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20  تروريست 
در مـرز دستگير شدند

ــج عمليات هاى  ــر اطالعات نتاي وزي
اخير سربازان گمنام امام زمان(عج) 
ــازى  ــف و خنثى س كه منجر به كش
ــده  ــتى طراحى ش تحركات تروريس
ــت را  ــده اس در ايام محرم و صفرش

تشريح كرد.
ــيدمحمودعلوى،  س ــالم   حجت االس

ــت خبرى  ــر اطالعات، در نشس وزي
ــاره به  ــا در تهران با اش ــانه ه با رس
ــراى ضربه زدن  ــمنان ب ــالش دش ت
ــاالر  ــزادارى س ــه هاى ع ــه برنام ب
شهيدان در ايام محرم و صفر، نتايج 
مهم ترين عمليات هاى سربازان گمنام 

امام زمان(عج) طى ...

ــت خبرى  ــر اطالعات، در نشس وزي
ــاره به  ــا در تهران با اش ــانه ه با رس
ــراى ضربه زدن  ــمنان ب ــالش دش ت
ــاالر  ــزادارى س ــه هاى ع ــه برنام ب
شهيدان در ايام محرم و صفر، نتايج 
مهم ترين عمليات هاى سربازان گمنام 
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ــور از 28  ــته مردان كش ــگ برتر واليبال نشس لي
ــت  ــود. نشس ــان ماه با حضور 8 تيم آغاز مى ش آب

هماهنگى ليگ برتر واليبال نشسته ...

ــى از خودروى  ــيه رونماي فرمانده نيروى انتظامى در حاش
مكانيزه كنترل پارك خودروها از جايگزينى احتمالى مزدا 3 

به جاى خودروهاى بنز پليس خبر داد ...

ــل وزارت  ــور از آمادگى كام ــس كش ــس اورژان ريي
ــينى خبر داد و گفت:  ــت در ايام اربعين حس بهداش

وزارت بهداشت در قالب تيم هاى مختلف...

اصفهانى ها تنور ليگ امسال را 
داغ مى كنند

«مـزدا 3» جايگزين بنزهاى 
پليس 

آماده بـاش مرزى اورژانس 
در اربعين

تخت فــوالد،
 گنجينه پنهـان

 جهـان تشيع است

12

كاهش 30 درصدى آب
در صنعت اصفهان 

ــهم آب صنعت اصفهان از  استاندار اصفهان گفت:  س
100 ميليون مترمكعب در سال 92، به 72 ميليون متر 

مكعب در سال 94 كاهش پيدا كرده است.
ــول زرگرپور در همايش آب در صنعت، چالش ها  رس
ــه منظر مهم دانست و  و راهكارها اين همايش را از س
اظهار داشت: اول اينكه اين همايش در مورد آب است 
ــتان  ــور و چه در اس كه امروز چه در دنيا،  چه در كش
كويرى ما يك بحران و يك مطالبه عمومى است كه اگر 
ــود به يك بحران منطقه اى  درست به آن پرداخته نش
تبديل خواهد شد، دوم اينكه همايش امروز بر صنعت 

تمركز دارد، كه به زعم بعضى متهم بحران آب ...
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ــووالن در حالى آمار فروش خودروهاى انباشته  مس
شده در پاركينگ را با ذوق و شوق اعالم مى كنند كه 

فروش اين محصوالت به قيمت باخت مردم ...

ــطين در تهران گفت: جامعه بين المللى  ــفير فلس س
ــد و فرقى بين  ــام مى ده ــات لفظى انج ــط خدم فق

كسانى كه مى كشند و قربانيان قائل نيست ...

ذوق زدگى مسووالن صنعت 
به قيمت باخت مردم 

خدمات جامعه بين الملل به 
فلسطينى ها، لفظى است
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ــش موفقيت آميز  ــپاه گفت: آزماي ــين فرمانده كل س جانش
موشك عماد تغيير تفكر راهبردى جهان نسبت به جمهورى 

اسالمى ايران را به دنبال داشت و موازنه ها را بر هم زد.
سردار حسين سالمى جانشين فرمانده كل سپاه به مناسبت 
ــتين همايش كيفيت  ــان روز كيفيت دفاعى، در نخس 18 آب
ــى از وزارت دفاع و مجاهدان  ــخنانى با قدردان دفاعى طى س
ــن وزارتخانه كه با حركت  ــه توليد قدرت دفاعى در اي عرص
ــه معتبر و موثر، افزايش كيفيت  ــده و انديش برنامه ريزى ش
ــرار داده و در  ــى را مورد اهتمام ق ــوالت صنايع دفاع محص
ــالمى، عهده دار  اين  ــخت ترين مقاطع تاريخى ايران اس س
ــمنان به ويژه  ــتند، گفت: امروز دش ــووليت بزرگ هس مس
ــرده و برنامه ريزى  ــتكبارى با يك تالش فش قدرت هاى اس
شده، درصدد شكستن شكوه، منزلت، اقتدار، هويت و حيات 
ــريف ايران هستند و در اين مسير از هيچ  عزتمندانه ملت ش
ــوق دادن ملت ما به  ــى نظير اعمال تحريم ها براى س روش
سوى انزواى سياسى فروگذار نكرده اند.جانشين فرمانده كل 
ــمنان با اعمال فشارهاى ظالمانه در  ــپاه با بيان اينكه دش س
ــورمان و تغيير مسير قدرت  ــلب قدرت سازى از كش پى س
ــتند، افزود: ملت ما در اين فضاى  ــان هس ــوى خودش به س
ــخت، بخش مهمى از يك جنگ حقيقى را اداره كرد و با  س
توكل به خداو پشت سرگذاشتن تحريم ها، كه از مهم ترين 
ــور براى عدم تسليم در برابر  مولفه هاى صنعت دفاعى كش
ــود، نشان داد كه با  ــتكبارى محسوب مى ش قدرت هاى اس
بهره گيرى از ظرفيت هاى درونى و شكوفايى استعدادها مى توان 
نوآورى هاى جديدى را براى  قدرت دفاعى جمهورى اسالمى 
ايران به ارمغان آورد. وى تصريح كرد: اما امروز شما برخالف 
ــارها، با ايمان و نوآورى پديده هاى جديدى را وارد  اين فش
ــه نمونه آن آزمايش موفقيت آميز  عرصه دفاعى مى كنيد ك
موشك عماد بود كه به عنوان يك اقدام بزرگ در اين عرصه، 
ــالمى  ــبت به جمهورى اس ــر تفكر راهبردى جهان نس تغيي
ــالمى  ــت و موازنه ها را بر هم زد.س ــران را به دنبال داش اي
ــت بلكه  ــت: جنگ جديد لزوما، ميدان مبادله آتش نيس گف
ــت و امروزه  ــه و تفكر نيروى مقابل اس مديريت نگاه، انديش
بازدارندگى از جنگ موثرتر است زيرا اگر در ميدان تاكتيك 
ــيم در ميدان جنگ نيز قوى خواهيم بود.جانشين  قوى باش
فرمانده كل سپاه، چابكى و دقت را از الزامات تاكتيكى ميدان 
نبرد دانست و افزود: تمامى افكار و انديشه هاى ما بايد براى 
ــد  ــت، طراحى و ارتقاى كيفيت محصوالت دفاعى باش حرك
ــامانه  ــتم ها  و س ــت با  آگاهى از عملكرد سيس و  الزم اس
ــازى و روز به روز  ها در ميدان نبرد، وضعيت موجود را بهس
ارتقاء بخشيم. سالمى تصريح كرد: هيچگاه نبايد اجازه دهيم 
ــبت به زمان نابرابر شود و درزمينه تاكتيك  شتاب رشد نس
ــد كنيم كه بحمداهللا وزارت دفاع با  و تكتيك بايد توامان رش
ــده است و  مديريت جهادى و ايمان كامل وارد اين عرصه ش

موفقيت هاى زيادى را رقم زده است.

ــورمان گفت:  ــاون اروپا و امريكاى وزير امور خارجه كش مع
ايران عالقمند به توسعه روابط اقتصادى، سياسى، فرهنگى 

و پارلمانى با كشورهاى آمريكاى التين است
ــفراء و نمايندگان سياسى كشورهاى  ــترك س نشست مش
حوزه امريكاى التين در تهران با سفراى جمهورى اسالمى 
ــد تخت روانچى  ــن با حضور مجي ــران در امريكاى التي اي
ــد  ــاون اروپا و امريكاى وزير امور خارجه و مديران ارش مع

حوزه امريكا در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
ــورمان در  ــاون اروپا و آمريكاى وزارت امور خارجه كش مع
ــورهاى حوزه امريكاى  ــت با اشاره به جايگاه كش اين نشس
ــالمى ايران  ــورى اس ــى جمه ــت خارج ــن در سياس التي
ــى، فرهنگى و پارلمانى  به ويژه در عرصه اقتصادى، سياس
گفت : جمهورى اسالمى ايران به توسعه و تعميق روابط با 
حوزه آمريكايى التين به ويژه در حوزهاى مختلف از جمله 
ــاى چند جانبه   ــرمايه گذارى و همكارى ه ــادى ، س اقتص

عالقمند و مصمم است.
ــاره به تغييرات به وجود آمده در  مجيد تخت روانچى با اش
جامعه جهانى و ظرفيت هاى اقتصادى قابل توجه در منطقه 
آمريكاى التين ، تاكيد كرد: در چنين فضايى فرصت هاى 
مهمى براى همكارى فراهم شده  و بايد مسير همكارى ها 
را براى شكوفايى روابط هموار كرد.وى سفر روساى جمهور 
كشورهاى امريكاى التين به تهران براى شركت در اجالس 
ــراى رايزنى با هدف  ــن المللى گازى را فرصتى مغتنم ب بي
ــعه و تعميق روابط دوجانبه و منطقه اى برشمرد.وى  توس
ــده نزديك مقامات  ــراز اميدوارى نمود در آين همچنين اب

ارشد كشورمان به منطقه آمريكاى التين سفر كنند.
ــاره به تحوالت  ــورمان با اش ــاون وزير امور خارجه كش مع
ــى را معضل  ــم و افراط گراي ــده تروريس ــه ، پدي خاورميان
ــا اين  ــارزه ب ــرد: مب ــد ك ــمرد و تاكي ــى برش ــن الملل بي
ــوم تنها با همكارى و مشاركت تمامى كشورهاى  پديده ش
ــت. ــه خاورميانه و جامعه بين المللى امكان پذير اس منطق
معاون وزير امور خارجه كشورمان همچنين ضمن تشريح 
ــالمى  ــد اجراى برجام ، پايبندى جمهورى اس آخرين رون
ــراى برجام را مورد  ــدات خويش در قبال اج ــران به تعه اي
ــدوارى كرد  ــه ابراز امي ــرار داد و در همين رابط ــد ق تاكي
ــان ممكن تحريم هاى  ــراى برجام در كوتاه ترين زم با اج
ــفرا و نمايندگان  ــن ديدار س ــود. در اي ــن المللى لغو ش بي
ــه برزيل،  ــن از جمل ــكاى التي ــه آمري ــورهاى منطق كش
مكزيك، ونزوئال، كوبا، اروگوئه، بوليوى، اكوادور، آرژانتين و 
نيكاراگوئه، به طور جداگانه طى سخنانى بر تقويت و توسعه 
روابط در ابعاد مختلف تاكيد و ابراز اميدوارى نمودند با لغو 
ــالمى ايران،  ــى عليه جمهورى اس ــم هاى بين الملل تحري
ــطح  ــه ويژه در حوزه اقتصادى به س ــبات دوجانبه ب مناس

مطلوب و قابل قبولى برسد.

آزمايش موشك عماد ، 
موازنه ها را بر هم زد

تخت روانچى:
ايران عالقه مند به توسعه روابط با 

كشور هاى آمريكاى التين است

خبر 

ــطين در تهران گفت: جامعه بين المللى فقط  سفير فلس
خدمات لفظى انجام مى دهد و فرقى بين كسانى كه مى 

كشند و قربانيان قائل نيست.
ــى مقابله آثار جنگ  ــالح زواوى در همايش روز جهان ص
ــرايط دشوار مردم در  ــت ضمن تشريح ش بر محيط زيس
ــغالى گفت: تمام مناطق اين سرزمين،  سرزمين هاى اش
ــم غاصب  ــاوز رژي ــت تج ــدس تح ــن مق ــردم و اماك م
ــتند و اين رژيم غيريهوديان، كودكان  ــتى هس صهيونيس
ــهرك نشينان مورد حمله  ــط ارتش و ش و جوانان را توس

قرار مى دهد.
ــه 80 هزار نفر  ــطين در تهران با بيان اين ك ــفير فلس س
ــت ها زخمى  ــطين در اثر حمالت صهيونيس از مردم فلس
ــامل  ــد از آن ها را كودكان ش ــت: 14 درص ــدند، گف ش
مى شوند تعداد زيادى از آنها نيز در اثر حمالت جان خود 

را از دست داده اند.
ــوى  ــطينى از س ــزار و 200 فلس ــه داد: دو ه وى ادام
ــلحه گرم مورد هدف قرار گرفتند،  ــت ها با اس صهيونيس
ــدند و هزاران نفر بر اثر  ــوختگى ش 300 كودك دچار س

استنشاق گاز اشك آور دچار مصدوميت شدند.
ــرائيلى ها  ــان اينكه اس ــطين در تهران با بي ــفير فلس س
همچنان در كرانه باخترى غيرنظاميان را مورد حمله قرار 
مى دهند، گفت: تعداد زيادى از مردم كه برخى از آن ها 
ــتگير شده و تحت شكنجه و  ــال دارند دس كمتر از 15 س

سواستفاده فيزيكى قرار مى گيرند.
وى تاكيد كرد كه قيام مردم فلسطين، قيام به حقى است 

كه براى دفاع از خود و آزادى سرزمين شان است.
ــدن  ــزوم اجرايى ش ــر ل ــد ب ــن تاكي ــالح زواوى ضم ص

ــازمان ملل و موافقتنامه اسلو گفت: سال  قطعنامه هاى س
گذشته در غزه دو هزار نفر شهيد ، 11 هزار نفر زخمى و 
ــدند و اسرائيل همچنان به دنبال  نيم ميليون نفر آواره ش

تحقق آرمان از نيل تا فرات است.
ــا را به  ــى خواهند م ــا م ــرد: آن ه ــان ك ــر نش وى خاط
ــه اماكن  ــه ب ــال حمل ــد و در ح ــادت دهن ــاوزات ع تج
در  و  ــتند  هس ــى  االقص ــجد  مس ــه  جمل از  ــدس  مق
ــى اندازند، اما  ــه راه م ــالمى هم جنگ ب ــور هاى اس كش
ــل ما نسل جديدى است و جوانان  فراموش كردند كه نس

ما سعى خواهند كرد كشور خود را آزاد كنند.
ــه  ك ــن  اي ــان  بي ــا  ب ــران  ته در  ــيطين  فلس ــفير  س
ــل ديگر منتقل  ــلى به نس ــه رنج ما از نس ــان طور ك هم
ــلى  ــت و از نس ــم همينطور اس ــا ه ــود، صبر م ــى ش م
ــدف  ــت: ه ــود، گف ــى ش ــل م ــر منتق ــل ديگ ــه نس ب
صهيونيست ها اين است كه ما آزادى فلسطين را فراموش 

كنيم.
ــكار  ــه ابت ــور معصوم ــا حض ــك روزه ب ــش ي ــن هماي اي

رييس سازمان محيط زيست برگزار شد. 
ــطين، ژاپن و دكتر صادق زيبا كالم از ديگر  ــفراى فلس س

حاضران در اين همايش، در پارك پرديسان بوند. 
ــر خود در همايش  ــور خارجه نيز به همراه همس وزير ام
ــت  ــگ بر محيط زيس ــار جن ــا آث ــه ب ــى مقابل روز جهان

حضور يافت.

ــربازان گمنام  وزير اطالعات نتايج عمليات هاى اخير س
امام زمان(عج) كه منجر به كشف و خنثى سازى تحركات 
ــتى طراحى شده در ايام محرم و صفرشده است  تروريس

را تشريح كرد.
ــيدمحمود علوى،  ــالم  س ــر، حجت االس ــزارش مه به گ
ــانه ها در  ــا رس ــت خبرى ب ــات، در نشس ــر اطالع وزي
ــراى ضربه زدن به  ــمنان ب ــاره به تالش دش تهران با اش
ــام محرم و  ــهيدان در اي ــاالر ش برنامه هاى عزادارى س
ــربازان گمنام  ــن عمليات هاى س ــر، نتايج مهم تري صف
ــاى  ــر و ضربه ه ــاى اخي ــى ماه ه ــج) ط ــام زمان(ع ام
ــده به تيم هاى تروريستى دشمنان منطقه اى و  وارد ش

فرامنطقه اى را تشريح كرد.
ــاره به حركت شيطنت آميز  ــالم علوى، با اش حجت االس
ــاه محرم  ــتانه م ــس در آس ــى انگلي ــى بى س ــبكه ب ش
ــيطنت آميز  ــبكه در يك حركت ش ــح داد: اين ش توضي
ــه از گروه هاى  ــن الظواهرى را قرائت كرد ك ــه ايم بياني
تروريستى خواسته بود تا اسلحه خود را از روى يكديگر 
ــانه بروند، اما بعد از بررسى  ــوى ايران نش بردارند و به س
ــدود 8 ماه پيش  ــد كه اين بيانيه براى ح ــخص ش مش
ــر  ــتانه ايام محرم با اهداف خاصى منتش ــوده و در آس ب

شده است.
ــركات باعث  ــه اين تح ــرد: مجموع ــان ك وى خاطرنش
ــترى نسبت  ــيت بيش ــد تا وزارت اطالعات با حساس ش
ــان آنها  ــتى و حامي ــاى تروريس ــركات جريان ه ــه تح ب
ــات  ــى تكفيرى با جلس ــده و كميته عال ــل ش وارد عم
ــات  ــوع توجه كرد و جلس ــه موض ــبت ب ــرده تر نس فش

ــاه محرم  ــا از قبل م ــر اعض ــن و ديگ ــور م ــا حض آن ب
آغاز شد. وزير اطالعات اضافه كرد: در پى اين جلسات به 
ــتان ها هشدار داده شد تا  تمام اداره كل اطالعات در اس
هوشيار باشند و تمام حركات مشكوك را زير نظر بگيرند 

و به موقع برخورد كنند.
دسـتگيرى 20 عامل ترويسـتى عازم عراق و 

سوريه در مرزهاى كشور
ــالم علوى با اشاره به مهم ترين عمليات هاى  حجت االس
ــده اظهار داشت: با وجود تحركات  تروريستى خنثى ش
بسيار دشمن طى اين مدت با هوشيارى سربازان گمنام 
امام زمان(عج) بيش از 20 نفر از عوامل تروريستى كه در 
ــوريه تردد مى كردند،  مرزهاى ايران به مقصد عراق و س
ــدند؛ اين افراد در استان هاى  ــايى و بازداشت ش شناس
ــتى انجام  مختلف داراى تحرك بودند و عمليات تروريس
داده بودند و ضمن ربودن خودروهاى برخى افراد، آنها را 

به قتل رسانده بودند.
ــتان ها برنامه عمليات  ــت: اين افراد براى شهرس وى گف
انفجارى داشتند كه اين برنامه ها خنثى شد و اطالعات 
آنها پس از اتمام كار به اطالع مردم عزيز خواهد رسيد.

ــربازان  ــه، همچنين از ضربه س ــات در ادام ــر اطالع وزي
ــتى در  ــبكه هاى تروريس ــام زمان(عج) به ش گمنام ام
ــتى در  ــتگيرى 10 عامل تروريس ــور و دس ــرق كش ش
ــتان و  ــتان، مازندران، تهران و سيس ــتان هاى گلس اس
ــتى  ــر داد و افزود: در پى اقدام تروريس ــتان خب بلوچس
ــوعاى حسينى در صفى آباد دزفول با تيراندازى  ايام تاس
ــر مجروح  ــهيد و دو نف ــر ش ــينيه دو نف ــك حس ــه ي ب

ــدت كوتاهى همه اين  ــه لطف خدا در م ــده بودند، ب ش
ــايى و 14 عامل تروريستى كه  عوامل تروريستى شناس
ــر از آنها ضاربان اصلى در عمليات هاى مختلف در  8 نف

خوزستان بودند، دستگير شدند.
ــالم علوى ادامه داد: ضربه به تيم تروريستى  حجت االس
ــنگرد و چند  ــه سوس ــدارى ب ــدازى فرمان ــل تيران عام
ــتان از ديگر عمليات هاى  ــگاه انتظامى اين شهرس پاس
ــربازان گمنام امام زمان(عج)  ــوى س صورت گرفته از س
ــد؛  ــال جارى انجام ش ــود كه در تاريخ 16 آبان ماه س ب
ــر نظر  ــى زي ــات همگ ــن عملي ــدگان در اي دستگيرش

كشورهاى مرتجع منطقه فعاليت مى كردند.
تمام تحركات تروريستى را زير نظر داريم

ــان اينكه ايام محرم  ــت با بي وزير اطالعات در اين نشس
ــتى عموما  ــه جريان هاى تروريس ــر از مقاطعى ك و صف
ــترى  ــم  عزادارى جديت بيش ــه زدن به مراس راى ضرب
ــد، گفت: تحمل امنيت بى بديلى كه به  به خرج مى دهن
ــالمى حاكم  ــر مقام معظم رهبرى بر جمهورى اس تعبي
ــالمى بسيار سنگين  ــت، براى دشمنان جمهورى اس اس
ــال هاى اخير تمام توان خود را به  ــت؛ بنابراين در س اس
ــده امنيت جمهورى  ــر نحوى ش ــد تا به ه كار گرفته ان
ــف خداوند در  ــند كه به لط ــالمى را به چالش بكش اس
ــربازان گمنام امام زمان(عج)،  ــال هاى اخير س طول  س
تيم هاى مختلف تروريستى را در تور امنيتى خود گرفتار 
ــان را خنثى  ــرده و به آنها ضربه  زده اند و طرح هاى ش ك

كرده اند.
حجت االسالم علوى افزود: اين امنيت بى بديل، دشمنان 

جمهورى اسالمى را به نوعى تحقير كرده است؛ از سوى 
ــتان،  ــورهاى منطقه و در عربس ديگر در جاى جاى كش
ــه و تركيه  ــز در فرانس ــس و ني ــت، تون ــتان، كوي پاكس
انفجارهايى رخ داد كه منجر به كشته شدن مردم كوچه 

و خيابان شد.
ــى كردند از  ــاى مختلف اعالم م ــتگاه ه وى افزود: دس
ــتى انجام عمليات  ــه اهداف اين گروه هاى تروريس جمل
تروريستى در ايران است كه با هوشيارى سربازان گمنام 

امام زمان(عج) موفق نشدند.
ــارهايى كه در جريان  ــوى ديگر فش وى ادامه داد: از س
ــيه در سوريه، به دشمنان وارد شد  عمليات نظامى روس
ــد دشمنان جمهورى اسالمى تالش  در مجموع باعث ش

خود را براى ضربه زدن به ايران مضاعف كنند.
ــرت  ــت حض ــا عناي ــرد: ب ــد ك ــات تاكي ــر اطالع وزي
ــربازان گمنام  ــام زمان(عج) و دعاى زاكيه و تالش س ام
ــپاه پاسداران  ــاير نيروها از جمله س امام زمان(عج) و س
ــش جمهورى  ــروى انتظامى، ارت ــالمى، ني ــالب اس انق
اسالمى و سازمان بسيج مستضعفين، امنيت كامل عزاى 
حسينى تامين شد و مردم عزيزمان با امنيت كامل اين 

مقطع را پشت سر گذاشتند.
ــام زمان(عج)  ــربازان گمنام ام ــرد: س ــوى تصريح ك عل
ــراف كامل اطالعاتى دارند و هر گونه  ــيارى، اش با هوش
ــود،  ــه جنايتى منتهى ش ــش از اينكه ب ــى را پي حركت
شناسايى كرده و زير ضربه مى برند و اميدواريم با دعاى 
ــربازان گمنام امام زمان(عج) هميشگى  مردم، توفيق س

باشد.

و20  تروريست

 در مـرز 

دستگير شدند

ــيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى  عضو كميس
ــير خاص  ــراى ديكته كردن مس ــت : نفوذى ها ب ــالمى گف اس
ــم بگيريم.  ــا غلط تصمي ــل مى كنند تا م ــم گيرى عم تصمي
ــت  ــيون امنيت ملى و سياس ــور حقيقت پور عضو كميس منص
ــاره به ضرورت استمرار  ــوراى اسالمى، با اش خارجى مجلس ش
شناسايى و برخورد با نفوذى ها در عرصه هاى مختلف از جمله 
ــى، فرهنگى و اقتصادى، گفت: بايد مراقبت  ــانه اى، سياس رس
كنيم تا نفوذى ها براى جمهورى اسالمى ايران تصميم نگيرند.

