نيكوكار باش.
بهترين هاى خود را به دنيا ببخش حتى اگر هيچ گاه كافى نباشد.

و در نهايت مى بينى هر آن چه هست همواره ميان «تو و خداوند» است، 
نه ميان «تو و مردم».

كسى من را نمى فهمد
شبيه قطره بارانى كه آهن را نمى فهمد

دلم فرق رفيق و فرق دشمن را نمى فهمد
نگاهى شيشه اى دارم به سنگ مردمك هايت

الفباى دلت معناى نشكن را نمى فهمد...
هزاران بار ديگر هم بگويى : دوستت دارم

كسى معناى اين حرف مبرهن را نمى فهمد
چراغ چشمهايت را برايم پست كن ديگر
نگاهم فرق شب با روز روشن را نمى فهمد

دلم خون است تا حدى كه وقتى از تو مى گويم
فقط يك روح سرشارم كه اين تن را نمى فهمد

براى خويش دنيايى شبيه آرزو دارم
كسى من را نمى فهمد، كسى من را نمى فهمد

كاريكاتور(كم آبى)

جواب سودوكو  شماره 1719سودوكو  شماره 1720

جواب معما 1719معما 1720

ــيد مردى بود ظالم و اذيت و آزارش  هارون الرش
ــت بهلول از كارهاى  به مردم زياد. به همين جه
ــد كه كسى  او خيلى ناراحت بود و گاهى نمى ش

خنده او را ببيند.
ــيد ولى   يك روز هارون علت ناراحتى او را پرس
ــخصى را  ــا اينكه هارون ش بهلول جواب نداد ت
ــر بهلول  ــت س ــرد و به او گفت: «پش انتخاب ك
ــرو و اگر خنده او  ــود راه ب بدون اينكه متوجه ش
ــد درهم از من جايزه  را ديدى بيا به من بگو و ص

بگير».
آن شخص تا چند روز همه جا ناظر كارهاى بهلول 

بود ولى نتوانست خنده او را ببيند تا اينكه يك روز 
بهلول دم دكان قصابى ايستاد و خيره خيره داخل 
دكان را تماشا كرد. درضمن نگاه كردن لبخندى 

بر روى لبش نشست.
ــت و هرچه ديده  مرد فورى به حضور هارون رف
ــت و گفت:  بود بيان كرد. هارون بهلول را خواس
«علت خنده تو در دكان قصابى چه بود؟» بهلول 
جواب داد: «من خيلى نگران بودم كه روزى با اين 
ــى مرا هم به آتش خودت  كارهايى كه تو مى كن
بسوزانى ولى حاال فهميدم كه بز را به پاى خودش 

مى آويزند، ميش را به پاى خودش».

ــه 36 در اينصورت تمام حالت  ضرب سن بچه ها ميش
هايى كه جواب 36 ميشه رو مى نويسيم. سپس مساله 
ــايه 2 تا بيشتر از مجموع سن  گفته شماره پالك همس
ــگاه كردن به  ــر بايد با ن ــت پس قطعا آمارگي بچه هاس
پالك جواب رو مى فهميده اما گفته يه راهنمايى ديگه 
ــان 36  بكن يعنى اگر مجموع آن حال هايى كه ضربش
ــاب كنيم خواهيم ديد كه مجموع دو  ــود را حس مى ش
حالت يكى ميشه يعنى 2 2 9 و 1 6 6 كه ميشه 13 و در 
هيچكدام از مجموع هاى ديگر اين اتفاق نمى افته يعنى 
ــن ها را مى فهميده پس  آمارگير بايد با ديدن پالك س
ــت. حاال چون  يكى از اين دو حالت جواب مطلوب ماس
گفته پسر بزرگ تر پس حالت 1 6 6 حذف ميشه و سن

 آن ها 2 2 9 خواهد بود.

يكى از شركت هاى بزرگ فضا نوردى، تصميم 
ــاخت يك مركز كنترل بر روى كره ماه  به س
ــت. براى اين منظور بايد يك كابل  گرفته اس
ارتباطى به دور ماه كشيده شود. پس از انجام 
اين كار، مهندسان متوجه مى شوند كه طول 
كابل مورد استفاده، يك متر كم است. در جلسه 
ــكل برگزار  فوق العاده اى كه براى حل اين مش
ــد كه كابل در شكاف  گرديد، تصميم بر آن ش

عميق ترى قرار بگيرد.
عمق شكاف چقدر بايد باشد تا كمبود يك متر 

كابل جبران شود؟
توضيح: فرض كنيد قطر ماه برابر با 3476000 

متر است.