ــه نفوذ براى تخريب نيست. گاهى نفوذى ها  وى افزود: هميش
ــير خاص تصميم گيرى عمل مى كنند  براى ديكته كردن مس
ــت پور ادامه  ــرى غلط وادار كنند.حقيق ــا ما را به تصميم گي ت
ــتند،  ــى نفوذى ها به دنبال باال بردن هزينه نظام هس داد: گاه
ــال هاى پيروزى انقالب تاكنون موارد  به طورى كه در طول س
ــتيم مانند كشميرى و كالهى كه يكى  ــيار داش اين چنينى بس
ــت  ــران و آن ديگرى دفتر رياس ــالمى اي ــزب جمهورى اس ح
ــور  ــورى را منفجر كرد كه باعث هزينه هاى باال براى كش جمه
شد.اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اقدام سپاه در شناسايى 
و دستگيرى عوامل نفوذى در برخى رسانه ها، اقدام قابل تقديرى 
ــت كه بايد مورد حمايت همه جانبه قرار گيرد، خاطرنشان  اس
كرد: اين اقدام با شناسايى و برنامه ريزى قبلى صورت گرفته و 

اسناد و مداركى در مورد اقدامات اين جريان وجود دارد.

ــاى  ــوذى ه ــتگيرى نف ــه دس ــاره اينك ــس درب وى، در مجل
ــان  ــت، خاطرنش ــى نبوده اس ــه هيچ وجه سياس ــانه اى ب رس
ــاله برخورد  ــت عده اى تالش كنند كه مس ــت نيس كرد: درس
ــب برجام مرتبط  ــاله دلخورى از تصوي ــوذى ها را به مس ــا نف ب
ــع گيرى چپ  ــى، موض ــع مل ــاره مناف ــت: درب ــد. وى گف كنن
ــت ايران  ــگ تحميلى مل ــت؛ در جن ــا اس ــى معن ــتى ب و راس
ــت نظام را  ــرد، بلكه منفع ــت عمل نك ــپ و راس ــاس چ بر اس
ــد:  ــم گرفت. وى يادآور ش ــب با آن تصمي ــناخت و متناس ش
بايد به طور محسوس و نامحسوس بنايى در كشور پايه گذارى 
ــه اى از جمهورى  ــود تا هيچ كس اجازه نفوذ در هيچ عرص ش

اسالمى ايران را نداشته باشد.

ــيه تحوالت  ــور خارجه ايران و روس ــان وزيران ام معاون
ــده وين را در  ــت چند جانبه هفته آين ــوريه و نشس س
ــرار داده اند  ــكو ق ــود در مس ــرات خ ــتور كار مذاك دس
ــت هاى  ــاى دو جانبه را در باره سياس ــا همگرايى ه ت

منطقه اى افزايش دهند.
ــى و آفريقايى  ــان» معاون عرب ــين امير عبداللهي «حس
ــره تلفنى با  ــس از مذاك ــران، پ ــور خارجه اي ــر ام وزي
ــود و نماينده رييس  ــف» همتاى خ ــل بوگدان «ميخايي
جمهورى روسيه در امور خاورميانه و آفريقا، وارد روسيه 
شد تا در مذاكرات فشرده اى اوضاع منطقه را با همتاى 

خود بررسى كند.
ــكو گفت:  ــان، پيش از آغاز مذاكراتش در مس عبداللهي
ــور و در  ــوريه در حل بحران اين كش ــور س مردم و كش
ــت خويش تصميم  فرايندى دموكراتيك درباره سرنوش
ــوريه در حال  ــورى ها و ارتش س بگيرند و هم اكنون س
مبارزه با تروريسم هستند و جمهورى اسالمى ايران هم 
ــت وين به منظور كمك به حل سياسى بحران  در نشس

كشور شركت خواهد كرد. 

بوگدانف نيز مواضع دو كشور را در مورد تحوالت سوريه 
مشترك خواند و بر ادامه اين راهبرد تاكيد كرد.

ــرگئى الوروف» وزيران  ــف» و «س ــواد ظري «محمدج
ــته  ــيه در چند هفته گذش ــران و روس ــور خارجه اي ام
ــن تلفنى مذاكره و  ــوريه و يم پنج بار در باره بحران س
ــور براى حل بحران هاى  بر ادامه همكارى هاى دو كش
ــره و همچنين قطع  ــه از طريق مذاك ــى خاورميان كنون

حمايت از تروريسم تاكيد كرده اند.

ديكته كردن مسير غلط، هدف نفوذى ها در كشور است بحران سوريه در دستور كارمذاكرات معاونان وزيران 
امورخارجه ايران و روسيه

سفير فلسطين در تهران :
خدمات جامعه بين الملل به فلسطينى ها، لفظى است
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مسووالن در حالى آمار فروش خودروهاى انباشته 
شده در پاركينگ را با ذوق و شوق اعالم مى كنند 
ــت باخت مردم  كه فروش اين محصوالت به قيم

است.
ــاه و دفاع به  ــت، رف ــاد، صنع ــه وزراى اقتص  نام
ــور  ــودى اقتصاد كش ــاره اوضاع رك ــى درب روحان
«در صنعت خودرو، صورت هاى مالى زيان انباشته 
اى معادل 200/4 ميليارد تومان را نشان مى دهند 
و اين در حالى است كه به دليل بحران نقدينگى، 
ــت و موجودى  صنعت مزبور در معرض توقف اس
انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 000/100 

خودرو كف كارخانه رسيده است.»
ــودرو و چاره  ــن خ ــا كمپي ــارزه ب ــت هم مب  دول
ــن صنعت را آغاز  ــى براى خروج از ركود اي انديش

كرد.
ــده  ــده اى از مردم هم پيمان ش ــود كه ع ماه ها ب
ــبت  بودند كه خودرو نخرند و اعتراض خود را نس
ــا به دولت  ــودر و كيفيت آنه به افزايش قيمت خ
اعالم كنند تا بلكه فرجى شود و قيمت ها كاهش 

ــم اخير دولت  ــت افزايش يابد.اما تصمي و يا كيفي
همه اين اميدهاى واهى را نقش برآب كرد. دولت 
ــاى وام 25 ميليون تومانى  يازدهم با تصويب اعط
خودرو از خودروسازان حمايت كرد و مردم را تنها 

گذاشت.
برخى بر اين باورند كه مردم همچنان بايد مقاومت 
كنند و خودرو نخرند. چون تسهيالت جديدى كه 
اين روزها به مردم پرداخت مى كند، به نفع مردم 
نيست و خريداران در ازاء وام دريافتى متناسب با 
نوع، قيمت خودرو و مدت زمان بازگشت پول، بايد 

بازپرداخت هاى نامتعارف داشته باشند.
ــاى ليزينگى  ــول فروش ه ــالف روال معم ــر خ ب
خودرو كه وام ها به صورت اقساط ماهانه پرداخت 
مى شدند، خودروسازان اين بار اقساط را در قالب 

چك هاى شش ماهه دريافت مى كنند.
ــده در روز   در ميان 12 هزار خودروى فروخته ش

اول طرح ، رتبه يك متعلق به پرايد بوده است. 
ــان  ــده نش ــوع انتخاب خودروهاى خريدارى ش ن
ــطح درآمد مصرف  ــودن س ــه، پايين ب مى دهد ك

ــد در ميان  ــاالى پراي ــروش ب ــب ف ــده موج كنن
متقاضيان شده است.

ــطح  ــه، خريدارى كه س ــوال قابل تعمق آن ك س
ــت و اگر مجموع دريافتيش  حقوقش كارگرى اس
ــك ميليون  ــت حتى ي ــبينانه ترين حال در خوش
ــه ماهانه 704  ــد، آيا توان آن را دارد ك تومان باش
ــودرو كه اين  ــاط وام خ هزار تومان (حداقل اقس
ــان بازپرداخت وام  ميزان در صورتى كه مدت زم
ــود) از حقوق خود را  طوالنى باشد، بيشتر مى ش
كنار بگذارد و در عين حال ساير هزينه هاى زندگى 
خود را نيز تأمين كند. معلوم نيست خودروهاى بى 
كيفيت ماه ها خوابيده در پاركينگ ها، درچندمين 
ــمت  ــان را به س ــود صاحبان ش ــت خ روز فعالي
ــض قطعه يا تعميرهدايت  نمايندگى ها براى تعوي
ــداد مراجعين به  ــش تع ــا افزاي ــرد. ب خواهند ك
ــى خودروها، كار فعاالن  تعميرگاه ها وهزينه تراش
اين صنف رونق بيشترى مى گيرد و دراين چرخه 
معيوب، از هر جهت كه نگاه كنيم اين خريدار است 

كه بازنده است.

ــودروى مكانيزه كنترل  ــيه رونمايى از خ فرمانده نيروى انتظامى در حاش
پارك خودروها از جايگزينى احتمالى مزدا 3 به جاى خودروهاى بنز پليس 
خبر داد.سردار حسين اشترى در حاشيه نشست فصلى روساى پليس راهور 
كشور با رونمايى از خودروى جديد مكانيزه كنترل پارك اظهار داشت: اين 
خودروها كه به صورت مكانيزه،  پارك خودروها در معابر پايتخت را كنترل 
مى كنند قابليت اين را دارند تا با سرعت و دقت بيشتر و بهره مندى از سيستم 
تصويربردارى از خودروهايى كه در مكان غيرمجاز اقدام به پارك كرده اند، 

نسبت به اعمال قانون خودروهاى متخلف،  اقدام كنند.
فرمانده ناجا گفت: در حال حاضر قرار است اين خودروها به صورت پايلوت 
در تهران به كار گرفته شوند و در صورت موفق آميز بودن، در ساير شهرها نيز 
استفاده خواهند شد. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعدادى خودروى 
مزدا وارد نيروى انتظامى شده  و در حال تست جاده اى اين خودرو هستيم كه 
البته در صورت موفقيت آميز بودن اين تست ها، قطعا از اين خودرو استفاده 
ــتفاده از  ــق قوانين ما تنها مجاز به اس ــترى ادامه داد: طب خواهيم كرد. اش
خودروهاى داخلى يا مونتاژ داخل كشور هستيم و در غيراينصورت بايد مجوز 
استفاده از خودروهاى ديگر را از ستاد كل نيروهاى مسلح اخذ كنيم. همچنين 
هزينه نگهدارى پايين خودرو و مطابقت ويژگى هاى فنى آن با ماموريت هاى 
پليس از ديگر موارد مورد توجه ما در اين مورد است.فرمانده ناجا خاطرنشان 
ــا  از اين خودرو در بخش  كرد: در صورت ارزيابى مثبت از اين خودرو، قطع

انتظامى نيز استفاده خواهد شد.

مدير عامل شركت نفت خزر با اشاره به برنامه ريزى براى حفارى يك حلقه 
چاه جديد توصيفى در ميدان سردار جنگل، اعالم كرد: بر اساس مطالعات 
ــازندهاى جديد احتمال كشف اليه هاى  انجام شده در صورت ورود به س
ــريح برنامه هاى  جديد نفتى در اين ميدان وجود دارد.على اصولى در تش
جديد اكتشاف ايران در آب هاى عميق درياى خزر، گفت: در شرايط فعلى 
يكى از سياست هاى شركت ملى نفت ايران در حوزه درياى خزر حفارى 
ــاف شده سردار جنگل  يك حلقه چاه جديد توصيفى در ميدان تازه اكتش
ــركت نفت خزر با اعالم اين كه هدف از حفارى چاه  ــت.مديرعامل ش اس
ــازندهاى هيدروكربورى و  توصيفى در ميدان سردار جنگل شناسايى س
ــارى چاه توصيفى و  ــت، تصريح كرد: قطعا با حف محدوده اين ميدان اس
اخذ اطالعات جديد مخزنى مى توان نسبت به هزينه دقيق سرمايه گذارى 
توسعه اين ميدان نفتى دست يافت.وى با يادآورى اين كه براساس حفارى 
ــده تاكنون فقط يك اليه هيدروكربورى در اين ميدان  اكتشافى انجام ش
كشف و شناسايى شده است، اظهار كرد: اما بر اساس مطالعات انجام شده 
به نظر مى رسد اگر به اليه هاى پايين تر برويم احتمال وجود اليه هاى نفتى 
ديگرى وجود داشته باشد. اين مقام مسوول افزود: بنابراين بعد از مشخص 
شدن حد و حدود ميدان سردار جنگل در درياى خزر، برآورد هزينه هاى 
ــه در كنفرانس تهران  ــود. وى با يادآورى اين ك مورد نياز قطعى تر مى ش
توسعه و توليد ميدان سردار جنكل در قالب بسته هاى سرمايه گذارى ارائه 
مى شود، تبيين كرد: در جلساتى كه به صورت انفرادى با شركت ها داريم 

نيز در صورت جدى بودن شركت ها، اين بسته ها ارائه مى شود.

ــاره به اينكه طبق قانون مجلس بايد  وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعى با اش
حدود شش ميليون نفر از دريافت يارانه نقدى حذف شوند گفت: در حال 
ــدگان از يارانه نقدى به مرز سه ميليون نفر نزديك  حاضر تعداد حذف ش

شده است.
ــدگان از دريافت يارانه نقدى گفت: ما   على ربيعى درباره تعداد حذف ش
مى خواهيم به تكليف قانونى كه مجلس براى دولت در نظر گرفته، برسيم. 
ــد از دريافت يارانه حذف  ــش ميليون نفر باي طبق قانون مجلس حدود ش
ــخ به اينكه تاييد مى كنيد كه تاكنون سه ميليون نفر از  شوند. وى در پاس
دريافت يارانه حذف شده اند افزود: نه اين ميزان سه ميليون نيست. بين دو 
ميليون نفر تا سه ميليون نفر است. تعدادى نسبت به حذف يارانه اعتراض 
ــى وصل شده است. برخى نيز پس از  كرده بودند كه يارانه ها پس از بررس
اعتراض به آنها ثابت شد كه داراى اموالى كه ما بررسى كرده بوديم هستند 

به همين دليل يارانه شان وصل نشد.
ــاى اقتصادى  ــا به فعاليت ه ــه از طريق پايگاه ه ــاره به اينك ربيعى با اش
ــرك نكشيديم گفت: تعداد  دسترسى داريم، اما به حسا ب هاى بانكى س
افراد حذف شده از يارانه همچنان در مرز نزديك به سه ميليون نفر است. 
ــال جارى بر اساس قانون مصوب  حذف يارانه نقدى پردرآمدها كه در س
ــاس اطالع از وزارت  ــترى اجرايى شده است، بر اس مجلس با سرعت بيش
ــدگان به مرز ــال94 تعداد حذف ش ــا 11 آبان ماه س تعاون، كار و رفاه ت

 سه ميليون نفر رسيده بود.

ــت قيمت نفت به 80 دالر در هر  آژانس بين المللى انرژى، بازگش
بشكه تا پايان سال 2020 ميالدى را امرى غير ممكن دانست.

ــت نفت به ــت قيم ــى انرژى اعالم كرد: بازگش ــس بين الملل  آژان
 80 دالر در هر بشكه تا پايان سال 2020 ميالدى امرى غير ممكن 

به نظر مى رسد.
ــاره كرد كه  ــن المللى به اين نكته اش ــال، اين نهاد بي در همين ح
ــرمايه گذارى در حوزه نفت كاهش يافته است و از سوى ديگر،  س
انتظار مى رود كه رشد تقاضاى ساالنه نفت تا سال 2020 ميالدى 
ــال 2040 ميالدى به 5/103 ميليون  ــكه و تا س به 900 هزار بش

بشكه در روز افزايش يابد.
همچنين مسووالن آژانس بين المللى انرژى اين نكته را يادآورى 
كردند كه سقوط قيمت نفت به تقريبا 50 دالر در هر بشكه موجب 
ــيل» آمريكا كه به عنوان عامل اصلى براى  شد كه توليد نفت «ش
ــش 50 درصدى  ــباع بازار جهانى نفت بود و اهرمى براى كاه اش

قيمت نفت در يكسال اخير بود، كاهش يابد.
ــال 2020 ميالدى قيمت  به گفته آنان، پيش بينى مى شود از س
ــمت 80 دالر در هر بشكه ميل پيدا كند،  نفت با روندى كند به س
ــرمايه گذارى در حوزه نفت در سال  ضمن اينكه ميزان كاهش س
ــد بود و امكان افزايش اين  جارى ميالدى بيش از 20 درصد خواه

ميزان براى سال آينده ميالدى نيز وجود خواهد داشت.

«مزدا 3» جايگزين بنزهاى پليس كشف جديد نفت در خزر حذف شدگان يارانه در مرز سه ميليون  نفت 80 دالرى تا 5 سال آينده بازنمى گردد

خبر خبر

عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت:  در شرايط نامناسب اقتصادى 
ــت كه دولت براى  فعلى بايد از ازدواج جوانان حمايت كرد. چگونه اس
ــاص مى دهد. آيا خودرو  ــهيالت خودرو اعتبار الزم اختص اعطاى تس

مهم تر از ازدواج جوانان است؟
محمد اسماعيل سعيدى در پاسخ به اين پرسش كه بسيارى از جوانان 
ــتار افزايش ميزان وام ازدواج و در نظر گرفتن تسهيالتى براى  خواس
ــت:  برنامه حمايت از زوج هاى  آسان سازى ازدواج هستند، اظهار داش
جوان و افزايش ميزان وام ازدواج موضوع مهمى است كه مورد غفلت 

قرار گرفته است.
وى افزود:  اقدام دولت براى ارائه تسهيالت تا سقف 10 ميليون تومان 
ــت اما چرا اين تسهيالت  به منظور خريد كاالى ايرانى قابل تقدير اس
فقط بايد به كارمندان دولت ارائه شود همچنين در كنار اين موارد بايد 
از نسل جوان كشور كه بسيارى از آنها به دليل عدم توانايى مالى ازدواج 

خود را به تأخير مى اندازند، حمايت ويژه كرد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: دولت بايد به اين موضوع توجه 
داشته باشد كه بسيارى از جوانان عقد كرده اند اما به دليل اينكه توانايى 
ــترك را تشكيل دهند؛ چرا  مالى كافى ندارند، نمى توانند زندگى مش

براى دريافت وام سه ميليون تومانى ازدواج چند ماه در نوبت بمانند؟
سعيدى با طرح اين پرسش كه آيا دولت واقعا براى افزايش ميزان وام 
ازدواج پول ندارد، عنوان كرد: چگونه است كه براى اعطاى تسهيالت 
ــت؟  خودرو اعتبار الزم را دارند. آيا خودرو مهم تر از ازدواج جوانان اس

دولت بايد به تسهيل ازدواج جوانان نگاه ويژه اى داشته باشد.
ــته طرحى را تهيه كرد كه براى افزايش  وى افزود:  مجلس سال گذش
وام ازدواج 500 ميليون دالر از صندوق توسعه ملى برداشت شود اما 
اين موضوع نيز اجرا نشد. مسووالن بايد توجه داشته باشند در شرايط 
ــب اقتصادى فعلى، از ازدواج جوانان حمايت كنند و همانگونه  نامناس
كه به اعطاى تسهيالت خودرو اهميت مى   دهند به سرنوشت جوانان 

نيز حساس باشند.

ــازى متن برجام براى كسانى كه با  ــفاف س وزارت نفت با هدف رفع ابهام و ش
تفاسير نادرست از متن برجام روبه رو هستند، كميته تشكيل داد.

ــميان؛ قائم مقام معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگانى  ــعود هاش مس
ــرمايه گذارى با اشاره به تشكيل  در هفتمين نمايشگاه معرفى فرصت هاى س
كميسيون مشترك ميان ايران و 1 + 5 براى نظارت بر بر جام از تشكيل كميته 
ــرمايه گذاران در صنعت نفت، در  برجام براى رفع موانع و پيگيرى مسائل س
ــى مناسب يكى از  وزارت نفت خبر داد. وى با بيان اين كه ايجاد فضاى سياس
ــرمايه گذارى خارجى در كشور  فعاليت هاى بارز دولت يازدهم براى جذب س
است، گفت: در دوسال گذشته زيرساخت هاى مالى كشور به همراه تحول در 

فضاى سياست داخلى و خارجى كشور فراهم شده است.
ــى اظهاركرد:  ــل و بازرگان ــن المل ــت در امور بي ــاون وزير نف ــام مع قائم مق
ــت ها و اهداف مجموعه هاى اقتصادى كشور  سرمايه گذاران خارجى از سياس
همچون پتروشيمى به خوبى اطالع دارند؛ ضمن  آن كه به دليل استقبال آنها 
نه تنها اين موضوع بلكه امنيت و ظرفيت هاى موجود در صنعت نفت ايران نيز 
مورد توجه آنهاست. هاشميان با اشاره به تشكيل كميته برجام در وزارت نفت 
گفت: هدف ازتشكيل اين كميته آن است كه شركت ها وكسانى كه متن برجام 
ــت روبه رو هستند، براى  براى آنها در مواردى ابهام داشته و با تفاسير نادرس

شفاف سازى و گرفتن تفسير درست به اين كميته مراجعه كنند.
ــكيل كميسيون  قائم مقام معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگانى، تش
ــام را نقطه قوتى براى  ــترك ايران و 1+5 در زمينه نظارت بر اجراى برج مش
ــيمى دانست و افزود: مطالعه دقيق  سرمايه گذاران خارجى در صنعت پتروش
متن برجام بخصوص آيتم هاى 18 تا 33 براى شركت ها و سازمان هاى دولتى 
ــادى دارد و فعاالن  ــرمايه گذارى خارجى دارند اهميت زي كه قصد جذب س
ــته باشند. هاشميان با  ــيمى نيز بايد به آنها توجه ويژه اى داش صنعت پتروش
اشاره به ضميمه شماره 2 و 5 برجام ميان ايران و 1+5 در زمينه رفع تحريم هاى 
ــراف بر  ــبت به ايران، ادامه داد:  توجه و اش آمريكا و تعهدات اتحاديه اروپا نس
ــير خالف و غيرواقع در زمينه سرمايه گذارى  متن اين ضميمه ها ما را از تفاس

خارجى در ايران دور مى كند.

تسهيالت ازدواج يا خريد خودرو؛  
كدام يك نياز ضرورى تر جامعه است؟

كميته برجام در وزارت نفت 
تشكيل شد

ذوق زدگـى مسـووالن صنعت به قيمت بـاخت مردم

ــهيالت بانكى و عدم انطباق آن با  در حالى سود باالى تس
ــد تا در  ــرايط توليد، عاملى ش واقعيت هاى اقتصادى و ش
ــود بار ديگر اين  فاصله حدود شش ماه از تغيير در نرخ س
ــتور كار قرار گيرد، كه نتايج توافقات انجام  موضوع در دس
شده بين بانك ها نشانى از كاهش نرخ سود تسهيالت و در 
ــهيالت بانكى ندارد و فعال منتفى  ــدن تس نهايت ارزان ش

است.
ــران عامل بانك ها  ــه روال دوره هاى قبلى مدي همچنين ب
ــود بانكى با  ــا كاهش نرخ س ــد و در رابطه ب گردهم آمدن
ــه موضوع با تاييد  ــيدند تا در ادام يكديگر به توافقاتى رس
ــوراى پول و اعتبار رسيده و به  بانك مركزى به تصويب ش

زودى اجرايى شود.
ــه شوراى هماهنگى  گرچه هنوز صورت جلسه اى از جلس
ــالم نگرديده  ــه نهايى اع ــده و نتيج ــر نش بانك ها منتش
ــه  ــت ولى بنابر آنچه برخى مديران حاضر در اين جلس اس
ــود سپرده بانكى  ــده تا نرخ س اعالم كرده اند قرار بر اين ش
دو درصد كاهش پيدا كند كه در اين حالت نرخ سود ساالنه 
از 20 تا 18 درصد خواهد رسيد. اين در حالى است كه در 
ارديبهشت امسال و به فاصله يكساله از تغييرات قبلى، نرخ 
سود از 22 به 20 درصد كاهش يافته بود. اما در شرايطى كه 
باال بودن نرخ سود تسهيالت و عدم هماهنگى آن با شرايط 
ــى  توليد و توليدكنندگان به موضوع بحث برانگيز و چالش

ــد و انتظار مى رفت تا  ــبكه بانكى تبديل ش اين روزهاى ش
ــاله وجود داشت در  ــبت به اين مس موج انتقاداتى كه نس
ــرد كه در نتيجه  ــود بانكى مورد توجه قرار گي بازنگرى س
مذاكرات مدير عامالن بانك ها فعال تصميمى براى كاهش 
ــت، چرا كه معتقدند بايد نرخ سود  ــهيالت نيس ــود تس س
ــهيالت به تدريج و بعد از كاهش بهاى تمام شده پول  تس
كاهش پيدا كند كه البته اين مساله پيش تر هم كه كاهش 
نرخ سود مطرح شد بارها از سوى كارشناسان امور بانكى و

 صاحب نظران گوشزد شده بود.
مديرعامالن بانك ها معتقدند تا هنگامى كه نقدينگى كافى 
براى بانك ها تامين نشده و هزينه هاى آنها كاهش نيافته، 
اگر نرخ سود تسهيالت هم كاهش پيدا كند وضعيت تغيير 
چندانى نخواهد داشت و ميزان وام دهى بانك ها رشد قابل 

توجهى نسبت به گذشته ندارد.
ــپرده در كاهش  ــود تسهيالت از سود س جا ماندن نرخ س
دو درصدى، در حالى رخ مى دهد كه حدود شش ماه پيش 
ــپرده، در مورد كم كردن  ــود س بانك ها در كنار كاهش س
ــد نيز با  ــهيالت از حدود 28 درصد به 24 درص ــود تس س
يكديگر توافق كرده بودند ولى با توجه به عدم انطباق سود

ــب موارد از  ــده پول، در اغل ــدى با بهاى تمام ش  24 درص
اجراى آن سر باز زدند.