معما ايستگاه ضرب المثل
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ضرب المثل بز به پاى خود، ميش به پاى خود

داستان كوتاه

ــر در آن حضور  ــد و پنجاه نف ــمينارى برگزار ش س
ــغول بود و  ــخن گفتن مش ــخنران به س يافتند. س
ناگاه سكوت كرد و به هر يك از حاضرين بادكنكى 
ــم خود را  ــا ماژيك روى آن اس ــا كرد ب داد و تقاض

بنويسند.
ــى ديگر نهاد.  ــرد و در اطاق ــا را جمع ك  بعد، آن ه
ــاق ديگر  ــه به اط ــت ك ــال، از حاضرين خواس ح
ــه نامش روى آن بود  بروند و هر يك بادكنكى را ك
ــه بادكنك خود را  بيابد. همه بايد ظرف پنج دقيق

بيابند. 
همه ديوانه وار به جستجو پرداختند؛ يكديگر را ُهل 
ــى كردند و هرج و  مى دادند؛ به يكديگر برخورد م
ــت. مهلت  مرجى راه انداخته بودند كه حّدى نداش
ــيد و هيچ كس نتوانست بادكنك خود  به پايان رس

را بيابد. 
ــد كه هر يك بادكنكى را  ــته ش بعد، از همه خواس
اتفاقى بردارد و آن را به كسى بدهد كه نامش روى 
آن نوشته شده است. در كمتر از پنج دقيقه همه به 

بادكنك خود دست يافتند.
 سخنران ادامه داده، گفت: همين اتّفاق در زندگى 
ما مى افتد. همه ديوانه وار و سرآسيمه در جستجوى 
ــوى چنگ  ــوى و آن س ــعادت خويش به اين س س
مى اندازيم و نمى دانيم سعادت ما در كجا واقع شده 
است. سعادت ما در سعادت و مسرت ديگران است. با 
يك دست سعادت شان را به آن ها بدهيد و سعادت 

خود را از دست ديگر بگيريد.

پس از دريافت يك تماس تلفنى براى يك عمل جراحى اورژانسى، پزشك 
ــد. او پس از اين كه جواب تلفن را داد، بالفاصله  با عجله راهى بيمارستان ش
ــتقيم وارد بخش جراحى شد. او پدر پسر را  لباس هايش را عوض كرد و مس

ديد كه در راهرو مى رفت و مى آمد و منتظر دكتر بود.
ــيد تا بيايى؟ مگر   به محض ديدن دكتر، پدر داد زد: چرا اين قدر طول كش
نمى دانى زندگى پسر من در خطر است؟ مگر تو احساس مسووليت ندارى؟

ــتان نبودم و پس از  ــفم، من در بيمارس  پزشك لبخندى زد و گفت: متأس
ــريع تر خودم را رساندم، و اكنون اميدوارم  دريافت تماس تلفنى، هر چه س

شما آرام باشيد تا من بتوانم كارم را انجام دهم.
 پدر با عصبانيت گفت: آرام باشم؟! اگر پسر خودت همين حاال توى همين 
اتاق بود آيا تو مى توانستى آرام بگيرى؟ اگر پسر خودت همين حاال مى مرد 
ــك دوباره لبخندى زد و پاسخ داد: من جوابى را كه  چه كار مى كردى؟ پزش
در كتاب مقدس انجيل گفته شده مى گويم «از خاك آمده ايم و به خاك باز 

مى گرديم» شفادهنده يكى از اسم هاى خداوند است، پزشك نمى تواند عمر 
را افزايش دهد.

ــعى خود را مى كنيم، به  ــفا بخواه. ما نهايت س  برو و براى پسرت از خدا ش
لطف و منت خدا.

ــرايط آنان  ــران وقتى خودمان در ش ــرد: نصيحت كردن ديگ  پدر زمزمه ك
نيستيم آسان است.  عمل جراحى چند ساعت طول كشيد و بعد پزشك از 
ــر شما نجات پيدا كرد.  اتاق عمل با خوشحالى بيرون آمد: خدا را شكر! پس
ــود، با عجله و در حالى كه بيمارستان را  و بدون اين كه منتظر جواب پدر ش

ترك مى كرد گفت: اگر شما سؤالى داريد، از پرستار بپرسيد.
 پدر به پرستارى كه چند لحظه پس از ترك پزشك ديد، گفت: چرا او اين قدر 
متكبر است؟ نمى توانست چند دقيقه صبر كند تا من در مورد وضعيت پسرم 
ازش سؤال كنم؟ پرستار در حالى كه اشك از چشمانش جارى بود پاسخ داد: 
پسرش ديروز در يك حادثه ى رانندگى مرد. وقتى ما با او براى عمل جراحى 
پسر تو تماس گرفتيم، او در مراسم تدفين بود و اكنون كه او جان پسر تو را 
نجات داد، با عجله اين جا را ترك كرد تا مراسم خاكسپارى پسرش را به اتمام 
برساند.هرگز در مورد ديگران زود قضاوت نكنيد. چون شما نمى دانيد زندگى 

آنان چگونه است. و چه بر آنان مى گذرد يا آنان در چه شرايطى هستند…

مال نصر الدين و گوسفند

اشتباهاتى كه به مغزمان آسيب مى زند 12 راز موفقيت در زندگى (بخش دوم) 
1- نخوردن صبحانه

 كسانى كه صبحانه نمى خورند قند خون شان به سطح پائين ترى افت مى كند. 
ــز و در نتيجه افت فعاليت  ــب مواد غذائى براى مغ اين امر باعث تامين نامناس

مغزى مى شود.
 2-  پرخورى

 اين امر باعث تصلب شرائين (سختى ديواره رگهاى) مغز شده و منجر به كاهش 
قدرت ذهنى مى شود.

 3- دخانيات
 اين امر باعث كوچك شدن چند برابرى مغز و منجر به آلزايمر مى شود.

 4-  استفاده زياد قند و شكر
 استفاده زياد قند و شكر جذب پروتئين  مواد غذائى را متوقف مى كند و منجر به 

سوء تغذيه و احتماال اختالل در رشد مغزى خواهد شد.
 5. آلودگى هوا

ــت. دميدن هواى آلوده  ــيژن در بدن ماس  مغز بزرگ ترين مصرف كننده اكس
باعث كاهش اكسيژن تامينى مغز شده و منجر به كاهش كارآيى مغز مى شود.

 6- كمبود خواب
 خواب به مغزمان اجازه استراحت مى دهد. دوره طوالنى كاهش خواب منجر به

 شتاب گيرى مرگ سلول هاى مغزى خواهد شد.
 7-پوشاندن سر به هنگام خواب

 خوابيدن با سر پوشيده باعث افزايش تجمع دى اكسيد كربن و كاهش تجمع 
اكسيژن شده و منجر به تأثيرات مخرب مغزى خواهد شد.

8-كار كشيدن از مغزتان در هنگام بيمارى
 كار سخت يا مطالعه در زمان بيمارى ممكن است منجر به كاهش كارآئى مغز و

 در نتيجه صدمه مغزى شود.
 9-كاهش افكار مثبت

ــت. كاهش افكار مثبت   فكر كردن بهترين راه براى تمرين دادن به مغزمان اس
مغزى ممكن است باعث كوچك شدن مغز شود.

 10-كم حرفى
 مكالمات انتزاعى منجر به رشد كارآيى مغز خواهد شد.

زمين و زمان 
تصور كنيد كه بتوانيم سن زمين را فشرده كنيم و هر صد ميليون سال آن را يك 

سال در نظر بگيريم. در اين صورت:
 كره زمين مانند فردى 46 ساله خواهد بود!

 هيچ اطالعى در مورد هفت سال اول اين فرد وجود ندارد و درباره ى سال هاى 
ميانى زندگى او نيز اطالعات كم و بيش پراكنده اى داريم!

ــالگى، گياهان و جنگل ها پديدار شده و  ــن 42 س  اما اين را مى دانيم كه در س
شروع به رشد و نمو كرده اند.

 اثرى از دايناسورها و خزندگان عظيم الجثه تا همين يك سال پيش نبود!
ــالگى به چشم خود ديد و تقريبا 8 ماه پيش   يعنى زمين آن ها را در سن 45 س

پستانداران را به دنيا آورد.
 در اوايل هفته پيش، ميمون هاى آدم نما به آدم هاى ميمون نما تبديل شدند!

سعـادت را در 
كجـا مى تـوان يـافت؟ 

قضاوت عجوالنه 
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ــورد آزار و اذيت قرار داده  ــر كه پس از ربودن دختر افغان، او را م دو پس
ــتان تهران به 60 سال حبس و  بودند، با حكم قضات دادگاه كيفرى اس

تحمل 346 ضربه شالق محكوم شدند.
ــاله اى با وحشت خود را  ــال گذشته دختر 18 س  در آخرين روزهاى س
ــاند و راز اين جنايت سياه را فاش به ماموران پليس آگاهى شهررى رس

 كرد.
ــتم و همراه مادرم در شهررى  ــتان هس او به ماموران گفت: اهل افغانس
ــى خانه مان  ــدن كار، راه ــام ش ــد از تم ــروز بع ــى مى كنيم. ام زندگ