موافقت بانك مركزى با كاهش نرخ سود به 18 درصد

ــاره به  ــتا، معاون نظارتى بانك مركزى با اش در همين راس
ــود سپرده به  مغاير نبودن تصميم بانك ها براى كاهش س
ــوراى پول و اعتبار، از موافقت بانك  18 درصد با مصوبه ش
مركزى با اين تصميم خبر داد. حميد تهران فر در خصوص 
ــود  توافق بانك هاى دولتى و خصوصى براى كاهش نرخ س
ــت: اين  ــپرده به18 درصد از ابتداى آذر ماه، اظهار داش س
ــت.  ــوراى پول و اعتبار نيس اقدام بانك ها مغاير مصوبه ش
ــت ماه، شوراى پول و اعتبار  وى افزود: در مصوبه ارديبهش
حداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده و اين تصميم در 
همان دامنه قرار دارد و بانك مركزى مخصوصا با توجه به 

روند كاهشى نرخ تورم با آن موافق است.
ــرد: بانك مركزى  ــك مركزى تصريح ك معاون نظارتى بان
ــا توجه به روند  ــت، ب مكررا در مواضع خود اعالم كرده اس
كاهشى تورم، نرخ سود سپرده ها نيز بايد تعديل و متناسب 
ــود اما تاكنون اين امر محقق نشده  با نرخ تورم محاسبه ش
ــى بانك ها در  ــكل اصل ــت. تهران فر با بيان اينكه مش اس
رقابت هاى غيرحرفه اى است كه منجر به عدم تعادل در بازار 
پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مى شود گفت: 
با توجه به روند كاهشى نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ 
ــب با آن كاهش يابد ولى عمدتا  سود سپرده ها نيز متناس
ــده در نظام بانكى  به دليل مشكالت ساختارى انباشته ش
ــت ضمن آنكه رقابت هاى غيراصولى  اين اتفاق نيفتاده اس

نيز به اين عدم تعادل دامن مى زند و بانك ها بايد موكدا از 
آن پرهيز كنند. معاون نظارتى بانك مركزى اظهار داشت: 
بانك مركزى ضمن تاكيد بر رعايت سقف نرخ سود آخرين 
ــه تخطى از مصوبه  ــوراى پول و اعتبار، با هرگون مصوبه ش

مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانك ها در گذشته نيز 
نسبت به مصوبه مذكور مورد توجه بوده و در موارد تخلف 
برخورد الزم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر 

در هيات انتظامى بانك ها در مرحله رسيدگى قرار دارد.

وام بـانـكى ارزان نمـى شـود
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خبر
ــت،  ــازمان حفاظت محيط زيس ــش فراگير س ــركل دفتر پاي مدي
ــر  ــان ب ــاى انس ــيارى از فعاليت ه ــار بس ــد: آث ــى گوي م
ــگ ها و  ــك جن ــت؛ بدون ش ــت ناپذير اس ــت برگش محيط زيس
درگيرى هاى مسلحانه يكى از همين فعاليت ها هستند. امروزه توليد 
ــته اى يكى از عوامل اصلى  سالح هاى شيميايى، بيولوژيكى و هس

تهديد جوامع بشرى به شمار مى روند. 
ــر قيمتى و  ــوى طرف هاى درگير به ه ــتيابى به پيروزى از س دس
عدم پايبندى به اصول و قواعد حاكم بين المللى، عمال بهره گيرى 
ــه فراهم كرده  ــراى طرفين منازع ــالح ها را ب از خطرناك ترين س
است. انواع مين هاى خنثى نشده، ساخت پل و سد در رودخانه ها 
و در مسير مهاجرت ماهى ها، ايجاد پايگاه هاى نظامى در پيرامون 
اكوسيستم هاى حساس، آلودگى تاالب ها و اكوسيستم هاى آبى، 
آلودگى هاى نفتى و تخليه فاضالب ها به عنوان نمونه هايى از عوامل 

مخرب محيط زيست در جنگ ها مطرح هستند.
ــترده و تقريبا  ــيار گس ــر منابع آبى جهان بس ــرات جنگ ها ب تاثي
ــل گوناگون  ــه دالي ــر جنگ، ب ــت. پس از ه ــل ترميم اس غيرقاب
ــتى هاى  ــدن كش ــى از غرق ش ــد آلودگى ناش ــمار، مانن و بى ش
ــى، نفوذ  ــره، انفجارهاى پى درپ ــواد منفج ــليحات و م حامل تس
ــاى آزاد و تخليه  ــه آب ه ــا ب ــل از انفجاره ــيميايى حاص مواد ش
پسماندهاى ويژه، تغييرات شگرفى نه تنها بر اكوسيستم هاى آبى كه
 بر زيستگاه هاى خشكى نيز ايجاد شده و باعث تشديد رخدادهايى 
ــود. متاسفانه بايد گفت كه در  چون سيل ها و خشكسالى ها مى  ش
بيش تر موارد اوضاع هرگز به وضعيت پيشين بازنمى گردد و شايد 
ــازگار  ــمارى از موجودات با وضعيت جديد س در بهترين حالت، ش
مى  شوند و آن گروه كه نتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند، 

نابود مى شوند.
ــو  ــى كنند، از يك س ــير دولبه عمل م ــون شمش جنگ ها همچ
منازعات و ناامنى هاى حاصل از آن موجب ايجاد صدمات جدى به 
ــر تغييرات  ــوى ديگ ــد، و از س ــم مى كنن ــت را فراه محيط زيس
آب و هوايى، افزايش دما و بروز خشكسالى ها خود عاملى براى بروز 
ــديد جنگ هاى داخلى و منطقه اى مى شوند. در حال حاضر  و تش
ــالى  به مراتب  ــى از خشكس ــاره آفريقا جنگ هاى داخلى ناش در ق
ــرزمين تلفات  ــنگى و بيمارى هاى واگيردار در اين س بيش از گرس

داده است. 
ــرات نامطلوبى بر  ــه دهه ى اخير اث ــه جنگ هايى كه در س از جمل
محيط زيست بر جاى گذاشتند مى توان جنگ هشت ساله ايران و 
عراق، جنگ خيليج فارس، جنگ افغانستان، جنگ بوسنى و كوزوو، 

فلسطين اشغالى و جنگ داخلى در سوريه را برشمرد.
يكى از نمونه هاى شاخص درخصوص نقش جنگ بر تغيير آب وهوا 
و افزايش دماى مناطق جنگى را در عراق مى توان ديد، در اين كشور 
پس از يك دهه جنگ، ميزان آب دجله و فرات به شدت كاهش يافته 
ــى از مراكز اوليه ى  ــز ميان اين دو رود كه يك و زمين هاى حاصلخي
ــت. به نحوى كه از  ــت، به بيابان بدل شده اس كشاورزى انسان اس
28 درصد زمين حاصلخيز اين كشور ساالنه 250 كيلومتر مربع آن 

به بيابان تبديل مى شود.
به دليل توليد نامناسب و بى رويه ى نفت در اين كشور پس از حمله ى 

ــود.  ــت ميليون تن CO2 وارد فضا مى ش آمريكا، روزانه فقط هش
به گفته ى مايكل تى كلير، پروفسور دانشگاه ماساچوست، هنگامى 
ــند كه «چرا نياكان ما دست  ــتادان خود بپرس كه نوادگان ما از اس
ــت و  ــا از تاثيرات فاجعه آميز بر محيط زيس ــه كارى موثر نزدند ت ب
ــخ ها بى ترديد اين  تغييرات آب وهوا جلوگيرى كنند» يكى از پاس

خواهد بود كه «به خاطر جنگ عراق».
شينا انصارى عقيده دارد: وقتى تغييرات آب وهوايى ناشى از حمله ى 
ــال هاى آينده آشكارتر  نظامى آمريكا و هم دستانش به عراق در س
شود، مردم روى زمين مجبور خواهند شد وارد عمل شوند ولى آن 
زمان ديگر براى پيشگيرى از خشكى همه گير، توفان هاى شديد و 

متالشى شدن جامعه آسيب پذير عراق بسيار دير است.
در جنگ ايران و عراق (1988-1980) و جنگ خليج فارس (1991) 
ــتگاه هاى حيات وحش ايران، عراق و كويت آسيب  بسيارى از زيس
ــدود دو ميليون  ــتراحتگاه بهارى ح جدى ديدند؛ خليج فارس اس
پرنده ى مهاجريست كه از آفريقا به سوى اروپا مهاجرت مى كنند و 
ــتگاهى اين موجودات، جمعيت  ــرايط زيس به طور حتم با تغييرش

ــت. همچنين در طى  ــتخوش تغيير شده اس پرندگان مهاجر دس
ــده  جنگ خليج فارس مقادير معتنابهى نفت به اين حوضه وارد ش
است : حداقل 10 ميليون بشكه نفت از مخازن و تانكرهاى كويت به 
ــده كه اين مقدار 37 بار بيشتر از حادثه  خليج فارس رها سازى ش
اكسون والدز بود. لكه هاى نفتى صدها مايل به سمت ساحل و جزاير 
ــت جانوران متنوعى از  كوچك خليج كه محل تخم گذارى و زيس
قبيل الك پشت هاى نادر خليج فارس و گاوهاى دريايى بود حركت 

كرده است.
ــى از داليل  ــا يك ــامانى ه ــداوم نابس ــراق و ت ــور ع جنگ در كش
آسيب هاى زيست محيطى مانند ريزگردهايى است كه كارشناسان 
معتقدند از اراضى رها شده كشاورزى و تحت اشغال داعش در عراق 
ــى و جنوب غربى  ــتان هاى غرب ــته و در بخش زيادى از اس برخاس

كشورمان بحران آلودگى هوا را به وجود آورده است.
خوشبختانه در طول سال هاى اخير بر تعداد كشورهايى كه از برنامه 
ــازمان ملل متحد (UNEP) درخواست كرده اند  محيط زيست س
ــام دهد افزوده  ــت محيطى پس از جنگ را انج تا ارزيابى هاى زيس

شده است.
ــت  ــتانه ناظر به حمايت از محيط زيس ــر دوس امروزه مقررات بش
ــت  ــى در وهله نخس ــت، ول ــورها الزام آور اس ــه ى كش براى هم
ــيده شود كه زمينه ى  مى بايست تدابيرى درسطح جهانى انديش
ــود، در عين حال ضمن تالش براى الزم االجرا  بروز جنگ ها كم ش
كردن كنوانسيون ها و توافقات بين المللى همچون كنوانسيون ژنو، 
ــورهاى ناقض قوانين و مقررات مربوط به محيط  در برخورد با كش
زيست، مى بايست بدون هر گونه تسامحى به تناسب ارتكاب جرم 

اقدام شود.
با تامل در اين مهم كه در قرن حاضر با پيشرفت فناورى هاى مدرن 
جنگى، خطرات و اثرات جنگ بر محيط زيست به شدت افزايش يافته 
است، روز بين المللى «جلوگيرى از تخريب محيط زيست در جنگ و 
مناقشات مسلحانه» براى تاكيد هرچه بيشتر بر تبعات مخرب زيست 
محيطى جنگ و اهميت دادن به اين موضوع نامگذارى شده است؛ 
عوارضى كه در غالب موارد خساراتى جدى بر طبيعت برجاى نهاده 

و غير قابل جبران است.

مطالعات جديد حاكى از آن است كه استخوان هاى بعضى از 
نهنگ هاى دريايى كه توانايى برقرارى ارتباط از راه دور كليد 

بقاى آنهاست، امواج صوتى را جذب مى كند.
محققان دانشگاه هاى ايالتى سن ديه گو و كاليفرنيا دريافتند 
 (baleen whales) ــدان ــتخوان نهنگ هاى بى  دن كه اس
ــرده و آن را  ــى را جذب ك ــن امواج صوت ــس هاى پايي فركان
به طور مستقيم به سمت گوش ها هدايت مى كند تا جانور از 

اين طريق آنها را بشنود.
ــدان همچون ــى  دن ــگ هاى ب ــى از نهن ــاى مختلف گونه ه
ــه از جمله  ــگ باله ك ــترى و نهن ــى، نهنگ خاكس نهنگ آب
بزرگ ترين جانوران روى خشكى و درياها محسوب مى شوند، 

توانايى برقرارى ارتباط از راه دور را براى بقاى خود دارند.
ــتند كه توليد آوا و فركانس صوتى  ــمندان معتقد هس دانش
پايين به عنوان راهى براى برقرارى ارتباط و اشتراك گذاشتن 
ــرى در بين  ــاى تغذيه و جفت گي اطالعاتى چون فرصت ه

جانوران بسيار مهم است.
ــتند كه  گونه نهنگ هاى  بى  دندان، گروهى از نهنگ ها هس
به جاى دندان در دهان خود صفحه هاى شانه اى دارند كه به 
ــتر نهنگ هاى بزرگ  هم فشرده بوده و متراكم هستند. بيش

جثه در اين گروه از نهنگ ها جاى مى گيرند.
محققان در رابطه با عملكرد اين سيستم شگفت انگيز چنين 
ــذب و ارائه امواج  ــد: «دو راه اصلى براى ج ــى دهن توضيح م
ــى از راه ها، از طريق امواج  صوتى در جانوران وجود دارد. يك
ــيله گذر از بافت نرم صورت مى گيرد و ديگرى از  فشار به وس
ــتخوان ها و انتقال آن به گوش انجام  طريق جذب توسط اس

مى شود.»
ــمندان براى پيدا كردن و اثبات اين مساله، از استخوان  دانش
جمجمه يك نهنگ باله استفاده كرده و از طريق شبيه سازى 
توسط كامپيوتر روند فرايند جذب صدا و انتقال آن را بررسى 
ــانايى  ــان مى دهند كه رس كردند. نتايج اين آزمايش ها نش
استخوان امواج صوتى را فشرده و تقويت مى كند و اين نوع از 
استخوان هاى نهنگ ها ده بار نسبت به امواج صوتى فركانس 

پايين حساس هستند.
ــنيدارى  اين پژوهش ها پنجره اى جديد در رابطه با نحوه ش
ــزم عجيبى پيروى مى كنند، بر  موجودات جهان كه از مكاني
ــت. به عالوه اين تحقيقات  ــان باز كرده اس روى جانورشناس
نكته ديگرى را نيز براى ما روشن مى سازد و آن اين است كه 
ساختار آناتوميك موجودات زنده تصادفى نبوده و عملكردى 
است و اغلب در مسيرهاى غيرمنتظره، با مهارت و به زيبايى 

طراحى شده اند.

استخوان ها وسيله شنيدارى 
در برخى از نهنگ ها

دريچه

كاهش شديد جمعيت «ميش مرغ» در كشور  معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربى گفت: متاسفانه جمعيت 
ــور  ــمال غرب كش ــدگان نادر در معرض انقراض در غرب و ش ميش مرغ يكى از پرن

به شدت كاهش يافته است.
ــتگاه هاى  ــگاه اين پرنده زيس ــا پناه ــم اكنون تنه ــا بيان اينكه ه حجت جبارى، ب
تپه ماهورى شهرستان بوكان است اظهارداشت: جمعيت موجود ميش مرغ در منطقه 
در حدود 40 قطعه بوده كه اين جمعيت نيز تا به حال به كمك مردم محلى حفاظت 

شده است.
ــادر افزود: در حال حاضر اين  وى با تاكيد بر ضرورت حفاظت و صيانت از اين پرنده ن
ــيب پذير قرار دارد كه در  پرنده در ليست سرخ اتحاديه جهانى حفاظت در طبقه آس
ــتگاه هاى آن  ــتا بايد اقدامات الزم در جهت حفاظت از اين پرنده زيبا و زيس اين راس

انجام پذيرد.
جبارى يكى از اقدامات در اين زمينه را فرهنگ سازى و مشاركت مردم عنوان كرد و 
ــان كه بدون رعايت  گفت: در حال حاضر پيامدهاى به وجود آمده از فعاليت هاى انس
ــده منابع طبيعى و محيط زيست  ضوابط زيست محيطى صورت پذيرفته موجب ش
ــتى حيات  ــوند كه اين عوامل باعث كاهش تنوع زيس كره زمين آلوده و يا تخريب ش

وحش و از بين رفتن زيستگاه ها شده است.
ــايش خاك، ناامن شدن منطقه و  ــش گياهى، فرس وى چراى بى رويه، تخريب پوش
كاهش غذا براى اين گونه، بروز پديده خشكسالى در سال هاى گذشته را از مهم ترين 
عوامل تهديد كاهش جمعيت ميش مرغ عنوان كرد و افزود: در حال حاضر ميش مرغ 
ــتان بوكان تبديل شود و به  مى تواند به يكى از مهم ترين آثار طبيعى ملى در شهرس
عنوان يك جاذبه گردشگرى در منطقه شمار زيادى از عالقه مندان به پرندگان را به 

سوى خود جلب كند.

معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربى با بيان اينكه هم اكنون 
ــى رود اعالم كرد:  ــمار م ــور به ش بوكان تنها مامن اين گونه باارزش جانورى در كش
ــته ميش مرغ در نقاط مختلف مشاهده شده بود كه مهم ترين آن  در سال هاى گذش
دشت اسد آباد استان همدان بود ولى در سال هاى اخير اين پرنده به جز در بوكان در 

ساير نقاط به ندرت و يا اصال مشاهده نشده است.
ــوتاو و حماميان بوكان با هدف  وى با بيان اينكه در اين راستا 500 هكتار از دشت س
ــتاييان و كشاورزان در اين  صيانت از زيستگاه ميش مرغ و جلوگيرى از فعاليت روس
وسعت از سوى اداره كل حفاظت محيط زيست استان خريدارى شده است گفت: اين 
اقدام در راستاى ايجاد زيستگاه مشخص و امن براى ميش مرغ و فراهم كردن شرايط 

مناسب زيستگاه اين پرنده خريدارى شده است.
ــور  ــابقات بدمينتون قهرمانى كش جبارى با بيان اينكه ميش مرغ به عنوان نماد مس
انتخاب شده بود اظهارداشت: اين اقدام ارزنده گام مهمى در فرهنگ سازى و معرفى 

اين پرنده نادر در معرض انقراض به شمار مى رود كه شايسته قدردانى است.
ــود، يكى از بزرگ ترين  پرنده ميش مرغ، كه در زبان محلى چيرگ نيز ناميده مى ش
ــيار مهم جانورى در جهان به شمار  پرندگان ايران و از گونه هاى منحصر به فرد و بس
مى آيد، جزو بزرگ  ترين پرندگان گياهخوار بوده و با جثه بزرگ و بال هاى كشيده و 

پرتوان، لقب سنگين ترين پرنده قادر به پرواز جهان را دارد.
 (IUCN) ــت قرمز اتحاديه جهانى حفاظت ميش مرغ، كه از نظر حفاظتى در فهرس
ــووالن  ــال هاى اخير مورد توجه مس ــيب  پذير (VU) قرار دارد، در س در طبقه آس
ــت انجام در  ــاى در دس ــه و با اقدام ه ــرار گرفت ــت ق ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــت براى احياى اين گونه كمياب را  ــتداران محيط زيس آذربايجان غربى، اميد دوس

افزايش داده است.

مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست؛

سـرزميـن هاى سـوخته؛ ميـراث جنـگ
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دريچه

معاون رييس جمهورى در امور زنان گفت: رويكرد دولت در كنترل ، كاهش و 
پيشگيرى از جرائم اجتماع محور است .

ــگيرى از جرم افزود: براى تحقق اين  شهيندخت موالوردى در شوراى پيش
ــره گيرى از همه  ــاركت عمومى و به ــه ريزى و جلب مش هدف بايد با برنام
ظرفيت ها اقدام كرد .وى ادامه داد: براى كاهش جرم در بين قشرهاى مختلف 
مردم و بانوان به يك رويكرد جديد با استفاده از آموزش ها و توانمندسازى ها 
نياز داريم.اين مسوول ادامه داد: مقابله با جرم تنها وظيفه يك يا دو دستگاه 
ــت بلكه همه افراد در قبال آن مسوول هستند، تحريك حس  در كشور نيس
ــاى گروهى و با  ــانه ه ــووالن و رس ــووليت اجتماعى در بين مردم ، مس مس

برنامه اى مدون زمينه شايسته براى كنترل و كاهش جرائم است .
اين مسوول تاكيد كرد: بايد يك جهت گيرى و هدف گذارى مناسب در حوزه 
پيشگيرى از جرائم در برنامه ششم توسعه كشور تدوين شود ، پيشگيرى از 
طالق و پايدار كردن خانواده ها و همچنين كنترل طالق هاى عاطفى نيز بايد 
مد نظر جدى قرار گيرد .وى اظهار داشت: وجود برخى معضالت اجتماعى در 
جامعه در بخش هاى مختلف بدون شك زيبنده جامعه اسالمى نيست و بايد 
با برنامه مداخله اى نسبت به كنترل آنها اقدام كرد. معاون رييس جمهورى در 
امور زنان خاطرنشان كرد : 9 درصد معتادان كشور را زنان تشكيل مى دهند 
كه آمار نگران كننده اى است و الگوى مصرف مواد نيز در بين اين قشر از سنتى 

به صنعتى تغيير كرده كه بايد براى پيشگيرى از آن اقدام جدى به عمل آيد .

 مسوول فرهنگى قرارگاه اربعين حسينى، ضمن تشريح اهداف برگزارى 
همايش عظيم اربعين حسينى، از زائران خواست در اين رويداد از اقدام 

تفرقه افكنانه خوددارى كنند.
زائران اربعين حسينى از اقدامات تفرقه افكنانه پرهيز كنند

ــين نجات در همايش يك روزه و مردمى «آيه االيمان» در سازمان  حس
ــلمانان و انسجام و ايجاد روحيه  حج و زيارت، تقويت وحدت جهانى مس
ــتيزى را از مهم ترين اهداف همايش عظيم اربعين حسينى  استكبارس
برشمرد. وى گفت: تقويت وحدت فرهنگى و همدلى و همزبانى مسلمانان 

جهان نيز از ديگر اهداف اين همايش عظيم ميليونى است.
نجات با پيش بينى شركت حدود پنج ميليون ايرانى در اربعين حسينى 
گفت: شناساندن دشمنان جهان اسالم، تقويت معرفت دينى و استفاده 
از تمامى ظرفيت هاى اين مراسم براى طرح مسايل جهان اسالم و بيان 
ــر اهداف اين همايش  ــوريه، يمن، لبنان، عراق و غيره از ديگ اتفاقات س

عظيم است.
ــالم بايد به روحيه استكبارستيزى توجه  وى با تاكيد بر اينكه جهان اس
خاصى داشته باشد، افزود: مسلمانان بايد به عقايد هم احترام گذاشته و 
از ايجاد هر گونه تفرقه و ريختن آب به آسياب دشمنان اسالم خوددارى 

كنند.
مسوول فرهنگى قرارگاه اربعين حسينى گفت: برخى شركت كنندگان در 
اربعين سال گذشته با پاره كردن برخى تصاوير در عراق، موجب نارضايتى 
ــال از ايجاد هرگونه حركت  عده اى در اين كشور شدند و اميدوارم امس

تفرقه انگيز خوددارى كنند و به قوانين عراق احترام بگذارند.
نجات خاطرنشان كرد: اسراييل و آمريكا از دشمنان اصلى جهان اسالمى 
ــعود است و مسلمانان بايد  هستند و جريان تكفيرى مولود آنها و آل س

مراقب هرگونه حركت تفرقه انگيز از سوى آنان در اين آيين باشند.
ــى در همايش اربعين  ــاره به حضور حدود 700 مبلغ روحان نجات با اش
ــينى افزود: اقدامات فرهنگى به صورت چهره به چهره براى  عظيم حس
تمامى زائران مراجعه كننده در پايانه هاى مرزى توسط روحانيون اعزامى 

انجام خواهد شد.

ــاره به  ــخيص مصحلت نظام با اش رييس كميته جوانان مجمع تش
ــا انتخاب صحيح  ــت: جوانان مى توانند ب انتخابات مجلس دهم گف
ــان گام مهمى بردارند. اگر  ــكالت ش نمايندگان در حل و فصل مش
ــاى خوبى را انتخاب  آنان نمايندگان توانمند را بر گزينند و دولت ه
ــود كه مى توانند به نفع جوانان كار  كنند، مديريت قوى توليد مى ش

كنند.
ــطوتى  افزود: نظر جوانان از اهميت زيادى برخوردار است و  جعفر س
آنان بايد بدانند كه با رأى خود مى توانند نتيجه انتخابات را تغيير دهند. 