شدم. 
ــرد. چون رفتار آنها  ــين مقابلم توقف ك يك خودروى پرايد با دو سرنش
عادى بود، مشكوك نشدم و سوار شدم. پس از طى مسافتى متوجه شدم 

راننده تغيير مسير داد. 
به راننده اعتراض كردم كه او مدعى شد مسير اصلى مسدود شده و بايد 

از راه فرعى برود.
ــوم اما سرنشين  ــتم توقف كند تا پياده ش وى ادامه داد: از راننده خواس

خودرو به طرفم حمله ور شد و شروع به كتك زدنم كرد. 
ــودم را  ــوش آمدم، خ ــدم وقتى به ه ــات بيهوش ش ــدت ضرب بر اثر ش
ــد و زور  ــوان با تهدي ــر ج ــهر ديدم. دو پس ــيه ش در بيابان هاى حاش
ــرقت  ــول و كارت عابربانكم را س ــرار داده و پ ــورد آزار و اذيت ق ــرا م م

كردند. 
ــزار تومان از  ــهر آمده و 200 ه آنها با گرفتن رمز عابربانك به طرف ش

حسابم برداشت كردند. 
دو پسر شيطان صفت، قصد قتل مرا داشتند به همين دليل مرا به داخل 
كانال آبى پرت كرده و گريختند. به سختى توانستم خود را از كانال بيرون 
ــم و با كمك راننده يك خودروى عبورى به سمت خانه بازگشتم.  بكش
وقتى وضعيت جسمى و روحى ام خوب شد، تصميم گرفتم شكايتى را 
ــته بود چند شماره از پالك خودروى  مطرح كنم. دختر جوان كه توانس
متهمان را يادداشت كند، سرنخ دستگيرى دو پسر جوان را به پليس داد. 
ماموران با بررسى شماره پالك و مشخصات خودرو، مالك آن را شناسايى 

و دستگير كردند.
متهم در ابتدا منكر هرگونه جرمى شده اما پس از روبه رو شدن با شاكى 
ــتش اعتراف كرد. در ادامه دومين متهم  به جرم خود با همدستى دوس
پرونده نيز دستگير و پرونده آنها براى رسيدگى به شعبه هشتم دادگاه 

كيفرى استان تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه كه به رياست قاضى حسين اصغرزاده برگزار شد، دختر 
افغان به تشريح روز حادثه پرداخت. در ادامه دو متهم آزار و اذيت شاكى 

را رد كردند.
ــا، قضات دادگاه براى صدور حكم  پس از دفاعيات متهمان و وكالى آنه
ــى، تهديد و  ــده و هر كدام از متهمان را به اتهام آدم رباي ــور ش وارد ش
ــالق  ــال زندان و تحمل 173 ضربه ش ــرقت مقرون به آزار به 30 س س

محكوم كردند.

60 سال زندان، مجازات آزار دهندگان 
دختر افغان

مفادآرا
8/181 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آييــن نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هيأت موضوع تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايى 

تقديم نمايند.
1- رأى شــماره 8742هيأت : آقاى حســين دلداده آرانى فرزند عباس 
شــماره شناســنامه170 و خانم عذرا شــهرابى مفرد  فرزند حسينعلى 
شــماره شناســنامه 42668  (به ترتيب نســبت به 4و2 دانگ مشــاع ) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت111,46 مترمربع شماره پالك 5304 
فرعى مجزا از شماره272 فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان 

ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى      
2- رأى شــماره 8617 هيأت : آقاى محمد دادخواه فرزند  على  شــماره 
شناسنامه325 و خانم ليال دادخواه  فرزند احمد  شماره شناسنامه 9468 
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 183,24مترمربع شماره 
پالك 5305 فرعى مجزا از شماره 9و11فرعى از پالك 2840اصلى واقع 
درريگســتان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على 

آقا دادخواه  
3- رأى شــماره8740 هيأت : آقاى احمد محســنى مفرد بيدگلى فرزند 
حســن على  شــماره شناســنامه318  و خانم معصومه توحيدى زاده 
فرزند تقى  شماره شناســنامه769   (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت97,62 مترمربع شــماره پالك 5306 فرعى مجزا از شماره 
464فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از منيره وعليرضا پاكزاد وغيره
4- رأى شــماره 8620 هيأت : آقاى ابوالفضل اميدى بيدگلى  فرزندتقى 
شــماره شناســنامه 302 و خانم زهرا مينوئى فرزندعلى اكبر  شــماره 
شناســنامه 267 (بالمناصفــه) ،  قســمتى از ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 138,75مترمربع شــماره پالك 5307 فرعى مجزا از شماره 
574و575فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از احمد بيدگلى 
5- رأى شماره 8726 هيأت : آقاى مهدى دالكى بيدگلى فرزند على شماره 
شناسنامه 54  ، ششــدانگ  يكباب انبارى  به مساحت 174,68مترمربع 
شماره پالك 5308 فرعى مجزا از شماره163 فرعى از پالك 2840اصلى 
واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از 