در واقع جوانان نقش مهمى در تعيين سرنوشت كشور ايفا مى كنند.
وى درباره كانديدا شدن جوانان در انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
گفت: افراد از 35 سالگى به بعد از پختگى الزم به منظور كانديداتورى 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى برخوردار مى شوند چرا كه حضور 
ــايل  ــناخت از مس ــالوه بر علم و تخصص، به تجربه، ش در مجلس ع
مديريتى و اجرايى كشور،آشنايى با مسائل تقنينى،  حكمرانى و اداره 
كشور نياز دارد. دستيابى به اين توانايى ها فقط با تحصيالت دانشگاهى 

ميسر نمى شود.
سطوتى در پايان گفت: برخوردارى از شرايط الزم به منظور حضور در 
مجلس نياز به ممارست و كسب تجارب مديريتى دارد. بنابراين قبل 

از 35 سالگى براى حضور در مجلس مناسب نيست.

موالوردى : 
رويكرد دولت در پيشگيرى از 

جرائم اجتماع محور است

مسئول فرهنگى قرارگاه اربعين حسينى:

زائران اربعين حسينى از اقدامات 
تفرقه افكنانه پرهيز كنند

دبير كميته جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جوانان با انتخاب صحيح نمايندگان 

مجلس براى حل مشكالت شان 
گام بردارند

پيشينه فرهنگى و تاريخى در تمدن ايران و تاثيرات 
ــالم درباره مطالعه، باعث اهميت  زياد دين مبين اس

كتاب و كتابخوانى در جامعه شده  است.
 كتابخوانى ،امرى كه اسالم بر آن تاكيد دارد

ــته تا حال همواره موضوع كتاب   از زمان هاى گذش
ــار جامعه از اهميت  و كتابخوانى در بين تمامى اقش
ــت به ايجاد و  ــته اس ويژه اى برخوردار بوده و توانس
ــى كمك موثرى  ــى و علم ارتقاى فرهنگى، آموزش

داشته باشد.
ــطى كتاب ها در  ــرون وس ــه در ق ــه اينك با توجه ب
ــدند و فقط افراد  ــته مى ش كتابخانه ها به زنجير بس
ــاهان مى توانستند از  خاصى همچون درباريان و ش
آنها براى مطالعه استفاده كنند، با گذر زمان در سال 
ــوخ گرديد و  هزار و 453 ميالدى اين فرهنگ منس
ــه هاى تعبيه  ــه كتابخانه هايى با قفس جاى خود را ب
ــاهد كتابخانه هاى  شده داد و پس از آن نيز مردم ش

قفسه باز شدند.
ــگاه كتاب و  ــه آنقدر جاي ــن مى توان گفت ك بنابراي
ــت كه  ــى در زندگى افراد واال و با ارزش اس كتابخوان
ــتى به حفظ و گسترش  ــى به آن بايس براى دسترس
ــخاص توجه بسيار شود؛  فرهنگ مطالعه در بين اش
چراكه تاثير و لذتى كه از خواندن كتاب هاى كاغذى 
نصيب كتابخوان مى شود، كتاب هاى الكترونيكى را 

شامل نمى شود.
وجود پيشينه فرهنگى و تاريخى ايران باعث اهميت 

كتاب و كتابخوانى در جامعه شده  است 
محمد اسماعيل زاده در اين زمينه اظهار كرد: موضوع 
كتاب و كتابخوانى در جوامع امروزى داراى اهميت 
بسيارى است و به نحوى فرد و جامعه اى را پيشرفته 
و توسعه مند قلمداد مى كنند كه فرهنگ كتابخوانى 

در وجود آن بيشتر باشد.
ــينه  ــرد: در جامعه ما به دليل وجود پيش وى ابراز ك
ــران و همچنين  ــدن اي ــى در تم ــى و تاريخ فرهنگ

تاثيرات زياد دين مبين اسالم درباره موضوع مطالعه، 
ــادى برخوردار ــت زي ــى از اهمي ــاب و كتابخوان كت

 است.
ــري اداره كل آموزش و  ــي هن ــس اداره فرهنگ ريي
پرورش استان اصفهان افزود: با توجه به اينكه اولين 
ــده بر قلب پيامبرگرامى(ص)، توصيه  آيات نازل ش
ــدن و به ياد آوردن كلمه «اِقراَء»  به خواندن، آگاه ش
است، بنابراين در سيره و روش ائمه، به موضوع كسب 

علم، مطالعه و آگاهى تاكيد بسيار شده است.
اسماعيل زاده خاطرنشان كرد: از آنجايى كه مخاطبان 
آموزش و پرورش، دانش آموزان- كودكان و نوجوانان- 
هستند، هرچه اين ارگان بتواند بيشتر به شاخص هاى 
ــت دانش آموزان  ــه و ايجاد ميل، انگيزه و رغب مطالع
بپردازد، در واقع توانسته است به ارتقاى اين فرهنگ 

كمك بيشترى كند.
ــى از برنامه هاى  ــتا يك وى اضافه كرد:در همين راس
ــاب و كتابخوانى و  ــه به كت ــوزش و پرورش، توج آم
ــى به  همچنين تعالى فرهنگ مطالعه و آگاهى بخش
دانش آموزان است و به همين منظور در هفته كتاب 
ــاله آغاز مى شود،  و كتابخوانى كه 24 آبان ماه هرس
ــيعى در اين رابطه در نظر  برنامه ريزى گسترده و وس

گرفته شده است.
ــري اداره كل آموزش و  ــي هن ــس اداره فرهنگ ريي
ــوراى  ــح كرد: ش ــان تصري ــتان اصفه ــرورش اس پ
ــاب و  ــور كت ــزى ام ــت گذارى و برنامه ري سياس
ــم به برگزارى  ــتان، تصمي كتابخانه هاى مدارس اس
ــت و مصوباتى را  ــرده اس ــاتى در اين زمينه ك جلس
ــاب و كتابخوانى اجرا  در اختيار دارد كه در هفته كت

خواهد شد.
ــاب و كتابخوانى  ــرا در هفته كت برنامه هاى قابل اج
ــتان اصفهان مشخص  از سوى آموزش و پرورش اس

شده است.
اسماعيل زاده با اشاره به برگزارى برنامه هاى مختلف 

در هفته مذكور، ابراز كرد: برگزارى جشن كتابخوانى 
ــابقات  ــان، برگزارى مس ــتان اصفه ــدارس اس در م
ــبت اين ايام، برگزارى طرح ملى  كتابخوانى به مناس
50 هزار نمايشگاه در 50 هزار مدرسه از برنامه هاى 

در دست اجرا است.
وى افزود: تقدير از دانش آموزان برتر كتابخوان، تقدير 
از دانش آموزان و معلمان مولف و همچنين برگزارى 
ــون موضوع كتاب  ــت هايى پيرام همايش ها و نشس
ــل اجرا در هفته  و كتابخوانى از ديگر برنامه هاى قاب

كتاب و كتابخوانى است.
ــري اداره كل آموزش و  ــي هن ــس اداره فرهنگ ريي
ــتان اصفهان با بيان اينكه در سال جارى  پرورش اس
ــاب» براى  ــرح «اردوى كت ــراى ط ــه اج تصميم ب
ــى و خانواده هاى آنان در  دانش آموزان مقطع ابتداي
محيط طبيعى با محوريت آشنايى با كتاب نموده ايم، 
اظهار كرد: با همكارى اداره كل كتابخانه هاى عمومى 
ــد در هفته  ــتان اصفهان، دانش آموزان مى توانن اس
كتاب و كتابخوانى از عضويت رايگان در كتابخانه هاى 

استان بهره مند شوند.
 اسماعيل زاده با اشاره به اينكه دانش آموزان همچنين 
مى توانند در هفته كتاب و كتابخوانى از كتابخانه هاى 
ــهر اصفهان با تخفيف ويژه  ــهردارى ش وابسته به ش
استفاده كنند، خاطرنشان كرد: جلسات نقد و بررسى 
ــى كتاب هاى  ــوزان و معرف كتاب مختص دانش آم
جديد به آنان در تصميمات اتخاذ شده در اين رابطه 

قرار دارد.
وى تصريح كرد: از تمامى دست اندركاران و مسووالن 
ــتاريم كه آموزش  ــاب و كتابخوانى خواس حوزه كت
ــه در بين  ــگ مطالع ــاى فرهن ــرورش را در ارتق و پ
ــن از مديران،  ــد و همچني ــوزان يارى كنن دانش آم
مربيان پرورشى و معلمان مدارس درخواست داريم 
تا دانش آموزان را به سمت پژوهش، مطالعه، كتاب و 

كتابخوانى سوق دهند.

ــالمت وزير آموزش و پرورش  معاون تربيت بدنى و س
ــتيك به دانش آموزان دوم  با تأكيد بر آموزش ژيمناس
دبستانى گفت: 32 كانون برون مدرسه اى ژيمناستيك 

در استان ها آغار به كار خواهد كرد.
ــالمت وزير  ــاون تربيت بدنى و س مهرزاد حميدى مع
ــتيك  ــا تأكيد بر آموزش ژيمناس ــوزش و پرورش ب آم
ــت: دانش آموزان دوم  در پايه دوم دبستان، اظهار داش
ــتيك را در  ــته ورزشى ژيمناس دبستانى، آموزش رش

مدارس و كانون هاى برون مدرسه اى سپرى مى كنند.
ــات نياز دارد و رييس  وى افزود: انجام اين كار به امكان
ــتيك قول همكارى و حمايت فنى  فدراسيون ژيمناس
ــن عنوان را  ــش صبحگاهى مدارس با اي در زمينه نرم
داده است، يعنى به نوعى فدراسيون، كمك فنى انجام 

مى دهد.
ــتان يك  ــد در هر اس ــه اينكه باي ــاره ب حميدى با اش
ــته باشيم،  ــه اى ژيمناستيك داش كانون برون مدرس
خاطرنشان كرد: با اين برنامه، هنگامى كه دانش آموزان 
ــس از آن به  ــد پ ــه مى بينن ــى در مدرس آموزش هاي

كانون هاى برون مدرسه اى براى تكميل فرايند آموزش 
ژيمناستيك، هدايت مى شوند.

ــه اى  وى ابراز اميدوارى كرد كه 32 كانون برون مدرس
ــه كار خواهد كرد و  ــتان ها آغار ب ــتيك در اس ژيمناس
ــتيم كه چه تعدادى معلم  ــى هس گفت: در حال بررس
ــات موجود در  ــتيك داريم و با توجه به امكان ژيمناس

استان ها، اين كار را انجام مى دهيم.
ــالمت وزير آموزش و پرورش  معاون تربيت بدنى و س
ــتيك  ــه معلم متخصص ژيمناس ادامه داد: آنجايى ك
نداريم از هيأت هاى ورزشى استان ها كمك مى گيريم و 
فدراسيون ژيمناستيك در كانون هاى برون مدرسه اى 
ــام مى دهد كه  ــى انج ــرورش كمك هاي ــوزش و پ آم
ــد تا تمام حركات ورزش صبحگاهى  قول هايى داده ش
ــيون  ــط رييس فدراس ــتيك توس ــوط به ژيمناس مرب

طراحى شود.
ــى ژيمناستيك در  ــته ورزش آموزش ماده هايى از رش
سال هاى گذشته مخصوص دانش آموزان دوم دبستانى 

در مدارس انجام مى شد.

 رييس سازمان بازنشستگى كشورى با بيان اينكه امسال وام 
ضرورى بازنشستگان به 250 هزار نفر تعلق مى گيرد گفت: 
ــتگان از اواخر مهرماه آغاز  ثبت نام وام هاى ضرورى بازنشس

شده و تا 23 آبان ماه ادامه دارد.
ــبختانه در سال 94 به  محمود اسالميان با بيان اينكه خوش
كمك بانك صادرات تعداد وام هاى ضرورى بازنشستگان را 
به 250 هزار وام افزايش داديم اظهار كرد: در سال 93 تعداد 
اين وام ها به 200 هزار و امسال به 250 هزار وام رسيده است 
و اين كمكى به جامعه بازنشستگى است.وى ادامه داد: ثبت 
نام وام هاى ضرورى بازنشستگان از اواخر مهرماه آغاز شده و 

تا 23 آبان ماه ادامه دارد. 
ــورت تصويب وام، مبلغ  پس از پايان مهلت ثبت نام و در ص
وام كه بيست ميليون ريال است به شماره حساب متقاضى 
نزد بانك صادرات ايران واريز و مراتب از طريق پيام كوتاه به 

اطالع وى مى رسد.
ــورى همچنين به افزايش   رييس سازمان بازنشستگى كش
ــتگان از 45 هزار به  ــياحتى بازنشس ــى و س تورهاى زيارت
ــاره و عنوان كرد: اعزام به عتبات عاليات  100 هزار مورد اش
هم در برنامه سال 94 قرار دارد و رقم آن به 100 هزار مورد 

افزايش يافته و مى توان گفت تقريبا دو برابر شده است.

مديركل سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: 
ــوه نگرش جوانان را به  براى افزايش نرخ بارورى در جامعه بايد نح

ازدواج و فرزندآورى تغيير دهيم.  
محمداسماعيل مطلق در همايش تبيين سياست هاى كلى جمعيت 
با هدف افزايش نرخ بارورى اظهار كرد: امروز ثابت شده كه كاهش 
ــالمتى جامعه است و بايد  رشد جميعت يك تهديد جدى براى س
ــى براى آن چاره انديشى  با استفاده از ايده هاى علمى و كارشناس
ــت هاى ابالغى رهبر انقالب 14 بند دارد كه  كرد. وى افزود: سياس
ــت كه با جديت پيگيرى  پنج بند آن مربوط به وزارت بهداشت اس
ــن ازدواج، تربيت نسل  ــان كرد: كاهش س ــود. وى خاطرنش مى ش
كارآمد، اختصاص تسهيالت براى مادر و نوزاد، تحكيم بنيان خانواده 
ــود  و تكميل مهارت هاى فرزندپرورى بايد در برنامه ها گنجانده ش
ــعه و تقويت نظام اجتماعى و  ــاوره اى و توس و با ارائه خدمات مش
ــالمت و افزايش بارورى حركت  ــكى در مسير س مراقبت هاى پزش

كرد.
مطلق يادآورشد: بهترين سن ازدواج 18 تا 35 سال است و هر چقدر 
ــن بارورى كم مى شود كه نگران كننده  سن ازدواج باال مى رود س
است.وى تاكيد كرد: تا سال 2050 پيش بينى مى شود يك چهارم 
جمعيت كشور وارد مرحله سالمندى شود و اگر امروز به فكر ارتقاى 

نرخ بارورى نباشيم فردا دير است.

معاون تربيت بدنى و سالمت وزير آموزش و پرورش :

آموزش ژيمناستيك به دوم دبستانى ها
 اعالم آخرين مهلت ثبت نام 
«وام ضرورى» بازنشستگان 

افزايش سن ازدواج 
نگران كننده است

خبر خبر 

ــيون آموزش مجلس گفت: براى اولين بار در  ــم احمدى عضو كميس قاس
ــتخدامى آموزش و پرورش با پيگيرى هايى كه انجام شد، طرح  آزمون اس
ــد يعنى نيروهاى هر منطقه براى همان منطقه  «بوم براى بوم» تعريف ش

انتخاب شدند.
ــوزش و پرورش  ــتخدامى وزارت آم ــوص برگزارى آزمون اس وى در خص
اظهار داشت: در تاريخ 27 شهريور 94 براى پوشش دادن كمبودهايى كه 
ــته هاى مختلف آموزش و پرورش وجود داشت، آزمونى برگزار شد  در رش
ــدن در آزمون و  ــزار نفر، 3 هزار و 704 نفر پس از پذيرفته ش تا از رقم 5 ه
باقيمانده تا تعداد 5 هزار نفر از سهميه ايثارگران، فرزندان شاهد و جانبازان 

باالى 50 درصد به استخدام آموزش و پرورش درآيند.
وى ادامه داد: نتايج اين آزمون اعالم شده است و سه برابر ظرفيت در مرحله 
اول پذيرفته شدند كه بايد در همين ماه، در مصاحبه و گزينش حضور يابند 
و افراد پذيرفته شده نهايى به مدت يك سال در دانشگاه فرهنگيان، دوره 

آموزشى را طى كنند.
ــراد از مهر 95 در  ــن اف ــد: اي ــيون آموزش مجلس يادآور ش عضو كميس
ــراه 23 هزار و ــه هم ــرد و ب ــدا خواهند ك ــور پي ــاى درس حض كالس ه
 750 نفرى كه سال چهارم دانشگاه فرهنگيان هستند و درس آنها پايان 
مى يابد، تقريبا نزديك به 29 هزار نفر از اول مهر به عنوان نيروى جديد وارد 

كالس درس مى شوند.
ــانى را در آموزش و  احمدى افزود:  نكته اى كه مى تواند جذب نيروى انس
پرورش متمايز كند اين است كه براى اولين بار با پيگيرى هايى كه انجام 
ــد يعنى نيروهاى همان شهرستان  ــد، طرح «بوم براى بوم» تعريف ش ش
براى همان مجموعه انتخاب شدند؛ براى نمونه در استان مازندران شاهد 

نخواهيم بود كه آمل يا بابل نيرو براى نوشهر و چالوس بفرستد.
عضو كميسيون آموزش مجلس گفت:  در حال حاضر 56 هزار معلم مازاد 
در كشور داريم و دليل آن، اين است كه در ابتدا اين افراد در منطقه ديگرى 
ــتان ها منتقل شده اند؛ در  ــدند اما پس از چند سال، به مراكز اس جذب ش

نتيجه در يك جا تراكم نيروى انسانى و در جايى كمبود معلم وجود دارد.
ــم به راحتى در  ــه معل ــا معلم مازاد داريم؛ يعنى دو س وى تصريح كرد:  م
راهروهاى مدرسه مى گردند و جايى ديگر كمبود معلم وجود دارد و طرح 

«بوم براى بوم» براى اين بود كه شاهد چنين اتفاقاتى نباشيم.
احمدى تأكيد كرد:  در حوزه انتخابى ما در منطقه كجور و روستايى به نام 
سما 30 تا 40 دانش آموز به صورت 6 پايه با يك معلم اداره مى شود و اين 

خيانت به آموزش و پرورش است.
عضو كميسيون آموزش مجلس خاطر نشان كرد: در مازندران تا به امروز 
اين طرح خوب اتفاق افتاده است؛ البته ممكن است عده اى اعتراض داشته 
باشند كه بايد علمى باشد؛ وقتى سه برابر ظرفيت پذيرش اعالم مى شود، 
ــيم و هر كس نمره علمى باالترى دارد، جذب  بايد نگاه علمى داشته باش

شود مگر اينكه افراد مشكل حراستى داشته باشند و نتوانند جذب شوند.

عضو كميسيون آموزش مجلس :

اجراى طرح «بوم  براى بوم» در آزمون 
استخدامى  آموزش و پرورش

همسايه هاى بزرگ ترين زندان پايتخت، شاكى هستند

ــت از ناامنى و  ــزرگ پايتخ ــايه زندان ب ــتاييان همس روس
ــايگى ندامتگاه بزرگ گاليه  ــيه هاى زندگى در همس حاش
ــخت و  ــردد در جاده منتهى به زندان س دارند و معتقدند ت

خطرناك است.
ــگاه  ــاخت ندامت ــن و س ــد زمي ــالى خري ــد س  «چن
ــوز هم  ــال. هن ــايد 5 يا 6 س ــان برد، ش ــران زم بزرگ ته
ــى آيد.  ــل زندان م ــاز از داخ ــاخت و س ــداى س ــه ص البت
ــى زندانيان  ــه وقت ــت بلك ــن نيس ــط اي ــكل فق ــا مش ام
ــا آغاز  ــر م ــوند دردس ــاب آزاد مى ش ــروب آفت ــگام غ هن
ــتاييان اطراف  ــود.» اين تنها بخشى از درد دل روس مى ش

ندامتگاه بزرگ تهران است.
جاده قديم قم، پليس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، كيلومتر 
ــهرك صنعتى بيجين، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ  5، ش
ــت. اين  در واقع به بزرگ ترين زندان خاورميانه معروف اس
ندامتگاه داراى 6 زندان بزرگ است كه در حال حاضر بخشى 
از زندانيان قزل حصار و رجايى شهر و اوين را در خود جاى 

داده كه بيشتر آنها سارقان هستند.
ــكل فاضالب زندان  ــكل اين زندان از نوع مش هرچند مش
ــت اما اين زندان مشكالتى  ــهر و قزل حصار نيس رجايى ش
ــتاييان به همراه داشته  ــتاهاى همجوار و روس را براى روس
ــير 5 كيلومترى زندان تا جاده،  است. ضمن اينكه طى مس
سهميه هر زندانى است كه از زندان آزاد مى شود. به نحوى 

ــتگاه اتوبوس و تاكسى  كه ابتداى جاده چرمشهر يك ايس
وجود دارد كه در اين ايستگاه خبرى از اتوبوس نيست. اين 
مسير 2 تاكسى هم دارد كه به دلخواه خود مسافركشى مى 
كنند و حتى گاهى مسافران مجبورند يك تا 3 ساعت منتظر 

تاكسى شوند.

ــتاى  ــگاه بزرگ تهران روس ــتا به ندامت نزديك ترين روس
ــاله دارد. جمعيت  «آراد» است كه قدمتى 500 تا 600 س
اين روستا 35 خانوار بوده كه در محاصره زمين هاى زراعى 
ــت. ريش سفيد روستا  بنياد تعاون زندانيان قرارگرفته اس
ــتا زندگى كرديم  ــدم در اين روس مى گفت: من و پدر و ج

ــت. در مورد  ــتا كم اس اما دهيار نداريم چون جمعيت روس
ــوال كرديم كه گفت: جاده  مشكالت همسايگى با زندان س
ــنايى ندارد و بعد از غروب آفتاب اين جاده  ــهر روش چرمش
ظلمات مى شود. همان وقت هم زندانيانى كه يا آزاد شده يا با 
قرار آزاد مى شوند به دليل نبودن اتوبوس و تاكسى مجبورند 
ــى قم پياده طى  ــاده را تا خيابان اصل طول 5 كيلومترى ج

كنند.
اين گفته ها در حالى است كه فرماندار شهرستان رى هم در 
جلسه مشترك شوراى شهر با استاندارى تهران اين موضوع 
را مطرح كرد و گفت: زندان بزرگ را به جنوب تهران منتقل 
كردند و هيچ وسيله اياب و ذهابى هم ندارد كه همين مشكل 
ــت.هرچند مشكالت براى مسووالن استانى  ايجاد كرده اس
قابل مشاهده است اما پس از ده ها بازديد معاونين استاندار و 
مسووالن انتظامى و قضايى پايتخت از ندامتگاه بزرگ تهران 
هنوز مشكالت بر جاى خود باقى است. از تخليه زباله هاى 
ساختمانى در اطراف جاده چرمشهر گرفته تا زمين هايى كه 
متعلق به بنياد تعاون زندانيان است اما اقدامى براى تامين 
امنيت آن (ديواركشى و نورپردازى) ديده نشده است. البته 
موضوع را با مسووالن سازمان زندان ها مطرح كرديم كه آن 
را قبول داشتند اما تامين امنيت و اتوبوس و تاكسى را وظيفه 
سازمان زندان ها ندانسته و گفتند كه بايد استاندارى تهران 

و شهردارى آن را تامين كنند.

كتاب،پنجره اى به سوى آگاهى؛

كتابخوانــــى ،
امرى كه اســالم
 بر آن تاكيـد دارد
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فهرست نامزدهاى اوليه جايزه «ايمپك دوبلين» 2016 كه لقب گران ترين 
جايزه كتاب جهان را يدك مى كشد، اعالم شد.