ورثه عليجان بهمنى
6-رأى شماره8725 هيأت : آقاى مهدى جعفرى نژاد بيدگلى  فرزندحسين  
شماره شناسنامه 9881 ، ششــدانگ  يكباب انبارى  به مساحت 109,82 
مترمربع شماره پالك 5309 فرعى مجزا از شــماره 422 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى    
7- رأى شــماره 8656 هيأت : آقاى ســيده معصومه عصــارى ارانى 
فرزندسيد احمد شماره شناسنامه22  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
141,03 مترمربع شماره پالك 5310 فرعى مجزا از شماره 205فرعى از 

پالك 2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و 
بيدگل. مالكيت عادى 

8- رأى شــماره 8622 هيأت : آقاى على محمد نوحيــان  فرزندآقاعلى  
شماره شناسنامه 119 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 180مترمربع 
شماره پالك 5311فرعى مجزا از شماره907 فرعى از پالك 2840اصلى 
واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از  

اقدس صائبى بيدگلى 
9- رأى شــماره 8655 هيأت : خانــم مليحه على خواجــه آرانى فرزند 
سيدحســين شــماره شناســنامه 5 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
83,6مترمربع شماره پالك5312 فرعى مجزا از شماره65 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از محمدرضا سليمان زاده 
10- رأى شماره 8621 هيأت : آقاى مجتبى اميدى بيدگلى فرزندماشااله 
شماره شناسنامه1788 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت120,4 مترمربع 
شماره پالك 5313فرعى مجزا از شماره213 فرعى از پالك 2840اصلى 
واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از 

نعمت اله اكبرزاده 
11- رأى شماره 8674 هيأت : آقاى محمد  اميدى بيدگلى فرزندماشااله 
شماره شناسنامه1250056039  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت120 
مترمربع شماره پالك 5314فرعى مجزا از شــماره213 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از نعمت اله اكبرزاده 
12- رأى شــماره862 هيأت : خانم  زينب ســادات مريخى  فرزند سيد 
ماشااله  شماره شناسنامه 2241 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 62,5 
مترمربع شــماره پالك 5316 فرعى مجزا از شــماره65 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از محمدرضا سليمان زاده 
13- رأى شــماره8910 هيأت : آقاى هادى فــرح دل  فرزندمحمدرضا  
شماره شناسنامه684 و خانم فاطمه كاوانى بيدگلى  فرزند محمود  شماره 
شناسنامه 2024 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 70,25 
مترمربع شماره پالك 5317فرعى مجزا از شــماره 163 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از اسماعيل حق پرست
14- رأى شــماره 8847 هيأت : آقاى سيد مرتضى ســيدى تبار فرزند 
سيد ماشا اله  شــماره شناســنامه5 و خانم اعظم حســن زاده بيدگلى  
فرزندمحمد  شماره شناسنامه 9325  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت146,15 مترمربع شماره پالك 5320فرعى مجزا از شماره285 
فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.ابتياعى از عباس جمشيدى وغيره
15-  رأى شــماره 3972 هيأت : آقاينعمت اله بانوئى فرزند على شماره 
شناسنامه388 ، ششدانگ  يكباب كارگاه  به مساحت3960,15 مترمربع 
شماره پالك 5328 فرعى مجزا از شماره 141 فرعى از پالك2840 اصلى 
واقع در ريگســتان ديمكار بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيــدگل. مالكيت 

مشاعى 
16-رأى شــماره 8697 هيــأت : آقــاى عباس دشــتبان پــور بيدگلى  
فرزندابوالفضل شماره شناسنامه 791 و خانم فرزانه دادخواه  بيدگلى 
فرزند جالل شماره شناســنامه6190001750  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 111,8مترمربع شــماره پالك 824 فرعى مجزا از 
شماره102 فرعى از پالك 6اصلى واقع در حســين آباد بيدگل   بخش3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از شهردارى آرا ن وبيدگل 

17- رأى شماره 8639 هيأت : آقاى جواد محمدبيكى بيدگلى  فرزندعلى 
محمد  شــماره شناســنامه108 و خانم طاهره عارضى بيدگلى  فرزند 
حسينعلى شماره شناســنامه 8066  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت167,78 مترمربع شــماره پالك 825 فرعى مجزا از شماره 
102فرعى از پالك 6 اصلى واقع درحسين آباد بيدگل  بخش 3حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. مالكيت عادى 
18- رأى شــماره8697 هيــأت : آقــاى ابوالفضــل يعقوبــى بيدگلــى  
فرزندغالمرضــا  شــماره شناســنامه 1250136474، ششــدانگ  
يكبابخانه به مساحت 144,45 مترمربع شــماره پالك 826فرعى مجزا 
از شماره102فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسين آباد بيدگل بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازحبيب اله  محمود يان
19- رأى شماره 8766 هيأت : آقاى غالمحســين رمضان زاده بيدگلى  
فرزند علــى  شــماره شناســنامه402و خانــم فاطمه رحمــن بيدگلى  
فرزندمحمد شماره شناسنامه7230  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 203,5 مترمربع شماره پالك 827فرعى مجزا از شماره106 
فرعى از پالك 6اصلى واقع درحسين آباد بيدگل  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت عادى
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :94/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/8/28

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
حصر وراثت

8/66 خانم فاطمه دولتى داراى شناسنامه شماره 4  به شرح دادخواست 
به كالسة 3984/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان آقا ميرزا دولتى عاشق آبادى بشناسنامه 
3414 در تاريخ 94/01/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه دولتى عاشق آبادى 4 
زوجه 2- مريم حسينى عاشــق ابادى 86 مادر 3- عاطفه دولتى عاشق 
آبادى 1272261700 فرزند والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

20662 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/150 خانم شهناز ابدال پروانه داراى شناسنامه شماره 2155  به شرح 
دادخواست به كالســة 3867/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن ابــدال پروانه 
بشناســنامه 53 در تاريخ 7/08/17 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهناز ابدال پروانه 
2155 فرزند 2- بتول ابدال پروانــه 54930 فرزند 3- عزت ابدال پروانه 
1577 فرزند 4- فاطمه بيگى حبيب آبادى 46 همسر والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 20684 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/226 خانــم مريــم مارانى داراى شناســنامه شــماره 36  به شــرح 
دادخواســت به كالســة 4123/94  از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان صغرا مارانى 

بشناسنامه 416 در تاريخ 86/03/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- مريم صادقى 22 
فرزند 2- صديقه مارانى 9 فرزند 3- بتــول مارانى 69 فرزند 4- محترم 
مارانى 38 فرزند 5- مريم مارانى 36 فرزنــد 6- اعظم مارانى 66 فرزند 
7- عزت مارانى 1733 فرزند 8- خاور مارانــى 54 فرزند  والغير. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريــك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد

 واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 21324 رئيس شعبه دهم شوراى 
حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/227 آقاى حســين فروتن فر داراى شناسنامه شــماره 435 به شرح 
دادخواست به كالســة 4125/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان عصمــت فروتن فر 
بشناسنامه 150 در تاريخ 78/06/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد فروتن فر 551 
فرزند 2- حسين فروتن فر 435 فرزند 3- مهدى فروتن فر 1162 فرزند 4- 
مصطفى فروتن فر 22 فرزند 5- جعفر فروتن فر 1550 فرزند 6- فاطمه 
فروتن فر 1468 فرزند 7- زهرا فروتن فر 259 فرزند 8- عباس فروتن فر 
28321 همسر  والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 21323 رئيس شعبه دهم 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/228 آقاى حســين فروتن فر داراى شناسنامه شــماره 435 به شرح 
دادخواست به كالســة 4126/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان عبــاس فروتن فر 
بشناسنامه 28321 در تاريخ 94/04/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد فروتن فر 551 
فرزند 2- حسين فروتن فر 435 فرزند 3- مهدى فروتن فر 1162 فرزند 4- 
مصطفى فروتن فر 22 فرزند 5- جعفر فروتن فر 1550 فرزند 6- فاطمه 
فروتن فر 1468 فرزند 7- زهرا فروتن فر 259 فرزند والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 21322 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/230 خانم منيره نادرى حسين آبادى داراى شناسنامه شماره 61095 
به شرح دادخواست به كالسة 4117/94  از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميدرضا نادرى 
بشناسنامه 1855 در تاريخ 94/06/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- منيره نادرى حسين 
آبادى 61095 زوجه 2- ماهرخ وطن خواه 5 مــادر 3- امير على نادرى 
1274860776 فرزند 4- احمد نادرى 1282804828 فرزند  والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف 21320 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف 

اصفهان 

راز زن خيانتكار كه با همدستى دو مرد نقشه قتل شوهر خود را اجرا 
كرده بود، در جريان تحقيقات پليسى فاش شد.