160 نويسنده از سرتاسر جهان به عنوان راه يافتگان به مرحله نخست جايزه 
ادبى «ايمپك دوبلين» برگزيده شدند كه از سرشناس ترين آن ها مى توان به 
«پائولو كوئليو»، «هاروكى موراكامى»، «آلى اسميت»، «رابرت گالبريث » 
ــوان» و «مارتين  ــت ، «يان مك اي ــتعار «جى.كى رولينگ» اس كه نام مس

ايميس» اشاره كرد.
ــده را در اين دوره برگزيده است. نام  جايزه «ايمپك» 53 كتاب ترجمه ش
ــون» از نروژ و «كولم تويبين» كه پيش تر در سال هاى 2006 و  «پر پترس
ــم  ــده اند، در اين جدول به چش 2007 موفق به دريافت اين جايزه مهم ش
ــت كه براى نگارش  ــنده ايرلندى اس مى خورد. تويبين يكى از هفت نويس
رمان «نورا وبستر» نامزد اين جايزه شده است. «سباستين برى» با كتاب 
«جوانمرد موقتى» و «مارى كاستلو» با رمان «آكادمى استريت» هم از ديگر 

نويسندگان ايرلندى هستند كه به اين فهرست راه يافته اند.
ــن، كتابخانه هايى  ــك» دوبلي ــزارى «ايمپ ــت ويكمين دوره برگ در بيس
ــب اين  ــود را براى كس ــندگان خ ــن نويس ــان برتري ــور جه از 116 كش
ــن جايزه روز  ــده نهايى اي ــى كردند. برن ــزار يورويى معرف جايزه 100 ه
ــى، ــنده انگليس ــال 25 نويس ــد. امس نهم ژوئن 2016 معرفى خواهد ش
ــش آلمانى و ــتراليايى، ش ــنده كانادايى، 10 اس  44 آمريكايى، 10 نويس
ــب «ايمپك» 2016 با هم به رقابت سه نامزد از آفريقاى جنوبى براى كس

 مى پردازند.
از نام هاى سرشناسى كه در اين ميان به چشم مى خورد، «مارلون جيمز» 
ــنده كتاب «تاريخچه مختصرى از هفت قتل» است كه جايزه «من  نويس
ــام «هاروكى موراكامى»  ــال جارى ميالدى را از آن خود كرد. ن بوكر» س
مشهورترين نويسنده حال حاضر ژاپن نيز براى ترجمه انگليسى زبان رمان 
«سوكورو تازاكى بى رنگ و سال هاى زيارتى اش» در اين فهرست خودنمايى 
ــميت» كه از مطرح ترين نويسندگان انگليسى محسوب  مى كند. «آلى اس
مى شود، با كتاب «چگونه دوتا باشيم» برگزيده شده است. اين كتاب پيش تر 
ــتانى زنان «بيليز» را براى نويسنده اش به ارمغان آورده  جايزه ادبيات داس
و او را به فهرست نهايى جايزه «من بوكر» رسانده است.«زندگى ديگران» 

اثر پرفروشى از «نيل موخرجى» است كه در اين رقابت ها رودرروى كتاب 
ــنده معروف انگليسى قرار  «عمل كودكان» نوشته «يان مك ايوان» نويس

گرفته است. 
ــى جديدش  ــاى جناي ــه رمان ه ــه مجموع ــگ» ك ــى. رولين ــى. ك «ج
ــراى  ــد ب ــازار مى كن ــه ب ــث» روان ــرت گالبري ــتعار «راب ــام مس ــا ن را ب
ــده  ــم» نامزد ش ــرم ابريش ــى «ك ــن رمان ها يعن ــد دوم اي ــگارش جل ن
ــل الب» برزيلى،  «مارتين ايميس»  است.«ماريام توييز» از كانادا ، «ميش
ــى،  «ديو اگرز»  ــى آمريكاي ــنده مراكش ــى ، «اليال الالمى» نويس آمريكاي
آمريكايى و «مريلين رابينسون» رمان نويس آمريكايى از ديگر نويسندگان 
ــك» دوبلين 2016  ــت مرحله اول «ايمپ ــتند كه به فهرس مطرحى هس

راه پيدا كرده اند.
ــنده آلمانى كه پيش تر براى رمان «عيادت» نامزد  «جنى ارپنبك» نويس
ــال با «پايان روزها» كتاب برنده جايزه بخش رمان خارجى  شده بود، امس

«اينديپندنت» به اين فهرست راه پيدا كرده است.
«دانيل كلمان» از ديگر نويسندگان شناخته شده آلمانى است كه با رمان 
ــت. پنجمين رمان او «اندازه گيرى  ــته اس «F» به اين رقابت ها قدم گذاش
جهان» به بيش از 40 زبان دنيا ترجمه شده و جايزه بهترين كتاب ترجمه 

انگليسى زبان را از آن خود كرده است.
ــاب ادبى دنيا  ــن» گران ترين جايزه كت ــى «ايمپك دوبلي جايزه بين الملل
ــتانى تعلق مى گيرد. از ديگر  ــود كه به يك اثر ادبيات  داس محسوب مى ش
مشخصه هاى اين جايزه اين است كه فهرست اوليه نامزدهاى آن به انتخاب 

كتابخانه هاى سراسر دنيا مشخص مى شود.
ــى نوشته يا ترجمه شده  جايزه «ايمپك» به كتاب هايى كه به زبان انگليس
و در فاصله زمانى يك  سال اخير منتشر شده باشند، تعلق مى گيرد. از سال 
ــت دوبلين و كمپانى  ــهر دوبلين ايرلند با همكارى دول ــوراى ش 1996 ش

ايمپك برگزاركنندگان اين جايزه ادبى هستند. 
ــه ارزش نقدى آن بالغ بر 100 هزار  جايزه بين المللى «ايمپك دوبلين» ك
ــت، يكى از گران ترين جايزه هاى ادبى دنيا محسوب مى شود. اين  يوروس
جايزه در دوره  قبلى به «صداى افتادن اشيا» نوشته «خوان گابريل واسكز»، 

نويسنده كلمبيايى، تعلق گرفت.

ــژن ميرباقرى، فرهاد مهرانفر، هاتف  رضا ميركريمى، كيومرث پوراحمد، بي
ــتند  عليمردانى، على اكبر ثقفى و فرزاد موتمن از جمله كارگردان هايى هس

كه اين روزها فيلم جديدشان را مقابل دوربين دارند.
سيد رضا ميركريمى «دختر» را در آبادان، در حال فيلمبردارى دارد.

ــاد اصالنى و مريال زارعى بازى مى كنند  اين فيلم كه نقش هاى اصلى را فره
با فيلمنامه اى از مهران كاشانى داستان يك پدر و دختر را روايت مى كند.

كيومرث پوراحمد طى روزهاى گذشته فيلمبردارى فيلم جديدش با عنوان 
ــا نونهالى، مينا وحيد، مجيد  «كفش هايم كو؟» را با بازى رضا كيانيان، روي

مظفرى و بهاره كيان افشار كليد زده است.
ــى» در حال حاضر  ــق «خداحافظى طوالن ــد از تجربه موف فرزاد موتمن بع

«آخرين بار كى سحر رو ديدى؟» را در حال فيلمبردارى دارد.
ــته شده  ــحر رو كى ديدى؟» به قلم امير عربى نوش فيلمنامه «آخرين بار س
ــود و فريبرز عرب نيا، سيامك  ــوب مى ش ــى اجتماعى محس و يك اثر پليس
ــيانى، ژاله صامتى، محمدرضا غفارى، بهاران بنى احمدى،  صفرى، آتيال پس
ــيوا كريمى در اين  ــلمانى، ش ــنك گرامى، مجتبى س آناهيتا درگاهى، روش
ــت: صبح  ــتان فيلم آمده اس فيلم به ايفاى نقش مى پردازند.در خالصه داس
ــود و به افسر نگهبان مى گويد  ــيمه وارد كالنترى مى ش است، مادرى سراس
ــت.هاتف عليمردانى كه  دختر جوانش، سحر، ديشب به خانه بازنگشته اس
ــده، «هفت ماهگى» را  ــاخته اش به نام «كوچه بى نام» اكران نش آخرين س
مقابل دوربين برد و فعال براى سكانس هاى باقى مانده با حضور باران كوثرى 
ــود.در اين فيلم كه به دليل سانحه تصادف  چند هفته ى ديگر كار آغاز مى ش
ــد، فرشته صدرعرفايى، حامد  باران كوثرى فيلمبرداريش با تاخير همراه ش
بهداد، پگاه آهنگرانى، احمد مهرانفر، هانيه توسلى، محمدرضا عليمردانى، 
ــت» را به عنوان  ــمى «گذر موق ــين هاش ــودى و... بازى دارند.افش رضا بهب
ــينمايى اش در مرحله فيلمبردارى دارد.اين فيلم با بازى  سومين تجربه س
ــتان دو پيرمرد است كه در شبى  ــعود كرامتى داس اسماعيل محرابى و مس
تاريك، تصميمى مفرح مى گيرند.احسان عبدى پور هم پس از تجربه موفق 
«تنهاى تنهاى تنها» فيلم جديدش را با نام «آه اى عبدالحليم» در بوشهر با 
ــا يزدانى، پگاه  ــرمايه گذارى مهتاب كرامتى و بازى مصطفى زمانى، رض س
ــال فيلمبردارى دارد.اين فيلم به  آهنگرانى و جمعى از بازيگران بومى در ح

زندگى يك گروه موسيقى جوان بوشهرى مى پردازد.از ديگر فيلم در مرحله 
فيلمبردارى مى توان به «معكوس» اولين تجربه كارگردانى پوالد كيميايى 
ــت.بيژن ميرباقرى پس از سال ها پشت  اشاره كرد كه اين روزها متوقف اس
ــده» قرار گرفت كه فيلمبردارى اش در تهران ادامه  دوربين فيلم «ربوده ش
دارد.در خالصه داستان اين فيلم با بازى نيكى كريمى، سروش صحت، پگاه 
ــروى، روزبه بمانى، امير عليان، بهرنگ حجازى، حامد جوادى وسعيد  خس
ــكالتى  ــتانه مهاجرت دچار مش ــت: زوجى در آس ــروزى چنين آمده اس به
مى شوند كه مسير زندگى آنها تغيير پيدا مى كند.على اكبر ثقفى بعد از تهيه 
ــد و «هلن» را مقابل  ــرش بار ديگر كارگردانى را تجربه مى كن فيلم هاى پس

دوربين دارد.
ــون بازيگرانى چون  ــده و تاكن ــد از فيلمبردارى اين فيلم انجام ش 25 درص
ــكيبا و رويا نونهالى  پژمان بازغى، روشنك گرامى، ستاره پسيانى، هوتن ش
مقابل دوربين رفته اند.«هلن» به قلم اميرحسين ثقفى با مضمونى اجتماعى، 
داستان دخترى است كه با خانواده اش دچار چالش هايى مى شود.فيلمبردارى 
فيلم چهار اپيزودى با نام «رند» در آبادان ادامه دارد كه كار دانش اقباشاوى 
ــردارى اپيزود  ــيده و اين روزها فيلمب ــه پايان رس با بازى حميد فرخ نژاد ب

روح اله حجازى ادامه دارد.
ــت ساخته  ــط محمدهادى نائيجى و هادى مقدم دوس دو اپيزود ديگر توس
خواهد شد.مرجان اشرفى زاده «آبجى» را به عنوان اولين ساخته سينمايى اش 
ــا، حميد آذرنگ،  ــردارى دارد.گالب آدينه، پانته آ پناهى ه در حال فيلمب
ــر دالورى در اين فيلم  ــور و امي ــمى پ ــيرين يزدان بخش، معصومه قاس ش
سينمايى بازى مى كنند. فرهاد مهرانفر هم پس از سال ها دورى از سينما با 
«چشمه» بازگشته و اين فيلم را كليد زده است.در خالصه داستان «چشمه» 
ــين جعفرى خواه، پيام فضلى، مريم نحوى و  با بازى حسين محجوب، افش
ــت: «با خراب شدن ماشين زمين شناس جوان در  مهرنوش مقيمى آمده اس
كوير، او كه در حال شناسايى سفره هاى آب زيرزمينى است، به آبادى متروكى 
ــاكن آنجاست و از تخصص مرد  مى رسد و به راهنمايى پيرمردى كه تنها س
جوان آگاه شده، از دهانه يك چاه به عمق زمين مى رود. ...»«ماحى» عنوان 
ــى آن را جواد نوروزبيگى  ــت كه تهيه كنندگ اولين فيلم بلند داود خيام اس
برعهده دارد و با بازى آنا نعمتى و مهران احمدى در حال فيلمبردارى است.

خبر  خبر 

 شرفخانى گفت: همزمان با شب اول ماه صفر مصادف با ورود كاروان 
اهل بيت(ع) به سرزمين شام همايش بزرگ «منشور عزت» در بقاع 

متبركه و امامزادگان كشور برگزار مى شود.
معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف با بيان اينكه روز پنجشنبه 
21 آبان ماه، همزمان با شب اول ماه صفر، مصادف با ورود كاروان اهل 
بيت(ع) به سرزمين شام است، گفت: همايش بزرگ «منشور عزت» 

در بقاع متبركه و امامزادگان كشور برگزار مى شود.
ــرفخانى، معاون فرهنگى و  ــلمين احمد ش ــالم والمس حجت االس
ــازمان اوقاف و امور خيريه اظهار داشت: روز پنجشنبه  اجتماعى س
ــادف با ورود كاروان  ــب اول ماه صفر مص 21 آبان ماه، همزمان با ش
اهل بيت (ع) به شام و خطبه خوانى حضرت سجاد (ع) و عقيله بنى 
هاشم حضرت زينب كبرى (س) در كاخ يزيد و محكوميت خاندان 
بنى اميه، قاتلين و عاملين شهادت حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) به 
ويژه شخص منحوس يزيد است، لذا به همين مناسبت همايش بزرگ 
«منشور عزت» با هدف معرفى اين حماسه پيام آور عاشورا در بقاع 

متبركه و امامزادگان كشور برگزار مى شود.
وى ادامه داد : با توجه به اينكه اول ماه صفر با روز جمعه و نماز جمعه 
همزمان است، همايش مذكور به جهت ارتقاء سطح كمى و كيفى به  

عصر روز پنج شنبه موكول شده است.
ــنبه ــش در عصر روز پنجش ــن هماي ــه اي ــرفخانى با بيان اينك ش
ــود، گفت: سخنرانى و تشريح خطبه امام   21  آبان ماه برگزار مى ش
ــجاد (ع) و حضرت زينب كبرى (س) در كاخ اموى، قرائت قرآن،  س
ــده در  ــرايى از برنامه هاى پيش بينى ش خطبه خوانى و مديحه س
ــازمان اوقاف و  ــى و اجتماعى س ــت. معاون فرهنگ اين همايش اس
ــورى و استانى  ــاعران مطرح آيينى كش امور خيريه ادامه داد: از ش
ــرا  براى ايجاد فضاى حماسى در اين  ــه س خصوصاً شاعران حماس
همايش دعوت شده است. وى با بيان اينكه محور و محتواى اين دو 
خطبه مملو از برائت از ظالمان و مبارزه با دستگاه ظلم و جور و رسوا 
نمودن مظاهر تزوير و ريا است، تصريح كرد : در اين همايش مباحثى 
ــتكبار جهانى كه در عصر حاضر  همچون ظلم ستيزى و مبارزه با اس
آمريكاى جنايتكار، انگليس و رژيم صهيونيستى است، تشريح خواهد 
ــازمان اوقاف و امور خيريه اضافه  شد. معاون فرهنگى و اجتماعى س
كرد: در همايش «منشور عزت» از خانواده معظم شهدا، جانبازان و 
ــهداى مدافع حرم، مانند شهيد  ايثار گران به ويژه خانواده معظم ش
سردار همدانى و ساير شهداى شاخص مدافع حرم در هر استان تقدير 
ــد.وى ادامه داد: در اين همايش «شعار لبيك يا  و تجليل خواهد ش
ــعار لبيك يا زينب (س)» در امامزادگان و بقاع  ــين (ع)» و «ش حس

متبركه طنين انداز خواهد شد.
حجت االسالم شرفخانى در پايان تصريح كرد: هماهنگى هاى الزم 
ــت همايش، راهنمايى  ــاى انتظامى جهت تامين امني با مجموعه ه
ــرانى جهت  ــهيالت عبور و مرور، اتوبوس و رانندگى در خصوص تس
ــانى و ساير  انتقال عزاداران به محل همايش، هالل احمر، آتش نش

دستگاه هاى مرتبط صورت پذيرفته است.

ــينمايى  ــتين فيلم س ــينما از اكران نخس  يكى ازتهيه كنندگان س
اصفهان به نام «بازگشت لوك خوش شانس» در سينماهاى كشور 

از 20 آبان ماه خبر داد.
ــبت اكران فيلم « بازگشت لوك  على اكبر بكتاشيان ظهر به مناس
ــه سال به پايان  ــاره به اينكه اين فيلم پس ازس خوش شانس» با اش
رسيده است، اظهار داشت: اين فيلم از 20 آبان در اكثر استان هاى 
ــت، فوالدشهر، شيراز و  ــور مانند اصفهان، مشهد، نيشابور، رش كش

20 سينماى تهران و به تدريج در ديگر استان ها اكران مى شود.
ــاركت  وى با بيان اينكه اين پروژه در آغاز در قالب تله فيلم و با مش
بخش خصوصى تعريف شده بود، اظهار داشت: پس از مدتى مجوز 
اين پروژه به فيلم سينمايى تغيير يافت و بر اين اساس ما فشار زيادى 

براى به نتيجه رسيدن كار تحمل كرديم.
ــانس» با بيان اينكه مخاطب  تهيه كننده « بازگشت لوك خوش ش
ــتند، افزود: اين فيلم در بخش  اين فيلم سينمايى تمام سنين هس
ــينمايى درجه الف و در بخش تلويزيونى درجه ب را كسب كرده  س
است.وى با اشاره به اينكه براى تهيه اين فيلم سينمايى 450 ميليون 
تومان هزينه شده است، گفت: اين هزينه براى يكى فيلم سينمايى 
ــت كه در همين اصفهان براى  بسيار اندك است و اين در حالى اس

بازى يك بازيگر در فيلم 200 ميليون تومان هزينه مى شود.
بكتاشيان ادامه داد: 20 سرمايه گذار در اين فيلم سينمايى مشاركت 
داشتند و عالوه بر سرمايه گذاران غير سينمايى تعدادى از بازيگران 
نيز به عنوان سرمايه گذار دستمزد خود را در اين فيلم سرمايه گذارى 

كرده اند.
در ادامه اسالمى مدير صدابردارى فيلم ابراز داشت: گرچه از ابتدا قرار 
ــكل تله فيلم باشد اما ما تمام  بود بازگشت لوك خوش شانس به ش
امكانات سينمايى را براى اين كار به صحنه آورديم  كه در ادامه براى 
ما بسيار مفيد بود.وى عامل موفقيت اين فيلم را همدلى تمام گروه 
برشمرد و تصريح كرد: با ساخت اين فيلم بستر و زمينه مناسبى براى 
ساخت فيلم سينمايى در اصفهان ايجاد شده است و اميدواريم اين 
فيلم بتواند جسارتى در ديگر هنرمندان اصفهان براى روى آوردن به 

فيلم هاى سينمايى ايجاد كند.
سرمايه هاى هنرى اصفهان ناشناخته هستند

ــازان استان اصفهان كم لطفى  بكتاشيان تاكيد كرد: درباره فيلمس
مى شود و بسيارى از سرمايه هاى اين استان ناشناخته هستند.

طراح صحنه اين فيلم نيز با اشاره به اينكه اين فيلم با همكارى كامل 
ــكالت فراوان به نتيجه نهايى رسيد، تاكيد  تمام عوامل با وجود مش
كرد: ما براى ساخت اين فيلم در حقيقت با 4 نفر نيرو  يك شهرك 

وسترن ساختيم و از لوكيشن آماده استفاده نشده است.
ــاخت فيلم  ــن را دغدغه اى مهم براى  س وى كمبود فضاى لوكيش
ــت: چه خوب بود كه به جاى تخريب  در استان برشمرد و ابراز داش
دكور اين فيلم، شهرك سينمايى در اين مكان ساخته و از لوكيشن 
« بازگشت لوك خوش شانس» براى ديگر فيلم ها استفاده مى شد 
تا نياز به هزينه مجدد براى ساخت دكور فيلم هاى سينمايي نباشد.

شرفخانى خبرداد؛
همايش «منشور عزت» 21 آبان ماه در 

امامزادگان كشور برگزار مى شود

يكى ازتهيه كنندگان سينما خبر داد:
اكران «بازگشت لوك خوش شانس»

 در سينماهاى كشور

همزمان با هفته كتاب؛
خواندن با عروسك ها را در موزه عروسك هاى ملل تجربه كنيد
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 همزمان با هفته كتاب و كتابخوانى، برنامه اى با عنوان «خواندن با عروسك ها» در 
موزه عروسك هاى ملل برگزار مى شود.21 و 22 آبان ماه و در آستانه هفته كتاب، 
برنامه اى با عنوان «خواندن با عروسك ها» برگزار مى شود. اين برنامه، قسمت هاى 
مختلفى چون ساخت عروسك از شخصيت هاى مختلف داستانى و عروسك هاى 
كتابخوان، ديدار با شاعران، نويسندگان، مترجمان و پديدآورندگان كتاب كودك 
و نوجوان و همچنين نمايشگاهى از كتاب هاى برگزيده براى اين گروه سنى را 
دربرمى گيرد.همچنين كودكان مى توانند در كارگاه هاى ساخت عروسك شركت 
كنند و عروسك دلخواه خود را بسازند اما اولويت با عروسك هايى است كه كتاب 
مى خوانند يا خلق شخصيت هاى داستانى كه كتابخوان بوده اند. هزينه شركت 
ــت.عالقه مندان براى شركت در  در اين كارگاه ها هم از 10 تا 30 هزار تومان اس
اين كارگاه ها و استفاده از برنامه هاى مختلف «خواندن با عروسك ها» مى توانند 
21 و 22 آبان ماه از ساعت 11 تا 19 به موزه عروسك هاى ملل، مراجعه كنند. 
اين موزه عالوه بر اين كه فرصتى را براى آشنايى بازديدكنندگان به ويژه كودكان 
و نوجوانان ايرانى با فرهنگ هاى متنوع موجود در كشور ايران فراهم مى  سازد، 
ــاير ملل جهان نيز باشد كه اين  مى تواند سبب آشنايى بيشتر آنها با فرهنگ س
ــتى بين كودكان ايران و جهان را بيش از پيش  شناخت، پايه هاى صلح و دوس
استوار مى سازد. 540 عروسك فرهنگى از 53 كشور جهان در موزه عروسك هاى 
ملل به نمايش گذاشته شده اند. همچنين اين موزه داراى بخش هاى مختلفى 
ــايه و عروسك هاى قومى  چون بخش عروسك هاى نمايشى، عروسك هاى س

ايران است.اين موزه مى تواند پاسخگوى نيازهاى فرهنگى طيف گسترده اى از 
كودكان و نوجوانان در مقاطع سنى و تحصيلى مختلف باشد. همچنين خانواده ها، 
مربيان و معلمان، كتابداران، پژوهشگران، هنرمندان، مروجان ادبيات، فرهنگ 
و هنر و گردشگران مى توانند از اين موزه بازديد كنند و دركارگاه هاى آموزشى 
آن شركت كند.كودكان عالقه مند به شركت در برنامه «خواندن با عروسك ها» و 
پدر و مادرهايى كه دوست دارند با فرهنگ و هنر كشور خود و ديگر كشورها آشنا 
شوند مى توانند به موزه عروسك هاى ملل به نشانى تهران - خيابان پاسداران - 

نگارستان پنجم (حاج هادى) - پالك 4 مراجعه كنند.

 قائم مقام نمايشگاه مطبوعات گفت: عالوه بر 9 غرفه برتر كه به هر كدام 
از آنها در اختتاميه 7 سكه اعطا مى شود، به 50 غرفه فعال نمايشگاه هم 
مطابق شاخص هايى، هديه نقدى از يك تا پنج ميليون تومان اعطا مى شود.

ــگاه مطبوعات ، از تصميم شوراى  مهران عباسى اناركى قائم مقام نمايش
سياستگذارى اين نمايشگاه براى تجليل از رسانه ها در نمايشگاه امسال 
ــان ــال عالوه بر انتخاب غرفه هاى برتر كه تعدادش خبر داد و گفت: امس

 9 غرفه است، براى اولين بار 50 غرفه ديگر را كه در مواردى نظير مشاركت 
در جذب مخاطبان، برگزارى برنامه هاى ابتكارى، حضور مهمانانى مرتبط با 
زمينه تخصصى آن رسانه در غرفه و حضور مديران غرفه و اعضاى تحريريه 
و كادر اصلى رسانه در غرفه، انتخاب خواهيم كرد كه بعد از آئين اختتاميه 

ضمن قدردانى معنوى، از آنها حمايت مالى خواهد شد.
ــانه كه گروه هاى 9 گانه نمايشگاه مطبوعات  به گفته وى، به اين 50 رس
قرار مى گيرند و در جدول شاخص هاى ارزيابى غرفه برتر، امتياز باالترى 
نسبت به سايرين كسب كنند، از يك تا 5 ميليون تومان (بر اساس امتياز 
ــده كه بعد از پايان نمايشگاه و  كسب شده) هديه نقدى درنظر گرفته ش
تا 10 آذر ماه به آنها پرداخت خواهد شد. در گروه موسسات مطبوعاتى، 
ــتانى و منطقه اى 7 غرفه، روزنامه هاى سراسرى،  ــريات اس 3 غرفه، نش
ــه 3 غرفه، فرهنگى و هنرى و سياسى - اقتصادى و  4 غرفه، دين و انديش
آموزشى - تخصصى هر كدام 9 غرفه، و در گروه عمومى و خانواده نيز از 6 

غرفه فعال تقدير خواهد شد.همچنين به گفته قائم مقام بيست و يكمين 
ــته غرفه هاى برتر  ــال نيز همانند سال گذش ــگاه مطبوعات، امس نمايش
ــم اختتاميه از آنها تقدير خواهد شد. به اين  نمايشگاه انتخاب و در مراس
غرفه ها عالوه بر لوح تقدير، 7 سكه بهار آزادى و تخفيف 50 درصدى بهاى 
غرفه در نمايشگاه سال بعد، در طرح رتبه بندى يا ضريب كيفى رسانه ها، 
نيز امتياز ويژه اى دريافت خواهند كرد. در صورت امكان نرم افزارى هم، 
اين رسانه ها در جانمايى نمايشگاه مطبوعات سال آينده در اولويت قرار 
مى گيرند و همچنين مى توانند در طرح اشتراك نيم بهاء مطبوعات، بدون 

نوبت پذيرش شوند.