 اوايل شهريور امسال زن جوانى با حضور در پليس آگاهى شهرستان 
شهريار و با طرح شكايتى عنوان كرد كه دو مرد نقاب دار زمانى كه او 
و شوهرش براى تفريح به يكى از بوستان هاى شهر رفته بودند به آنها 
ــرش و كتك زدن او از محل  حمله كرده و پس از مجروح كردن همس

فرار كرده اند.
همزمان با تشكيل پرونده قضايى، كارآگاهان جنايى تحقيقات در اين 
زمينه را آغاز كردند كه بررسى ها نشان داد، مرد جوان به دليل شدت 

خونريزى فوت كرده است. 
ــت يافتند  ــى دس ــرنخ هاي ــه س ــوران ب ــات، مام ــه تحقيق در ادام
ــته ــالف داش ــوهرش اخت ــا ش ــوان ب ــرد زن ج ــخص ك ــه مش ك

 است.
ــود.  ــن زن مظنون ش ــه اي ــه پليس ب ــود ك ــرنخ كافى ب ــن س همي
ــت و آمدهاى  ــن رف ــر گرفت ــا زير نظ ــس ب ــوران پلي ــه مام در ادام
ــاط پنهانى دارد  ــه اى ارتب ــرد غريب ــدند او با م زن جوان متوجه ش
ــوان  در جريان  ــد. زن ج ــت ش ــتور قضايى بازداش ــا دس بنابراين ب
ــتى دو مرد ــا همدس ــوهرش ب ــه قتل ش ــرانجام ب ــا س بازجويى ه

ــدى پيش به طور اتفاقى با   اعتراف كرد. او در اظهاراتش گفت: از چن

مردى آشنا شدم و ارتباط مان شكل گرفت. 
من و شوهرم با هم اختالف داشتيم، اما او حاضر به طالق نبود. از سوى 
ديگر شوهرم سدى در برابر رابطه من و مرد مورد عالقه ام بود، به همين 
ــوهرم را با مرد جوان در ميان گذاشتم كه او قول  ــه قتل ش دليل نقش

داد كمكم كند. 
ــى در  ــه پارك ــردش ب ــه گ ــه بهان ــرم را ب ــه همس روز حادث
ــورد  ــرد م ــه م ــم ك ــدم زدن بودي ــال ق ــاندم و در ح ــهريار كش ش
ــا چاقو  ــده و ب ــا آم ــمت م ــه س ــرى ب ــرد ديگ ــراه م ــه ام هم عالق
ــازى  ــراى صحنه س ــرا ب ــم م ــد ه ــد. بع ــى كردن ــرم را زخم همس

كتك زدند.
با اعتراف اين زن جوان، مرد مورد عالقه اش تحت تعقيب پليس قرار 

گرفت و دستگير شد.
ــر مقتول را تائيد كرد و   او با انتقال به پليس آگاهى گفته هاى همس
ــردم كه او ضربه هاى مرگبار  گفت: براى اين جنايت مردى را اجير ك

را وارد كرد. 
در ادامه تحقيقات، آدمكش اجير شده هم دستگير شد و به همدستى 

در اين جنايت اقرار كرد.
ــازى صحنه قتل، متهمان روانه  با اعتراف عامالن اين جنايت و بازس

زندان شدند.

نقشه زن خيانتكار براى قتل شوهر

ــدي  ــد در كمربن ي پرا ــودروى  ــل و خ ــون جرثقي ــادف كامي تص
ــي برجاي  ــته و يك زخم ــان رضوي، دو كش ــابور خراس ــتان نيش شهرس

گذاشت.
ــتان نيشابور گفت:  ــيني فرمانده انتظامي شهرس سرهنگ سيد حسن حس
ــي 110 مبني بر تصادف در كمربندي شهر  با اعالم مركز فوريت هاي پليس
ــبزوار) بالفاصله ماموران كالنتري 13 قدس به  نيشابور (محور نيشابور-س

همراه نيروهاي امدادي به محل سانحه اعزام شدند.
ــي هاي به عمل آمده در محل مشخص شد يك دستگاه  وي افزود: در بررس
كاميون جرثقيل كه در مسير مشهد به نيشابور در حركت بوده پس از برخورد 
با تريلي به سمت چپ منحرف و در مسير مخالف با يك دستگاه سواري پرايد 

برخورد كرده است.
در اين سانحه راننده خودرو پرايد(عليرضا34ساله) و سرنشين آن (جمشيد 
24 ساله) به علت شدت  ضربه وارده در دم فوت كردند و راننده جرثقيل نيز 

مجروح و توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شد.
وي تصريح كرد: كارشناس راهنمايي و رانندگي علت اين سانحه را ناتوانايي 
ــرعت مطمئنه اعالم  ــيله نقليه و تخطي از س راننده جرثقيل در كنترل وس

كرده است.
ــدگان توصيه  ــه رانن ــانحه ب ــف از اين س ــيني با ابراز تاس ــرهنگ حس س
ــه  ــه عجل ــاده از هرگون ــودن ج ــده ب ــي و لغزن ــان بارندگ ــرد در زم ك
ــخ و ناگوار  ــه حوادث تل ــاهد اين گون ــورد پرهيز كنند تا ش ــتاب بي م و ش

نباشيم.

ــالمندان و  ــا فريب س فردي كه ب
ــاب  ــت آوردن رمز حس ــه دس ب
ــورت اينترنتي  بانكي آنها ، به ص
ــرد  ــرقت مي ك ــان را س وجوهش
توسط پليس فتاى استان اصفهان 

شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي 
ــاى فرماندهي  ــس فت رييس پلي
ــان گفت:  ــتان اصفه انتظامي اس
در پي شكايت تعدادي افراد مسن 

مبني بر اينكه از حساب آنها به صورت اينترنتي سرقت شده است موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: كارآگاهان با انجام يكسري اقدامات تخصصي در فضاي مجازي، 
متهم كه جواني 23 ساله بود را شناسايي و دستگير كردند.

اين مقام مسوول اظهار داشت: متهم با وجود اينكه منكر هرگونه جرمي بود 
هنگامي كه با مدارك و مستندات پليس مواجه شد با اعتراف به بزه انتسابي 

به 40 فقره سرقت اقرار و انگيزه خود از اين كار را سودجويي عنوان كرد.
مرتضوي خاطر نشان كرد: متهم با حضور در كنار دستگاه عابر بانك و فريب 
افراد مسن و ناتوان كه قادر به كاركردن با آن نبودند، رمز دوم كارت را بدون 
اطالع صاحبانشان فعال و در فرصتي مناسب وجوه حساب آنها را به صورت 

اينترنتي برداشت مي كرده است .

فرمانده انتظامي استان يزد از دو عمليات همزمان ماموران پليس مبارزه با موادمخدر 
اين استان و كشف سه تن ترياك و هروئين در بازرسي از دو دستگاه تريلي خبر داد.

ــوداگران مرگ و  ــان با س ــارزه بي ام ــتاي مب ــد گفت: در راس ــردار ايرج كاكاون س
واردكنندگان بزرگ موادافيوني، ماموران پليس مبارزه با موادمخدر استان از بارگيري 
و حركت دو محموله سنگين موادمخدر از شرق كشور به سمت پايتخت، مطلع شدند.

وي ضمن اشاره به انجام كارهاي اطالعاتي و ردگيري دقيق مسير حركت خودروها 
ــتان يزد طي دو عمليات همزمان، يك دستگاه  افزود: روز گذشته ماموران پليس اس
تريلي دانگ فنگ بونكردار را در ايستگاه شهيد مدني و همچنين يك دستگاه تريلي 
ــهر يزد متوقف كردند.اين مقام ارشد انتظامي گفت: در  كشنده البرز را در ورودي ش
ــامل دو تن و 636 كيلو ترياك و 364  اين دو عمليات همزمان، سه تن موادمخدر ش

كيلو هروئين كشف و سه نفر از سوداگران مرگ نيز دستگير شدند.
سردار كاكاوند افزود: قاچاقچيان با جاساز كردن سه تن موادمخدر از نوع هروئين و 
ترياك داخل دو دستگاه تريلي بونكردار و كشنده از شرق كشور حركت كرده و قصد 
ــهرهاي شمالي كشور داشتند كه با تالش  انتقال و توزيع اين مواد را در پايتخت و ش

شبانه روزي ماموران پليس استان يزد دستگير شدند.
ــاره به عملكرد مطلوب پليس اين  ــتان يزد در خاتمه ضمن اش فرمانده انتظامي اس
استان در راستاي مبارزه با باندهاي واردكننده و توزيع كننده موادمخدر و همچنين 
ــد: با برنامه ريزي دقيق و  ــوداگران مرگ يادآور ش ــمار زيادي از س ــتگيري ش دس
ــال جاري  ــتان يزد از ابتداي س هماهنگي هاي به عمل آمده بين ماموران پليس اس
تاكنون شاهد افزايش 86 درصدي كشف انواع موادمخدر در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته هستيم.

كشف 3 تن ترياك و هروئين در يزداعتراف سارق اينترنتي تصادف كاميون جرثقيل با پرايد



امام صادق )ع( :
به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام 
معصیتش جرأت نبخشد و از او بیم داشته باش، 

بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.
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