اعطاى هديه 1 تا 5 ميليون تومانى به 50 رسانه فعال نمايشگاه مطبوعات
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معرفى 

نامزدهاى گران ترين جايزه 

كتاب دنيا

دوربين ها 

براى كدام سينماگران 

روشن شدند؟
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اخباركوتاه خبر

سرپرست اداره راه و شهرسازى لردگان ، اظهار كرد: احداث يك دستگاه پل با 
سازه بتنى به دهانه 8 متر و بهسازى جاده ارتباطى روستاى احمدآباد واقع در 
بخش رودشت از توابع شهرستان لردگان با برآورد اوليه 10 ميليارد ريال شروع 

و اميدواريم تا قبل از فصل زمستان امسال به بهره بردارى برسد. 
روح اهللا غالمى افزود: محور ارتباطى اين روستا به دليل ايجاد سيالب هاى فصلى 
و از بين رفتن بخشى از جاده كه از بستر رودخانه عبور مى كند معموال با اولين 
بارندگى هرساله مسدود مى شود، به نحوى كه تردد اهالى آن روستا با جمعيت 
باالى 25 خانوار دچار مشكل مى شود و غالبا در فصل زمستان مدارس اين روستا 
ــان كرد: توجه ويژه مسووالن دولت تدبير و  تعطيل مى شوند. غالمى خاطرنش
اميد موجب آن شد كه خواسته چندين ساله مردم اين روستا به ثمر بنشيند و 
به زودى بر اساس جدول زمان بندى مشخص شد مشكالت آن ها برطرف شود. 
ــازى لردگان گفت: ايمن سازى و احداث ابنيه هاى  سرپرست اداره راه و شهرس
ــفالت رويه جاده امر تردد را تسهيل نموده و ارائه  ــازى و روكش آس فنى و بهس
اين گونه خدمات خصوصا در مناطق محروم و روستايى جزو وظايف و رسالت 
اين وزارت خانه بوده كه اداره كل راه و شهرسازى استان چهارمحال و بختيارى 

به خوبى اين مهم را به منصه ظهور مى رساند.

 دكتر رضا محمدى، با اشاره به عرضه برخى اقالم دارويى و مكمل هاى قاچاق و 
غير مجاز از سوى برخى عطارى ها گفت: عطارى ها فقط مجاز به عرضه گياهان 
دارويى به صورت فله اى هستند. وى افزود: متاسفانه مراكز مذكور محلى جهت 
ــقط  عرضه داروهايى مانند متادون، مكمل هاى قاچاق و غير مجاز، داروهاى س
ــده اند كه مشكالت جسمى نيز براى  جنين، محرك جنسى، الغرى و چاقى ش
مصرف كنندگان به همراه داشته است. محمدى با بيان اينكه محل عرضه دارو 
تنها داروخانه ها هستند، به مردم توصيه كرد: از تهيه هرگونه دارو از عطارى ها 
جدا خوددارى كنند. معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد، از انجام 
بازرسى هاي منظم با همكارى تعزيرات حكومتى، اصناف عرضه لوازم آرايشي و 
بهداشتي، اداره كل صنعت معدن و تجارت، اماكن نيروى انتظامى و جمع آورى 
اقالم قاچاق و غير مجاز دارويى خبر داد و يادآور شد: متخلفين در صورت عدم 

توجه به تذكرات، به مراجع قضايى معرفي و برابر قانون با آنان برخورد مى شود.
ــي 33335511، 33342413 (038) و  ــوط ارتباط وي گفت: هم اكنون خط

سامانه 1490 جهت پاسخگويي به سواالت دارويى فعال است.
محمدى، آموزش 8 هزار و 400 نفر ساعت تكنسين هاى دارويى، ماماها و پرسنل 
شاغل در داروخانه ها را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاى بهبود وضعيت 

مصرف و كاهش خطرات احتمالي مصرف اشتباه داروها در استان اعالم كرد.
ــكارى 17 نماينده در  ــا هم ــز APR ب ــال حاضر مرك ــرد: در ح وي اضافه ك
ــى عوارض ناخواسته دارو در  ــبكه هاى تابعه نسبت به بررس بيمارستان ها و ش
استان فعاليت كرده و تا كنون 65 مورد گزارش نيز به سازمان غذا و دارو ارسال 

شده است.

ــارى گفت: بيش از 6 هزار و 400  مديركل فنى  و حرفه اى چهارمحال و بختي
گواهينامه هوشمند در 7 ماهه امسال توسط فنى و حرفه اى استان صادر شد.

محمود تقى پور، با اشاره به اين كه فرآيند طراحى ساختار و توليد سامانه هاى 
سخت افزارى و نرم افزارى كارت هاى هوشمند مهارت از تابستان سال 92 آغاز 
ــال تاكنون تعداد 6 هزار و 420 كارت  شده است، اظهار داشت: از ابتداى امس

هوشمند مهارت براى متقاضيان اين استان صادر شده است.
وى افزود: فرآيند طراحى ساختار و توليد سامانه هاى سخت افزارى و نرم افزارى 
ــتقرار دولت الكترونيك  ــمند مهارت در راستاى اس و صدور كارت هاى هوش
ــا اهداف بازنگرى،  ــازى، اصالح و بهبود روش ها و فرآيندها و ب و استانداردس
ــيابى مهارت در سازمان آموزش  اصالح، توسعه و بهينه سازى الگوهاى ارزش

فنى و حرفه اى كشور صورت گرفته است.
مديركل فنى  و حرفه اى، با اشاره به ويژگى هاى كارت هوشمند گواهينامه هاى 
ــامل نام و نام  ــمند مشخصات فردى ش مهارت بيان كرد: بر روى كارت هوش
ــماره ملى، محل و تاريخ صدور كارت و كدشناسايى درج شده  خانوادگى، ش

است.
ــت كه  ــان كرد: اين كارت داراى يك چيپ كامپيوترى اس تقى پور خاطر نش

اطالعات گواهينامه هاى مهارت افراد تا 20 گواهينامه در آن ثبت مى شود.
ــق اين كارت  ــاى مهارت از طري ــتعالم گواهينامه ه ــاره به نحوه اس وى با اش
هوشمند گفت: اين كارت هوشمند به سيستم جامع پورتال سازمان آموزش 
ــانى http://azmoon.portaltvto.com كشور  فنى و حرفه اى و به نش
ــوى نهادها و سازمان ها بدون  ــتعالم آن در صورت نياز از س متصل است و اس
ــا وارد كردن  ــورت آنالين و آفالين ب ــات ادارى و كاغذى به ص نياز به مكاتب

كد شناسايى كه بر روى كارت درج شده در سامانه مذكور قابل انجام است.
مديركل فنى  و حرفه اى چهارمحال و بختيارى با اشاره به ميزان امنيت كارت 
هوشمند مهارت تصريح كرد: اين كارت از كدهاى امنيتى سه اليه برخوردار 

است بنابراين در فرآيند استعالم امكان جعل وجود ندارد.
تقى پور تجميع اطالعات گواهينامه هاى مهارتى فرد در يك كارت هوشمند، 
ــرى از اقداماتى  ــارت، جلوگي ــت گواهينامه هاى مه ــالمت و امني ارتقاى س
ــتاوردهاى صدور  ــذى را از جمله دس ــذف فرآيندهاى كاغ ــل و ح مانند جع

گواهينامه هاى مهارتى در قالب كارت هاى هوشمند دانست.

آغاز عمليات احداث پل و بهسازى 
جاده روستاى احمد آباد لردگان

عطارى ها فقط مجاز به عرضه 
گياهان دارويى هستند

مديركل فنى  و حرفه اى :
صدور بيش از 6 هزار گواهينامه هوشمند

ــت  ــالمى در نشس ــس  اداره تبليغات اس ريي
ــتان بروجن گفت:  روحانيون و مبلغين شهرس
ــازى و چه  ــه در دنياى مج ــت تبليغ چ اهمي
حقيقى، آن قدر عظيم است كه هميشه ما را 
به ياد خطاب رسول اكرم (ص) به حضرت على 
ــالم مى اندازد كه فرمودند: اى على!  عليه الس
اگر خداوند به دستان تو انسانى را هدايت كند، 
ــيد بر آن تابيده ، براى تو بهتر  از آنچه خورش
است. حجت االسالم والمسلمين مجيد الهيان 
ــالم در  افزود: ضرورت و اهميت تبليغ دين اس
ــه بحران هاى فرهنگى درصدد  جهان امروز ك
تهى كردن انسان ها از معنويت هستند، تبليغ 
دين و ارزش هاى نشات گرفته  از آن به جهت 

مقابله  با  اين بحران ها ضرورت ويژه اى دارد.
ــت  ــالمى در اين نشس رييس اداره تبليغات اس

ــجد،  ــن 115 مس ــتان بروج ــه در شهرس ــان اينك با بي
45 حسينيه،20خانه عالم و 52 روحانى و مبلغ وجود دارد 
تصريح كرد: مساله ى تبليغ دين و اشاعه ى فرهنگ اسالمى 
ــالم بوده و هست و سازمان  از ضروريات و الزمات دين اس

تبليغات اسالمى در امر اشاعه علوم و معارف دينى نيازمند 
همكارى همه دستگاه هاى اجرايى است. وى با بيان اينكه 
هماهنگى دستگاه هاى متولى سبب موفقيت بيشترى در 
ــت: بايد با وحدت  ــود، گف مبارزه با تهاجم فرهنگى مى ش
ــات، بيش از پيش  بين واحدهاى فرهنگى، بر روى تبليغ

سرمايه گذارى شود، چرا كه امروز متاسفانه جوانان 
جامعه به شدت در معرض تهاجم فرهنگى بيگانگان 

هستند.
ــرد:  ــان ك ــر نش ــان خاط ــالم الهي ــت االس حج
در حال حاضر هشت خانه عالم شهرستان بروجن 
خالى و نياز به استقرار روحانى دارد كه الزمه ى آن 

هم امكانات حداقلى است.
ــالم والمسلمين  ــم حجت االس در ادامه اين مراس
رضا سعادت فر، امام جمعه جديد بروجن از برجام 
ــراى برجام،  ــخن گفت و تصريح كرد: معيار اج س
ــت كه دولت با عمل كردن  تامين نظر رهبرى اس
به تذكرات 9 گانه رهبرى، مى تواند در اين زمينه 

موفق عمل كند.
ــكا جز  ــرد دولت آمري ــه رويك ــان اينك ــا بي وى ب
ــت ،  ــرى نيس ــز ديگ ــالل چي ــت و اخ خصوم
ــالب ، آمريكا  ــر انق ــدات رهب ــه تاكي ــا ب ــار كرد: بن اظه
ــر لغو  ــود مبنى ب ــه تعهدات خ ــد ب ــا باي ــه اروپ و اتحادي
ــمى اعالم  ــه صورت رس ــن امر را  ب ــل و اي تحريم ها عم

كند. 

ــتان گفت: اين پرندگان از منطقه سيبرى  ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
ــمت مناطق گرمسيرى در جنوب ايران در كوچ  و كشورهاى شمالى ايران به س

اند،كه به اين تاالب هاى استان مهاجرت كرده اند.
شهرام احمدى گفت: اين پرندگان مهاجر با توجه به وضعيت آب و هوايى تا زمان 

سرد شدن هواى استان،در اين تاالب ها سكونت دارند.
ــترى، درنا،  ــواده اردك ها ، غاز خاكس ــامل خان وى اظهار كرد: اين پرندگان ش

حواصيل، اگرت، اكراس، خروس كولى، چنگر و ديگر پرندگان است.
به گفته وى،تاالب بين المللى گندمان با 980هكتار وسعت در شهرستان بروجن 
ــت كه در دفتر بين المللى تحقيقات  قرار دارد و يكى از 10 تاالب برتر ايران اس

پرندگان آبزى لندن به ثبت رسيده است.
ــتان افزود:هم اينك بيش از 30هزار قطعه  مديركل حفاظت محيط زيست اس
ــر، كاكايى،  ــاى اردك ها ،غاز، چنگ ــدگان از خانواده ه ــه پرن پرنده از 40 گون
پرستوى درياى، آنغورت، حواصيل، كشيم، باتالن به تاالب بين اللملى چغاخور 

النه گزينى كردند.
ــولقان از ضلع جنوبى شهرستان  تاالب هاى بين المللى چغاخور، گندمان و س
ــتقرار  ــته كوه هاى زاگرس به طرف غرب اس بروجن و در امتداد كوه كالر از رش

يافته است.

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: 141 هزار هكتار  مدير كل جهاد كشاورزى اس
ــى مى رود.  ــواع محصوالت زراع ــت ان ــال و بختيارى زير كش از اراضى چهارمح
ذبيح اهللا غريب ، با اشاره به اينكه  141 هزار هكتار از اراضى چهارمحال و بختيارى 
ــت: گندم، جو، برنج، غالت،  زير كشت انواع محصوالت زراعى مى رود، اظهار داش
ذرت علوفه اى، يونجه، عدس، سيب زمينى، پياز و... مهم ترين محصوالت زراعى 
استان چهارمحال و بختيارى است كه در اين استان كشت مى شود.وى بيان كرد: 
محصوالت كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى جزو مرغوب ترين محصوالت 
ــمار مى رود. غريب در ادامه با اشاره به اينكه از سطح اراضى  كشاورزى كشور به ش
استان چهارمحال و بختيارى 48 هزار و 221 هكتار به باغات استان اختصاص دارد، 
عنوان كرد: مهم ترين محصوالت باغى استان شامل انگور، بادام، گردو، هلو، سيب و... 
است كه بيشترين محصوالت باغى استان در شهرستان سامان اين استان برداشت 
ــود. ذبيح اهللا غريب تاكيد كرد: قطب محصوالت باغى استان چهارمحال و  مى ش
بختيارى شهرستان سامان است كه بيشترين محصوالت باغى استان نظير بادام از 
اين منطقه برداشت مى شود.مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى 
افزود: به واسطه شرايط آب و هوايى استان چهارمحال و بختيارى و قرار گرفتن در 
حوزه استان هاى سردسير، كيفيت محصوالت زراعى به واسطه كمتر مصرف كردن 
از سموم شيميايى بيشتر است و محصوالت كشاورزى و باغى استان چهارمحال و 

بختيارى از مرغوبيت بااليى برخوردار است و بازار پسندى بااليى نيز دارد.

تاالب هاى چهارمحال وبختيارى 
ميزبان 40هزار پرنده مهاجر شد

141 هزار هكتار از اراضى چهارمحال و 
بختيارى كشت مى شود

مفادآرا
8/6 آگهى موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيــات تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در ثبت ميمه تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گرديده 
است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح ذيل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميگردد و در صورتى كه افراد نسبت 
به صدور سند متقاضيان اعتراضى داشته باشند از تاريخ انتشار اولين نوبت 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك ميمه ارائه و 
پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضائى تسليم نمايند:
1-راى شــماره 139460302020000096 آقــاى حميدرضا صادقين فرزند 
على شناســنامه شــماره 164 ميمه و كد ملى 6229906414 ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 228,76 متر مربع پالك شماره 1937 فرعى از 26 اصلى واقع 
در ونداده مع الواســطه خريدارى عادى از مالكين رسمى ام سلمه زين الدينى 
فرزند بزرگ و غالمرضا بهراميان فرزند على و صغرا بهراميان فرزند حاجى. 
2-راى شــماره 139460302020000482 آقاى رمضانعلى صانعيان فرزند 
عباس شناسنامه شــماره 16 ميمه و كد ملى 6229841878 ششدانگ يكباب 
انبارى به مساحت 281,65 متر مربع قسمتى از پالك 1337 فرعى اطز يك اصلى 

واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
3- راى شــماره 139460302020000480 خانم زهرا مختارى فرزند مختار 
شناســنامه شــماره 111 ميمه و كد ملى 6229980045 پنج دانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 303,05 متر مربع قســمتى از پالك 1337 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.

4- راى شماره 139460302020000481 آقاى ابوالفضل ظهيرى فرزند محمد 
شناسنامه شماره 2 ميمه و كد ملى 6229902079 يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 303,05 متر مربع قسمتى از پالك 1337 فرعى از يك 

اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
5- راى شــماره 139460302020000427 خانم فاطمــه صغرى حاجى پور 
فرزند غالمحسين شناسنامه شماره 1 ميمه و كد ملى 6229879085 ششدانگ 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 328,85 متر مربع شماره  3097 فرعى از 30 
اصلى واقع در قريه زياد آباد به اســتناد خريدارى عادى از مالك رسمى  خانم 

فاطمه بيگم موسويان فرزند حسن
6- راى شماره 139460302020000426 آقاى غالمحسين طهماسبى فرزند 
رضا شناسنامه شماره 11 ميمه و كد ملى 6229811340 ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 774,30 متر مربع  پالك 730 فرعى از 30 اصلى واقع در 
قريه زياد آباد به اســتناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى حسين گرامى 

فرزند امامقلى
7- راى شــماره 139460302020000425 آقاى حسين اســد فرزند عباس 
شناشنامه شماره 63 ميمه و كد ملى 6229896532 ششدانگ يكباب مغازه به 
مساحت 166,55 متر مربع قسمتى از پالك 25 فرعى از 2 اصلى واقع درمزرعه 

محمد سعيد ميمه به استناد مالكيت رسمى مشلعى خريدارى شده
8- راى شماره 139460302020000424 خانم فرشته متقى فرزند محمدعلى 
شناسنامه شــماره 2264 و كد ملى 6229692661 ششــدانگ يكباب خانه به 
مساحت 213 متر مربع قسمتى از پالك 1959 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه 

به استناد خريدارى عادى از مالكين رسمى
9-راى شماره 139460302020000407 خانم فاطمه صانعيان فرزند محمد 
ابراهيم شناسنامه شماره 51 ميمه و كد ملى 6229829274 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 408,20 متر مربع قسمتى از پالك 1671 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت  رسمى مشاعى خريدارى 

شده.

10-  راى شــماره 139460302020000408 آقاى حسينعلى مختارى فرزند 
عباسعلى شناســنامه شــماره 70 ميمه و كد ملى 6229818655  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 408,20 متر مربع قسمتى از پالك 
1671 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت  رســمى مشــاعى 

خريدارى شده.
11-راى شماره 139460302020000404 آقاى محمد بهرامى فرزند مصطفى 
شناسنامه شــماره و كد ملى 6220000196 صادره ميمه در ششدانگ يكباب 
انبارى و زمين متصله به آن به مســاحت 345,41 متر مربع قســمتى از پالك 
شماره 7971 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده
12- راى شــماره 139460302020000405 آقاى حجت اله طهماسبى فرزند 
صفدر شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229969823 در ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 160 متر مربع پالك 2236 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه 
ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك رســمى آقاى حيدر على طهماسبى 

فرزند حفيظ.
13 - راى شماره 139460302020000406 آقاى حجت اله طهماسبى فرزند 
صفدر شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229969823 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 64,90  متر مربع پالك 2237 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه 
ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك رســمى آقاى حيدر على طهماسبى 

فرزند حفيظ.
14 - راى شــماره 139460302020000394 آقــاى احمئــد صمديان فرزند 
حسين شناسنامه شماره 29 ميمه و كد ملى 6229812541 در ششدانگ يكباب 
بوم كن به مساحت 289 متر مربع شماره 5041 فرعى از يازده اصلى واقع در 
وزوان به استناد خريدارى عادى از مالمك رسمى آقاى عباس صمديان فرزند 

محمدحسن
15 – راى شــماره 139460302020000544 خانم معصومــه اقدامى فرزند 
فرهاد شناسنامه شماره 45 ميمه و كد ملى 6229875454 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 303,15 متر مربع قسمتى ازپالك 1088 فرعى از 35 اصلى به 

استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده
16-راى شــماره 139460302020000543 خانم آسيه عربى فرزند على آقا 
شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229821842 در ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 274,50 متر مربع قســمتى از پالك 2342 فرعى از 30 اصلى واقع در 
قريه زياد ّآد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى احمدرضا محمدى 

فرزند محمد.
17 – راى شــماره 139460302020000534 اقاى بابك اسگرى فرزند احمد 
شناسنامه شــماره 16 ميمه و كد ملى 6229891530 در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكدرب باغ مزروعى به مساحت 721,40 متر مربع شماره 393 فرعى 
از يك اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى خانم رقيه 

اسگرى  فرزند حاجى شناسنامه شماره 1043 ميمه
18 – راى شماره 13946030202000529 اقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق 
شناسنامه شماره 19 ميمه و كد ملى 6229827727 در ششدانگ يكباب خانه 
و زمين محصور متصل به آن به مســاحت 302,19 متر مربع قسمتى از پالك 
391 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به اســتناد مالكيت رســمى مشاعى 

خريدارى شده
19 - راى شماره 139460302020000528 اقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق 
شناسنامه شماره 19 ميمه و كد ملى 6229827727 در ششدانگ يكباب خانه 
و زمين محصور متصل به آن به مســاحت 277,07متر مربع قسمتى از پالك 
390 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به اســتناد مالكيت رســمى مشاعى 

خريدارى شده.
20 – راى شماره 139460302020000531 خانم معصومه خدادوست فرزند 
قدرت اهللا شناســنامه شــماره 37 ميمه و كد ملى 6229849275 در ششدانگ 

يكباب خانه به مســاحت 375 متر مربع قسمتى از پالك شماره 3922 فرعى از 
35 اصلى واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده

21 - – راى شــماره 139460302020000530 آقاى مسلم خدادوست فرزند 
ابراهيم شناسنامه شماره 10 ميمه و كد ملى 6229849003 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 286,81  مربع قسمتى از پالك شماره 3922 فرعى از 35 اصلى 

واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
22 – راى شماره 139460302020000439 آقاى على كريم زاده فرزند حسين 
شناسنامه شماره 1853 ميمه و كد ملى 6229794462 در ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 185,23 متر مربع شــماره 1469 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه 
ونداده جزء بخش ثبتى ميمه خريدارى عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 

داود عادل فرزند اسداله شناسنامه شماره 398 ونداده.
23 – راى شــماره 139460302020000497 اقاى على خــداداد فرزند رضا 
شناسنامه شــماره 11 ميمه و كد ملى 6229978040 در ششدانگ قطعه زيمن 
مزروعى به مساحت 413,25 متر مربع شماره 1883 فرعى از 30 اصلى واقع 
در قريه زياد ّآد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى  خانم گل بانو بخشنده 

فرزند استاد على.
24 -  راى شــماره 139460302020000496 اقاى على خــداداد فرزند رضا 
شناسنامه شــماره 11 ميمه و كد ملى 6229978040 در ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 490متر مربع شــماره 3376 فرعى از 30 اصلى واقع در 
قريه زياد ّآد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى  خانم گل بانو بخشنده 

فرزند استاد على.
25 – راى شماره 139460302020000490 آقاى حســين هادى پور فرزند 
رمضان شناسنامه شماره 14 ميمه و كد ملى 6229939045 در ششدانگ يكباب 
خانه و زمين متصل به آن به مســاحت 490,73 متر مربع شماره 1182 فرعى 
از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به اســتناد خريدارى عادى از ماكيت رسمى 
مصطفى و جميله و صغرى شــهرت همگى ســرطاقى و همگى فرزندان احمد 

شناسنامه هاى شماره 649و651و650 صادرات از ونداده.
26 – راى شماره 139460302020000491 آقاى محمدرضا مهدويان فرزند 
شمس الدين شناسنامه شماره 23 ميمه و كد ملى 6229884267 در ششدانگ 
يكباب مغازه به مساحت 142 متر مربع قسمتى از پالك 7823 باقى مانده فرعى 

از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
27 – راى شــماره 139460302020000489 اقاى محمد جــواد كريم فرزند 
حيدر شناسنامه شماره 3976 حوزه يك اصفهان و كد ملى 1285071891 در 
ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 295,56 متر مربع قسمتى از پالك يك فرعى 
از 60 اصلى واقع در مزرعه محمد آباد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى 

آقاى محرم آهى فرزند عباس شناسنامه شماره 4 ميمه.
28 – راى شماره 13946032020000538 خانم مريم هاشمى فرزند مسعود 
شناسنامه شماره و كد ملى 6220010760 صادره از ميمه در يك دانگ و نيم 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 190 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5543 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
29 - راى شماره 13946032020000537 خانم ميترا دهقان فرزند مصطفى 
شناســنامه شــماره و كد ملى 5100009039 صادره ميمه در يك دانگ و نيم 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 190 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5543 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
30 - راى شــماره 139460302020000536 آقــاى احســان عمرانى فرزند 
مسلم شناسنامه شــماره و كد ملى 51000017317 صادره ميمه در يك دانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 190 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5543 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.

31 - راى شماره 139460302020000535 آقاى محسن عمرانى فرزند مسلم 
شناسنامه شماره 26 ميمه و كد ملى 51000017317 در يك دانگ و نيم مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 190 متر مربع قسمتى از پالك شماره 5543 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
32 - - راى شــماره 139460302020000541 آقاى محســن عمرانى فرزند 
مســلم شناســنامه شــماره 26 ميمه و كد ملى 6229925451 در يك دانگ و 
نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
33 - - راى شــماره 139460302020000540 خانــم ميتــرا دهقان فرزند 
مصطفى شناسنامه شماره و كد ملى 5100009039 صادره ميمه در يك دانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
34 - - راى شــماره 139460302020000539 آقاى احســان عمرانى فرزند 
مسلم شناسنامه شــماره و كد ملى 51000017317 صادره ميمه در يك دانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
35 - راى شماره 139460302020000542 خانم مريم هاشمى فرزند مسعود 
شناسنامه شماره و كد ملى 6220010760 صادره از ميمه در يك دانگ و نيم 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
36 – راى شــماره 139460302020000573 خانم ربابه زمانى فرزند ميرزا 
آقا شناسنامه شماره 1730 ميمه و كد ملى 6229683075 در ششدانگ يكباب 
انبارى و زمين محصور متصل به آن به مساحت 450 متر مربع شماره 1444 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
37 – راى شماره 139460302020000548 خانم ثريا منصورى فرزند نعمت 
اله شناســنامه شــماره 2 تهران و كد ملى 0452257875 در ششدانگ يكباب 
انبارى به مساحت 104,11 متر مربع قسمتى از پالك 1182 فرعى از 26 اصلى 

واقع در قريه ونداده به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
38 – راى شماره 139460302020000546 خانم ثريا منصورى فرزند نعمت 
اله شناسنامه شماره 2 تهران و كد ملى 0452257875 در ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 127,07 متر مربع قسمتى از پالك 1182 فرعى از 26 اصلى واقع در 

قريه ونداده به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
39 – راى شــماره 139460302020000547 آقاى محمدرضا ماليان فرزند 
حسين شناسنامه شماره و كد ملى 6220012518 صادره از ميمه در ششدانگ 
يكباب انبارى به مساحت 254,93 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1182 فرعى 
از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به اســتناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
40 – راى شماره: 139460302020000545 آقاى محمدرضا حيدرى فرزند 
مصطفى شناســنامه شــماره 15 ميمه و كد ملى 6229884437 در ششدانگ 
يكباب مغازه به مساحت 51,53 متر مربع قســمتى از پالك 8030 فرعى از يك 
اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى حسينعلى 

هاشمى فرزند محمد شناسنامه شماره 1028 ميمه.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1394/08/05

تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1394/08/20
م الف 21424 حسين نوروز- رئيس اداره ثبت اسنادو امالك ميمه 

رييس اداره تبليغات اسالمى بروجن:

تبليـغ ديـن؛ از ضروريـات اسـالم است
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مفادآرا
8/447 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر راي شــماره139360302028001011هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كوهپايــه تصرفات 
مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي ســيد منوچهر بنــي طبا فرزند 
ســيد يحيي بشــماره شناســنامه 296 صادره از تهران بشماره كد 
ملى0048924067  درششــدانگ  يك باب خانه به مســاحت 94,95 
مترمربع احداثى در قســمتى از  پالك14 فرعــي از173 اصلي واقع 
در زينــت آبادبخش نوزده ثبــت اصفهان حوزه ثبــت ملك كوهپايه  
خريداري مع الواســطه  از مالك رســمي خانم محترم امير صدرى  
محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1394/08/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/09/05

اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  9410113640202393 شــماره  نامــه:  شــماره 
9409983640200544 شماره بايگانى شعبه: 940576 جناب آقايان 
ســام ناصرى كريموند فرزند ولى آقا يعقوب حســن پور غالمرضا 
مرادى تورج محمدى، سعيد حياتى فرزند عبدالعزيز بدينوسيله نظر 
به مجهول المكان بودن شما باســتناد ماده 73 ق آ د م بدينوسيله به 
شــما ابالغ مى گردد دعوى آقاى على صادقى حسنوند فرزند زمان 
به طرفيت شــما مبنى بر الزام به انتقال سند رســمى خودروى پرايد 
به شماره شــهربانى 764 ط53 ايران 24 به كالسه بايگانى 940576 
در اين دادگاه ثبت و جهت مورخ 1395/02/08 ســاعت 9 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است. مراتب به شــما ابالغ تا جهت اطالع از 
مفاد دادخواست در اين دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقيق محل 
سكونت خود و تحويل نسخه ثانى دادخواست و ضمايم از موضوع 
مطلع و در موعد مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد. م الف 889 دفتر 

شعبه دوم دادگاه حقوقى زرين شهر 
تحديد حدود اختصاصى

8/224 شــماره:1394/04/123690  چون تمامى ششدانگ مزرعه 
معروف محمدآباد پالك شــماره 162- اصلى واقع در بخش 11 ثبت 
نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام بتول آبكشه فرزند محمود 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده 
اســت. اينك بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبــرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشــنبه مورخ 
1394/09/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطــار مى گردد كه در روز و 
ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:01394/8/20 م الف: 234 

رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

7/280 شــماره آگهى: 139403902004000182 شــماره پرونده: 
9100400200401051 آگهــى مزايــده پرونــده اجرايى كالســه: 
9102615 شش دانگ يك دســتگاه آپارتمان پالك 67 فرعى واقع در 
طبقه دوم سمت شمالى به مساحت 183/70 متر مربع و بالكن و تراس 
27/30 متر مربع جمعا 211 متر مربع و بانضمام تمامى ششــدانگ 
انبارى پالك 85 فرعى واقع در زير زمين به مساحت 4/11 متر مربع 
و بانضمام ششدانگ پاركينگ پالك 108 فرعى واقع در زير زمين به 
مساحت 12/50 متر مربع و مشــاعات عبارتند از 1- حياط مشاعى 
پالك 57 فرعى كه حق اســتفاده از حياط مذكور صرفا با مالك پالك 
63 فرعى مى باشــد 2- البى و آسانســور مشــاعى پالك 58 فرعى 
3- اتاق نگهبانى مشــاعى پالك 59 فرعى 4- رامپ مشاعى پالك 60 
فرعى 4- موتورخانه مشــاعى پالك 61 فرعى 5- محوطه مشــاعى 
پاركينگ پــالك 62 فرعى 6- عرصه مشــاعى پالك هــاى تجميعى 
2617 باقيمانده و 9 و 11 فرعى كالمجزى شدگان و احداثى بر روى 
پالك 2617- اصلى و 2617/9 و 2617/11 واقعات در بخش يك ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان، خيابان مطهرى، روبه روى قنادى پانته ا، 
مجتمع مسكونى مهستان، طبقه دوم، واحد شمالى كه سند مالكيت آن 
در صفحه 116 دفتر 207 امالك با شــماره ثبت 69226 و با شماره 
چاپى 585474 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال در سه قسمت 
كه قسمت دوم غربى اســت به طولهاى 3/35 متر و يك متر و 10/51 
متر اول و ســوم پنجره و ديوار ودوم ديواريست به فضاى پياده رو 
خيابان شرقا به طول 12/30 متر ديواريســت به فضاى ديوار پالك 
2617/1 جنوبا اول به طول 1/45 متر پنجره و ديواريســت بنورگير 
مشاعى دوم در4 قسمت كه قسمت دوم آن غربى و چهارم آن شرقى 
اســت به ترتيب به طولهاى 6/70 متر و 0/5 متر و 1/85 متر و 1/27 
متر اول درب و ديوار و بقيه ديواريست براه پله و آسانسور مشاعى 
58 فرعى سوم به طول 4/17 متر ديواريست اشــتراكى با آپارتمان 
66 فرعى طبقه دوم جنوبى چهارم در دو قســمت كه قسمت اول آن 
غربى است به ترتيب به طولهاى 0/53 متر و 2/35 متر ديوار و پنجره 
و ديواريست بنورگير مشاعى غربا در چهار قسمت كه قسمت دوم آن 
جنوبى و چهارم آن منحنى شكل متمايل به شمال مى باشد به طولهاى 
6/38 متر و 1/10 متر و 2/02 متر و 5/75 متــر اول و چهارم پنجره 
وديواريست به فضاى كوچه منســده (دوم حدود انبارى): شماًال به 
طول 1/75 متر ديوار اشتراكى است با انبارى 84 فرعى شرقا به طول 
2/40 متر ديواريست به تحتانى پالك 2617/1 جنوبا به طول 1/75 متر 
ديواريست اشتراكى با انبارى 86 فرعى غربا به طول 2/40 متر درب و 
ديواريست به محوطه مشاعى 62 فرعى (سوم حدود پاركينگ): شماال 
به طول پنج متر خط مفروض است به محوطه مشاعى 62 فرعى شرقا 
به طول 2/50 متر خط مفروض اســت به محوطه مشــاعى 62 فرعى 
جنوبا به طول پنج متر خط مفروض است با پاركينگ 109 فرعى غربا 
به طول 2/50 متر خط مفروض اســت به محوطه مشــاعى 62 فرعى 
حدود و حقوق ارتفاقى لــه و عليه طبق قانون تملك آپارتمانهاســت 
كه طبق نظر كارشناسان رسمى ســاختمان مورد بازديد به صورت 
يك مجتمع مسكونى 17 واحدى با اسكلت بتنى و سقف تيرچه بلوك 
شامل البى و دو دستگاه آسانسور و داراى انشعابات آب و فاضالب 
و گاز مشترك و برق مجزا مى باشــد و قدمت آن حدود10 سال مى 
باشد. و اين آپارتمان واقع در طبق دوم واحد شمالى به مساحت 211 
متر مربع داراى انبارى و پاركينگ، كف ها پاركت چوبى، بدنه ها كاغذ 

ديوارى و دكوراســيون چوبى، دربها تمام چوب، بدنه سرويس ها و 
آشپزخانه كاشى، داراى اسپيليت و فن كوئيل و موتورخانه مركزى 
مى باشد، پنجره ها يوپى وى ســى دو جداره و كابينت ام دى اف مى 
باشد. ملكى آقاى شهاب فالح پور سيچانى كه طبق سند رهنى شماره 
182597 مــورخ 1390/5/18دفترخانه 71 اصفهــان در رهن بانك 
صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانك تا تاريخ 1395/2/20 بيمه 
مى باشد از ساعت9 الى 12 روز شنبه مورخ 94/9/28 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى، چهارراه 
اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شــود. مزايــده از مبلغ پايه 
پانزده ميليارد و هشتصد و بيست و پنج ميليون ريال شروع و به هر 
كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فــوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مســترد مى گردد ضمنا اين آگهى در يــك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/8/20 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطيلــى روز مزايده بــه روز بعد موكــول مى گردد. 
توضيحات جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده 
طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت 
شناسايى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را 
تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك ســپرده نمايد. م الف 20070 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

7/340 شــماره آگهى: 139403902004000179 شــماره پرونده: 
9204002004000132 آگهــى مزايده پرونده كالســه: 9200304 
شــش دانگ اعيانى آپارتمان ســمت شــمال غربى طبقه سوم پالك 
شماره 258/22 به مســاحت 178/09 متر مربع باحتساب تراس به 
مساحت 6/04 متر مربع و بالكن به مساحت 5/91 متر مربع، بانضمام 
تمامى ششدانگ انبارى پالك شــماره 258/38 به مساحت 3/43 متر 
مربع واقــع در زير زمين، بانضمام تمامى ششــدانگ پاركينگ پالك 
شــماره 258/61 واقع در زير زمين به مســاحت 12/50 متر مربع با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات كه عبارتند از راه پله مشاعى 
قسمت جنوب شماره 6 فرعى و راه پله مشاعى سمت شمال در طبقه 
همكف شــماره 7 فرعى و حياط جنوبى و آسانسور عمومى شماره 
يك فرعى و محوطه مشاعى شماره 2 فرعى و رامپ مشاعى شماره 
3 فرعى و قسمت سرايدارى شــماره 5 فرعى و حياط مشاعى سمت 
غرب شماره 8 فرعى و حياط مشاعى سمت شــرقى پالك شماره 9 
فرعى كال مجزى شده از شماره 258 واقع در بخش يك ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان، خيابــان كواالالمپور، ســاختمان آناهيد، بلوك 
شمالى، طبقه سوم، واحد 6 كه ســند مالكيت آن در صفحه 592 دفتر 
205 امالك ذيل ثبت شــماره 64879 با شماره چاپى 085156 سرى 
الف/85 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان 22 فرعى: شماال به 
طول 10/11 متر ديوار پخى است به فضاى خيابان شرقا اول به طول 
6/55 متر ديوار مشترك است با آپارتمان 23 فرعى دوم و سوم: دوم 
در دو قسمت كه اول جنوبى اســت به طولهاى 0/85 متر و2/06 متر 
ديواريست به نورگير سوم : در سه قســمت كه اول پخى شكل است 

و سوم شــمالى اســت به طولهاى 0/75 متر و 5/63 متر و 1/56 متر 
ديوار و درب است به راه پله 7 فرعى چهارم: به طول 4/23 متر ديوار 
مشترك اســت با آپارتمان مذكور (14 فرعى) جنوبا در 4 قسمت كه 
دوم غربى و سوم پخى شكل است به طولهاى 8/25 متر و 1/70 متر و 
1/52 متر و 0/5 متر ديوار است به فضاى حياط 8 و 9 فرعى غربا اول 
به طول 16/22 متر ديوار به ديــوار پالك 257 دوم به طول 0/56 متر 
ديواريست به فضاى خيابان حدود شدانگ اعيانى انبارى 38 فرعى: 
شماال به طول 2/40 متر ديوار مشترك است با انبارى 37 فرعى شرقا 
به طول 1/43 متر ديواريســت به تحتانى عرصه جنوبا به طول 2/40 
متر ديوار مشترك اســت با انبارى 39 فرعى غربا به طول 1/43 متر 
به ديوار مورب اســت به محوطه پاركينگ 2 فرعى حدود ششــدانگ 
اعيانى پاركينگ پالك 61 فرعى: شماال به طول 2/5 متر مفروض است 
به محوطه پاركينگ 2 فرعى شرقا به طول 5 متر خط مفروض است به 
محوطه پاركينگ 2 فرعى جنوبا به طول 2/5 متر خط مفروض اســت 
به محوطه پاركينگ 2 فرعى غربا به طول 5 متر خط مفروض است به 
محوطه پاركينگ 2 فرعى كه طبق نظر كارشناسان رسمى ملك مذكور 
در يك مجموعه 17 واحدى واقع شــده و داراى كاربرى مسكونى با 
اسكلت بتنى، سقف تيرچه بلوك، پايان كار شماره 11/18526 مورخ 
85/10/06 از شهردارى منطقه يك اصفهان و قدمت حدود 9 سال مى 
باشد. آپارتمان 3 خوابه با نورگيرى از دو ســمت شمال و جنوب با 
پوشش كف سالن و اتاقهاى خواب از نوع پاركت، ديوار سالن  ام. دى. 
اف طرح دار، ديوار اتاقهاى خواب كاغذ ديوارى، درهاى داخلى چوبى، 
كابينت آشــپزخانه ام. دى. اف ، پنجره هاى پى. وى. ســى با شيشه 
دو جداره، گرمايش از نوع پكيچ، رادياتور و شــومينه، سرمايش از 
نوع كولر آبى، نماى خارجى ســاختمان تركيب آجر و سنگ و داراى 
انشعابات آب، برق و گاز شــهرى مى باشد. ملكى آقاى مجيد راستى 
بروجنى و خانم زهرا جعفر پور بروجنى (بالســويه) كه طبق اسناد 
رهنى شــماره 154047-151788-151677-148146- 156582 
تنظيمى دفترخانه اســناد رسمى شــماره 15 اصفهان در رهن بانك 
اقتصاد نوين اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانك مدت بيمه نامه 
ســند رهنى فوق تا تاريخ 1395/6/10 مى باشد و از ساعت 9 الى 12 
روز يك شنبه مورخ 94/9/22 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شــرقى، چهارراه اول خيابان الهور به 
مزايده گذارده مى شود. مزايده از مبلغ پايه 10/685/400/000 ريال 
شروع و به هر كس خريدار باشــد به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا 
فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنا اين آگهى در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/8/20 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. 
توضيحا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده 
طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت 
شناسايى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را 
تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك ســپرده نمايد. م الف 20427 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان 

بـدتـرين مـاشين هـاى جهـان
ــيم. در زمانه اى زندگى مى كنيم كه  ما خيلى خوش شانس
بيشتر ماشين ها خوش ساخت هستند و تعداد ماشين هاى 
ــازان  ــت كه ميان خودروس عالى در جهان نه فقط زياد اس
ــت. اگر سن و  در ارائه بهترين ها رقابت جدى در گرفته اس
ــيد، آن روزها را به ياد مى آوريد كه وقتى  سالى داشته باش
ماشين مى رانديد، صداى راديو در ميان سر و صداى موتور 
و ديگر قطعات گم مى شد. گاهى تصور مى كرديم، ممكن 
است قطعاتى از موتور كنده شود و پشت سرمان در خيابان 

بيفتد.
 براى انتخاب فهرست بدترين ماشين هاى عرضه شده در 
100 سال اخير و در شرايطى كه كمپانى هاى خودروسازى 
ــد و به خصوص  ــان را پيدا كنن ــد خودش تالش مى كردن
آمريكايى ها نمى دانستند چه انتظارى از يك خودرو دارند، 
مى بينيم هزينه هنگفتى صرف توليد و خريد ماشين هايى 

شد كه واقعا بى ارزش بودند. 

ــازى جهان،  ــال هاى ابتدايى رونق خودروس گويى در س
ــدند و  ــى بازار مى ش ــى راه ــين ها آزمايش خيلى از ماش
خريداران شان هم  موش هاى آزمايشگاهى بودند كه سوار 

آنها  مى شدند. 
ــازى تا دهه 1950  ــال انتظار مى رفت، خودروس با اين ح
ــد، اما وقتى به فهرست  ميالدى خيلى پيشرفت كرده باش
خودروهاى اين مقاله نگاه كنيد، خواهيد ديد كه يك سوم 
اين گونه ماشين ها فقط در همان دهه توليد شده اند و يك 
سوم ديگر مربوط به دهه 1980 هستند كه يكى از بدترين 
دهه ها در طول تاريخ خودروسازى بود و البته بيشترشان 

هم ماشين هاى آمريكايى بودند.
ــين هاى امروز  ــاى اوليه به ماش ــى از دوران خودروه وقت
ــور چنين  ــيم، اين كه چط ــده مى رس ــاى پرن و خودروه
ــهمى از بازار را به خود اختصاص  خودروهايى توانستند س

دهند، غيرعادى به نظر مى رسد.

ــت. عالوه بر اين كه نام اين خودرو را در هر  اين خودرو يكى از بدترين هاى تمام دوران هاس
فهرستى از بدترين خودروها خواهيد يافت، در كتابى به نام ماشين هاى چرند از اين خودرو 
به عنوان خودروى شماره يك ياد شده است. خودروى اصلى موستانگ ماشين خوبى نبود. 
در حالى كه فورد پينتو اين گونه نبود و زياد بد به نظر نمى رسيد. در طراحى مخزن سوخت 
«موستانگ دو» از فورد پينتو الهام گرفته شد.حتما مى دانيد اگر مخزن سوخت خودرو در 
ــيار باال مى رود.  ــوانح بس انتهاى عقب آن قرار بگيرد، احتمال انفجار خودرو هنگام بروز س
خوشبختانه به علت مشكالت عرضه جهانى سوخت در دهه 1970 «موستانگ دو» موتور 
دوكى شكل كوچكى داشت و بسيار كند بود.آن قدر شتاب اين خودرو كم بود كه خيلى ها به 
طعنه مى گويند اسب كوچك فلزى كه روى جلوى پنجره «موستانگ دو» قرار دارد، مى تواند 

هنگام شتاب گرفتن از اين خودرو جلو بزند!

ــين هاى جهان بدون قرار گرفتن نام ادزل در آن كامل  فهرست بدترين ماش
ــان كه جمله  ــم از آن راضى نبودند. چن ــت. عالقه مندان اين خودرو ه نيس
ــود: «كلمه ادزل مترادف فاجعه  مشهورى در باشگاه مالكان ادزل نقل مى ش

و شكست است».
بيشتر منتقدان، نظر خود را نسبت به اين ماشين با توجه به جلوى داشبورد 
بسيار زشت آن بيان مى كنند، به طورى كه خيلى ها مى گويند پرونده عرضه 

ماشين هاى زشت با معرفى اين ماشين در سال 1957 بسته شد.
ــه رعايت اصول  ــت ك ــرد؟ واقعيت اين اس ــد جلوه ك ــين ب اما چرا اين ماش

بازارپسندى در طراحى يك خودرو همان زمان هم موضوع مهمى بود.
ــايعاتى  موضوعى كه طراحان اين خودرو بويى از آن نبرده بودند. آن موقع ش
مطرح شد مبنى بر اين كه كمپانى فورد، ماشين هاى ادزل را در حالى ساخته 
و در اختيار دالل ها قرار داده كه در يادداشتى ذكر كرده بود بعضى قسمت ها 
روى ماشين نصب نشده و خود دالل ها مى توانند در چند مرحله آن بخش ها 
ــوار كنند! كمپانى فورد، هزينه هنگفتى پرداخت تا باالخره  را روى ماشين س
پروژه ادزل به عنوان شكستى كم نظير در تاريخ خودروسازى جهان ثبت شد.

تعجب مى كنيد اگر بشنويد رد پايى از جان ديلورن در بخشى از اين 
خودروى بسيار بى كيفيت هم ديده مى شود. اما اين بار واقعا تقصير 
او نيست. وقتى او مدير شورولت در سال 1969 بود، ناخواسته وارث 

چنين خودرويى در كمپانى اش شده بود. 
ــورز طراحى  ــان جنرال موت ــى از طراح ــم بزرگ ــورولت وگا را تي ش
كرده اند. اما ورق هاى فلزى به كار رفته در اين خودرو بسيار نازك و 

آسيب پذير بود.
ــش ضدزنگ آن به قدرى ضعيف بود كه مالك خودرو  به عالوه پوش
ناچار مى شد پس از پشت سر گذاشتن يك يا دو زمستان، گلگيرهايى 
ــده در جاده هاى زمستانى آسيب  را كه تحت تأثير نمك پاشيده ش

ديده و دچار خوردگى شده، به كلى تعويض كند.
ــانى  ــد كه بدنه اين خودرو به آس در مناطق مرطوب هم ديده مى ش
ــورولت وگا آن قدر  ــالوه موتور ش ــود. به ع دچاز زنگ زدگى مى ش
ــى عادى  ــيلندر آن اتفاق ــر سرس ــوزاندن واش ــه س ــد ك داغ مى ش

بود .

ــين از تلويزيون، روى بزرگ و عريض بودن آن  اوايل دهه 1950، هنگام پخش آگهى اين ماش
تأكيد مى شد و اين كه ماشينى مردانه است. سال 1955 دوج ال فمه با اندكى تغيير نسبت به 
دوج رويال لنسر ساخته شد. اين دو بسيار به هم شبيه بودند، با اين تفاوت كه دوج ال فمه رنگ 
آميزى سفيد و صورتى بر بدنه و صندلى هاى پرنقش و نگارى داشت.نكته عجيب اين بود كه كاله 
بارانى به همراه يك شنل و يك چتر كه هر سه مخصوص باران بودند، با اين خودرو عرضه مى شد. 
شايد علتش اين بود كه در آن دوران، خانم ها با باران ميانه خوبى نداشتند و اضافه شدن چنين 
لوازمى به يك خودرو واقعا مى توانست آپشن جالب توجهى باشد.همه اينها به اضافه يك كيف 
پر از لوازم آرايش زنانه مى توانست بهانه هايى باشد براى اين كه خانم ها از همسرشان بخواهند 
چنين خودرويى را براى خانواده بخرند.با اين حال اين ايده در همان زمان به قدرى مسخره بود 

كه توليد دوج ال فمه با آن قيمت گزاف نسبت به دوج رويال لنسر بيش از دو سال ادامه نيافت!

(Mustang II) موستانگ دو

(Edsel) اِدِزل(Chevy Vega) شورولت وگا

(Dodge La Femme) دوج ال فمه
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ــازندگى ناحيه مباركه گفت: گروه جهادى برادران از  مسوول بسيج س
ــتاهاى آبگرمك و رودآباد  ــهر زيباشهر به روس حوزه امام حسن(ع) ش

شهرستان سميرم اعزام شدند.
ــروان مهرداد عقيلى با بيان اينكه اعزام گروه هاى جهادى به مناطق   س
ــالت هاى مهم بسيج سازندگى است،  محروم و كم برخوردار يكى از رس
ــناخت محروميت ها و  ــت: اين گروه هاى جهادى با هدف ش اظهار داش
كسب روحيه و انگيزه بيشتر براى خدمت به مردم به مناطق كم برخوردار 
و روستاها اعزام مى شوند.وى با اشاره به اعزام گروه جهادى برادران شهيد 
نوروزعلى غالمى از حوزه امام حسن(ع) شهر زيبا شهر افزود: گروه هاى 
جهادى اعزامى در قالب برنامه هاى فرهنگى، عمرانى و بهداشتى مانند 
ساخت و تكميل مسجد روستا، مرمت و بازسازى گلزارشهدا، برگزارى 
ــتى و آموزشى شامل  ــهدا و تهيه و توزيع 100 بسته بهداش يادواره ش
ــت ابزار و همچنين كمك به جمع آورى  ــواك و نوش خمير دندان مس
ــاورزان به مدت يك هفته به محرومان خدمات رسانى  محصوالت كش
مى كنند. عقيلى، رسيدگى به نيازمندان را از ديگر اهداف اعزام گروه هاى 
ــداث و مرمت  ــح كرد: اح ــت و تصري ــه مناطق محروم دانس جهادى ب
ــانى به روستاها و  ــاجد، مدارس، خانه عالم و آبرس خانه نيازمندان، مس
ــب گروه هاى تخصصى از  ــه خدمات در قال فعاليت هاى فرهنگى و ارائ
ــى  ــت.وى با تاكيد بر اينكه نگاه آموزش جمله برنامه هاى اين اردوها اس
در اين اردوها بسيار پررنگ تر است، گفت: در كنار آموزش، فعاليت هاى 
ــاغل خانگى به منظور اقتصاد  عمرانى، خدماتى، بهداشتى و ايجاد مش
ــاره به اينكه سازمان بسيج سازندگى  مقاومتى انجام مى شود.وى با اش
ــتاى تحقق منويات مقام معظم رهبرى در زمينه  در سال جارى در راس
ــبت به اعزام گروه هاى جهادى به مناطق محروم  محروميت زدايى نس
ــت: اردوهاى جهادى با حضور قشرهاى  ــت، اظهار داش اقدام كرده اس
ــر دانشجويان است. ــود كه از مهم ترين آن ها قش مختلف برگزار مى ش

ــازندگى ناحيه مباركه با بيان اينكه مهم ترين اثرات  ــيج س مسوول بس
گروه هاى جهادى كاهش هزينه است، گفت: در همين راستا پروژه هاى 
عمرانى در روستاهاى محروم با حداقل هزينه انجام مى شود.وى افزود: 
گروه هاى جهادى دانشجويان درزمينه هاى فرهنگى، آموزشى و عمرانى 
شامل ساخت مسجد و حسينيه، ديدار با خانواده شهدا، برگزارى يادواره 
ــاخت سرويس بهداشتى، حمام و نيز  شهدا، ساخت خانه نيازمندان، س
توزيع بسته هاى حمايتى فعاليت مى كنند.عقيلى اظهاركرد: تمرين كار 
گروهى، خودسازى، خدمات رسانى به نيازمندان، كادر سازى و تمرين 
مديريت از مهم ترين اثرات حضور در اردوهاى جهادى است.وى با اشاره 
به اهداف دانشجويانى كه در اردوهاى جهادى شركت مى كنند، اظهار 
كرد: درصد عمده اى از هدف دانشجويان شركت كننده در طرح هجرت، 
ــازندگى ناحيه مباركه افزود:  ــوول بسيج س خودسازى افراد است.مس
دانشجويان شركت كننده در اردوهاى جهادى مى توانند خود را به خوبى 

براى مسووليت هاى بعدى در جامعه آماده كنند.

رييس اداره اوقاف و امور خيريه نطنز گفت: رسانه ها نقش مؤثرى در 
تبليغ و تبيين سنت حسنه وقف در جامعه دارند.

حجت االسالم مرتضى اكبرى، در اولين جلسه ستاد وقف شهرستان 
ــرد: يكى از  ــد، اظهار ك ــاف برگزار ش ــل اداره اوق نطنز كه در مح
ــوى رهبر معظم انقالب تدوين  مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى كه از س
 شده ترويج وقف در جامعه بوده و رشد وقف در جامعه زمينه ساز رشد 

و توسعه اقتصاد كشور خواهد شد.
وى افزود: هر ساله با فرا رسيدن ايام هفته وقف يعنى هفته آخر ماه 
صفر، اداره اوقاف و امور خيريه شهر نطنز با برگزارى ويژه برنامه هاى 

مختلف، موضوع وقف را هرچه بهتر به مردم معرفى مى كند.
ــانه ها نقش  رييس اداره اوقاف و امور خيريه نطنز تصريح كرد: رس
ــنه وقف در جامعه دارند و با  ــنت حس مؤثرى در تبليغ و تبيين س
ــانه ها مى توانيم اطالع رسانى به موقع و  استفاده از ظرفيت هاى رس
ــانه ها مى توانند با ورود به بحث  درست را به مردم انجام دهيم و رس
ــنه به مردم، كمك بسيار  ــنت حس ــاندن اين س موقوفات و شناس
بزرگى به احياى اين فريضه الهى كنند.وى بيان كرد: مهم ترين كار 
ــت؛ مردم بايد به اداره اوقاف و  در مساله وقف اصل اعتمادسازى اس
ــند و بدانند كه اداره اوقاف نسبت به  امور خيريه اعتماد داشته باش
اجراى نيت آن ها بسيار دقيق عمل مى كند.اكبرى خاطر نشان كرد: 
متأسفانه در جامعه كنونى ديدگاه مردم از وقف نادرست است زيرا 
ــت و  ــده اس فرهنگ وقف آن گونه كه بايد در بين آن ها نهادينه نش
تالش براى معرفى نيازهاى روز جامعه و وقف هاى موردنياز، مانند 
ــالمت و درمان و ازدواج جوانان از مهم ترين وظايف اوقاف  حوزه س
است.وى در خصوص ويژه برنامه هاى اين هفته عنوان كرد: برگزارى 
ــگاه، ديدار با امام جمعه  ــيم، برپايى نمايش همايش همه واقف باش
نطنز، برگزارى نشست هاى صنفى، برگزارى همايش وقف و رسانه 
و…. از جمله برنامه هاى اين هفته خواهد بود.در پايان همه اعضاى 
ــت هفته وقف نطنز، بر ضرورت باشكوه برنامه هاى  ستاد گراميداش

اين هفته تاكيد كردند.

رييس اداره اوقاف و امور خيريه نطنز تاكيد كرد؛
ضرورت استفاده از ظرفيت رسانه ها 
در تبيين سنت حسنه وقف در جامعه

مسوول بسيج سازندگى ناحيه مباركه:
گروه جهادى از مباركه به مناطق 

محروم سميرم اعزام شدند

ــگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: بيش  رييس دانش
ــت و درمان  ــه بخش بهداش ــارد تومان ب از 9 ميلي

خمينى شهر تخصيص پيدا كرد.
ــترك با  ــه اى مش  غالمرضا اصغرى گفت: در جلس
ــتان خمينى شهر فعاليت  حضور مسووالن شهرس
ــده در حوزه بهداشت و درمان  و اقدامات انجام ش
و مخصوصا طرح تحول نظام سالمت مورد ارزيابى 

قرار گرفت.
ــال گذشته در حوزه  وى در ادامه افزود: طى دو س
درمان حدود 58 ميليارد ريال و در حوزه بهداشت 
حدود 40 ميليارد ريال به شهرستان خمينى شهر 
ــده اى از اين  ــه بخش عم ــاص پيدا كرده ك اختص
ــال  ــذب و بخش ديگر آن تا انتهاى س اعتبارات ج
تخصيص پيدا مى كند.رييس دانشگاه علوم پزشكى 
ــا زحمات و  ــبختانه ب ــا بيان اينكه خوش اصفهان ب
ــووالن بهداشت و درمان  تالش مديريت خوب مس
ــتان تمام منابع تخصيصى به صورت كامل  شهرس
ــبت به  ــان كرد: نس ــت خاطرنش ــده اس جذب ش
ــته بودجه قابل توجهى در حوزه  ــال هاى گذش س
ــت و درمان اين شهرستان  زيرساخت هاى بهداش

تخصيص و هزينه شده است.
ــته تحول بسيار  ــال گذش وى اضافه كرد: در دوس
خوبى در بازسازى و ساماندهى پايگاه هاى بهداشتى 
ــتان  ــكى مورد نياز شهرس و تأمين تجهيزات پزش
ــت.اصغرى با بيان اينكه اميدواريم  انجام شده اس
ــردن كيفيت  ــت و بودجه در باال ب اين حجم فعالي

ــه مردم  ــكى ب ــكى و درمانى و پزش خدمات پزش
شهرستان كمك كند اظهار داشت: در تمام مراكز 
شهرهاى كوچك و مناطق زير جمعيت 20 هزار نفر 
ــهر نيروى الزم تأمين شده و  شهرستان خمينى ش
در هيچ يك از مراكز درمانى و بهداشتى مورد نظر با 

كمبود پزشك روبه رو نيستيم.
ــالمت طبق  وى با بيان اينكه برنامه تحول نظام س
ــهر اجرا مى شود  ــتان خمينى ش برنامه در شهرس
تأكيد كرد: تالش مى كنيم تا طبق برنامه زمانبندى 
ــتان را تحت پوشش قرار  شده تمام مناطق شهرس
دهيم و با تشكيل پرونده سالمت براى شهروندان 
در حوزه بهداشتى، مراقبت و پيشگيرى از بيمارى 
انجام شود.رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان با 
ــات مهم اين بازديد  تأكيد بر اينكه يكى از موضوع
ــتان منظريه  ــدازى بيمارس ــز و راه ان ــرح تجهي ط
ــهر به عنوان يكى اولويت هاى مهم اين  خمينى ش
ــوب مى شود  ــتان اصفهان محس ــتان و اس شهرس
ــووالن وزارت  ــه داد: اميدواريم با حمايت مس ادام
ــريع تر تجهيزات اين  ــت و درمان هرچه س بهداش
بيمارستان آماده شود.وى با اشاره به اينكه نيروى 
مورد نياز بيمارستان منظريه خمينى شهر از طريق 
آزمون ورودى تأمين و جذب شده اند و بايد مراحل 
يادگيرى عملياتى و اجرايى را بگذرانند تصريح كرد: 
ــته با پيگيرى مسووالن شهرستان و  در سال گذش
نماينده مردم در مجلس دستور تخصيص تجهيزات 
ــت و درمان با هزينه  مورد نياز توسط وزير بهداش

بالغ بر 10 ميليارد تومان صادر شده است.اصغرى 
ــص تجهيزات مورد نظر  با تأكيد بر اينكه با تخصي
ــتان و تحويل به  ــى بيمارس ــل نهاي تا زمان تكمي
دانشگاه علوم پزشكى اصفهان تجهيزات مورد نياز 
ــتان مستقر خواهد  بيمارستان منظريه در شهرس
ــت: تالش مى كنيم تا پايان سال  ــد اذعان داش ش
جارى مراحل تحويل و تأمين تجهيزات بيمارستان 
منظريه خمينى شهر انجام و در سال آينده با حضور 
ــووالن كشور افتتاح و به  وزير بهداشت و ديگر مس
ــد.وى با بيان اينكه از بيمارستان  بهره بردارى برس
خيرساز ساعى خمينى شهر بازديدى به عمل آمده 
اظهار كرد: به همت خيرين شهرستان خمينى شهر 
روند ساخت وساز بيمارستان ساعى با هزينه اى بالغ 
بر 20 ميليارد تومان و در 8 طبقه پيشرفت فيزيكى 

و رشد عمرانى خوبى داشته است.
ــكى اصفهان با اشاره به  رييس دانشگاه علوم پزش
اينكه با توجه به شرايط اقتصادى بيمارستان ساعى 
ــكالتى برخورد  خمينى شهر در بخش مالى با مش
ــفر مقرر شد 10  ــت بيان كرد: در اين س كرده اس
ــهيالت بانكى  ميليارد تومان از محل اعتبارات تس
با كم ترين سود و حمايتى به عنوان كمك به روند 
طرح و تسريع در اجراى تأمين، تخصيص پيدا كند.

وى با اشاره به مشكالت و موانع دريافت تسهيالت 
ــاى آينده  ــد: اميدواريم در ماه ه ــادآور ش بانكى ي
تسهيالت مورد نظر خيرين بيمارستان ساعى تأمين 

و تخصيص پيدا كند.

رييس اداره حفاظت محيط زيست كاشان، از كشف 
و ضبط حيوانات وحشي در بازرسي از يك باب مغازه 
در ابن شهرستان خبر داد. محمود قهرمانى با اعالم 
ــه، خريد و فروش  ــت: در خصوص ارائ اين خبر گف
حيوانات وحشى در يك باب مغازه در كاشان پس از 
انعكاس مطلب به دادستانى و اخذ مجوز بازرسى، 
يگان حفاظت محيط زيست كاشان به محل مورد 
ــى موارد  ــد.وى افزود: با بررس ــه كردن نظر مراجع

تخلفى از مقررات شكار و صيد نسبت به ضبط موارد 
اقدام شد.رييس اداره حفاظت محيط زيست كاشان 
ــتاندار كوچك، يك  ــت: يك جفت پس اظهار داش
 CITES خزنده مشمول ليست جانوران غير بومى
و 7 قطعه سهره و 23 قطعه اسكلت مرجان دريايى 
ــد.CITES يك توافق  در حين بازرسى كشف ش
جهانى بين المللى است كه هدف آن تضمين بقاى 

گونه هاى جانورى و گياهى در تجارت است.

رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان خبر داد ؛

اختصاص بيش از 9 ميليارد اعتبار
 به بخش  بهداشت و درمان خمينى شهر

رييس اداره محيط زيست كاشان 
خبر داد:

كشف حيوانات وحشي 
در بازرسي از يك مغازه

مفادآرا
8/448 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139360302028001012 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كوهپايه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي امير هوشنگ وحيدي فرزند جمال بشماره 
شناسنامه 1925 صادره از تهران بشــماره كد ملى 0047733251 
درششــدانگ  يك باب خانه به مســاحت 94,95 مترمربع احداثى بر 
روى قســمتى از  پالك14 فرعــي از173 اصلي  واقــع درزينت آباد 
بخش نوزده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملــك كوهپايه  خريداري ازمع 
الواســطه از مالك رســمي خانم محترم امير صدرى محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي

 مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 
خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/08/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/09/05

اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه
آگهى ابالغ

8/450 شــماره ابالغيــه: 9410100351108166 شــماره پرونده: 
9409980351100072 شماره بايگانى شــعبه: 940081 خواهان/ 
مسعود عطائى كچوئى دادخواستى به طرفيت خوانده اكرم زنگنه به 
خواسته مطالبه خسارت و تامين خواسته تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 11 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، 
خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 
318  ارجاع و به كالسه 9409980351100072 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/09/22 و ساعت 12:00 تعيين شده  است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گرديد. م الف 22368 منشى شعبه 11 دادگاه عمومى  حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/460 در خصــوص پرونده  كالســه 94-645 خواهان محمدرضا 
كدخدايى دادخواســتى مبنــى بر مطالبــه به طرفيت وهــاب حكمت 
تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/24 ساعت 4/5 
عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 

شــوراى حل اختالف اصفهان، شــعبه اول شــوراى حــل اختالف
 اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 22305 مدير دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/463 در خصوص پرونده  كالسه 94-1224 خواهان نرگس پاكروان 
با وكالت ندا رواقى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت على محمد 
كاظمى تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى بــراى مورخه 94/9/24 
ساعت 9 صبح تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف 22315 مدير دفتر شــعبه ششم شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/461 در خصوص پرونده  كالسه 94-902 خواهان آقاى داريوش 
رمضانى دادخواســتى مبنى بر الزام  به انتقال ســند به طرفيت خانم 
نفيســه كيانى ارثى خويگانــى فرزند فريــدون تقديم نموده اســت. 
وقت رسيدگى براى روز سه شــنبه مورخه 94/9/24 ساعت 10/30 
تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابــر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 21856 مدير دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/462 در خصــوص پرونده  كالســه 940768 خواهــان آقاى امير 
عباس پور جوهــرى فرد دادخواســتى مبنــى بر مطالبــه يك فقره 
چك به طرفيــت حامد فهيمى فرزند ســعيد تقديم نموده اســت. وقت 
رســيدگى براى روز ســه شــنبه مورخه 94/9/24 ســاعت 11/30 
تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابــر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 21855 مدير دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف 

اصفهان
آگهى ابالغ

8/465 شــماره ابالغيــه: 9410100361706890 شــماره پرونده: 
9409980361700421 شــماره بايگانى شــعبه: 940462 خواهان 
غالمرضا بوگرى دادخواســتى به طرفيت خوانده عليرضا مهديانى 
به خواســته مطالبه خســارت تاخيرتاديــه و مطالبه وجه ســفته و 

مطالبه خسارت دادرسى و تامين خواسته تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 28 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان، خ چهارباغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ســاختمان دادگســترى اصفهان، طبقه 2 اتاق 
شماره 214  ارجاع و به كالسه 9409980361700421 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1394/09/25 و ساعت 8:15 تعيين شده  است. 
به علت مجهول المــكان بودن خوانــده و درخواســت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شــود 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 گرديد. م الف 22370 منشى شعبه 28 دادگاه عمومى  حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/459 شماره درخواســت: 9410460358900007 شماره پرونده: 
9309985450600504 شــماره بايگانــى شــعبه: 940110 نظر به 
اينكه در پرونده كالسه 940110 ب 10 حسب شكايت آقاى حميد بدر 
دهمرده «خانم مهال نظرى جهانتيغ» متهم است به سرقت تلفن همراه 
و از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه نيز 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا بين وسيله در 
اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا در روز سه شنبه مورخه 94/9/24 ساعت 9 صبح در شعبه 
دهم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع در خيابان 
شريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت رسيدگى به اتهام خويش 
حاضر شــود. در صورت عدم حضور اقدام قانونــى به عمل خواهد 
آمد. م الف 22402 بازپرس شعبه دهم بازپرسى  دادسراى عمومى و 

انقالب شهر اصفهان 
ابالغ

8/472 شــماره ابالغنامه: 9410100351206327 شــماره پرونده: 
9409980351200530 شماه بايگانى شــعبه: 940590 مشخصات 
ابالغ شــونده حقوقى تعاونى مســكن فجــر بســيجيان اصفهان به 
نشــانى اصفهان اتوبــان چمــران، نبــش خ مولوى، ط 2، شــركت 
تعاونى فجر بســيجيان تاريخ حضور: 1394/9/30 دوشــنبه ساعت 
9/30 محــل حضور اصفهــان، خ چهارباغ بــاال، خ شــهيد نيكبخت، 
ســاختمان دادگســترى كل اســتان اصفهان، طبقه 4 اتاق شــماره 
425 . علــت حضوردر خصــوص دعــوى ابراهيم طغيانــى ريزى 
به طرفيت شــما در وقــت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه 
حاضر شــويد. ضمنا به پيوست نســخه ثانى دادخواست و ضمايم 
ارسال مى گردد. م الف 22350 دفتر شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/473 شــماره ابالغنامه: 9410100352803174 شــماره پرونده: 
9309980362600274 شماره بايگانى شعبه: 940684 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: آزاده جلفايى مجهول المــكان تاريخ حضور: 
1394/9/30 دوشنبه ساعت 8/30 محل حضور: اصفهان، خ چهار باغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 
2 اتاق شــماره 216  علت حضور: در خصوص شــكايت عبدالوحيد 
موسوى عليه شــما دائر بر ورود به عنف – سرقت و تخريب در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شــعبه حاضر شويد. م الف21915 
دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (102 جزايى سابق)

ابالغ وقت رسيدگى
8/474  شــماره ابالغنامه: 9410100352803175 شــماره پرونده: 
9309980362600274 شماره بايگانى شعبه: 940684 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى رســول نامدارى مجهول المكان تاريخ حضور: 
1394/9/30 دوشنبه ساعت 8/30 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 
2 اتاق شــماره 216 علت حضور: در خصوص شــكايت عبدالوحيد 
موسوى عليه شما دائر بر ورود به عنف، ســرقت و تخريب در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شــعبه حاضر شويد. م الف21916 

دفترشعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (102 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

8/475 شــماره ابالغنامه: 9410100352803177 شــماره پرونده: 
9309980362600274 شماره بايگانى شعبه: 940684 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: مهناز دادخواه مجهول المــكان تاريخ حضور: 
1394/9/30 دوشــنبه ســاعت 8/30 محــل حضــور: اصفهــان، خ 
چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان دادگســترى كل استان 
اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور: در خصوص شكايت 
عبدالوحيد موسوى عليه شما دائر بر ورود به عنف، سرقت و تخريب 
در وقت مقــرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شــويد. 
م الف 21917 دفتر شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (102 

جزايى سابق) 
ابالغ راى

8/498 كالســه پرونده:93-2132 شــماره دادنامه: 94/5/11-728 
مرجع رســيدگى: شــعبه 13 شــوراى حل اختالف خواهان: سعيد 
يوسفيان به نشانى اصفهان، خ قائميه، بن بست 30 پالك 84.  خوانده: 
مرادبيگى عاملى مجهول المكان با عنايت بــه محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــوراى در خصوص 
دعوى آقاى سعيد يوســفيان به طرفيت مرادبيگى عاملى به خواسته 
مطالبه مبلغ 17/300/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 790850-

93/12/9 به عهده بانك به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يــد خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور 
ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 313، 314 
قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 17/300/000 ريال بابت اصل 
خواسته 230/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه 
از تاريخ سررســيد چك موصوف (93/12/9) تــا تاريخ اجراى حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف بيست 
پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف:21845 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
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زبان خوراكى ها

دريچه

ــك مى تواند  ــتر از دست هاى خش ــت هاى خيس هزار برابر بيش دس
ميكروب ها را پخش كند و مى توان با شستن دست ها ساالنه جان يك 

ميليون كودك را در جهان از مرگ نجات داد .
ــت كه خطوط كف دست ها و ناخن ها محل  تحقيقات حاكى از اين اس

هاى تجمع ميكروب ها هستند .
ــت كه واقعا از انتقال بيمارى جلوگيرى  شستن دست ها تنها راهى اس

مى كند .
ــود دارد. از بين بردن  ــدن وج ــت ب ــون باكترى روى پوس 250 ميلي
ــروب ها  ــت ميك ــد دانس ــت و باي ــرورى اس ــا ض ــروب ه ــن ميك اي
ــون نفر را در جهان  هر 20 دقيقه تكثير مى يابند و انگل ها 200 ميلي

مبتال مى كنند .
2 ميليارد و 600 ميليون نفر يعنى 40 درصد ساكنان جهان از سيستم 
ــالمى  ــك ميليون نفر از آنها نيز آب س ــتند و ي فاضالب برخوردار نيس

نمى خورند . 
ــت  ــرف آب آلوده جان خود را از دس ــاله هزاران نفر به علت مص هر س
ــال ميكروب در  ــون انتق ــت ها با صاب ــتن دس مى دهند بنابراين شس
ــه ميزان  ــهال را ب ــد، ميانگين اس ــزان 50 درص ــودك را به مي مهد ك
ــهال را به ميزان  ــى از بيمارى هاى اس 47 درصد، مرگ و ميرهاى ناش
ــه ميزان  ــى را ب ــى از التهاب حاد تنفس ــرگ و مير ناش 50 درصد و م

25 درصد كاهش مى دهد .
ــاالنه جان يك  ــوان س ــا صابون مى ت ــت ها ب ــتن دس بنابراين با شس
ــات داد و به ميزان 25 درصد از  ميليون كودك در جهان را از مرگ نج
ــال)  ــورد آلودگى غذايى در س ــى (76 ميليون م ــاى غذاي آلودگى ه

كم كرد .
ــارى هاى  ــال به بيم ــوان از ابت ــا مى ت ــت ه ــتن دس همچنين با شس
ــرماخوردگى، مننژيت و حصبه  ــل آنفلوآنزا، هپاتيت، س خطرناكى مث

پيشگيرى كرد.
زندگى ميليون ها ميكروب روى پوست بدن

محققان در تحقيقات خود دريافتند كه دست كم پنج ميليون ميكروب 
روى پوست دست انسان وجود دارد .

شيارهاى دست انسان به ميكروب ها كمك مى كند كه تجمع كرده و 
كلونى ايجاد كنند .

ــت كم5 ميليون ميكروب روى دست انسان  بر پايه اين تحقيقات، دس
وجود دارد كه بسيارى از آنها مى توانند چندين ساعت روى دست انسان 
زندگى كنند و همچنين ميليون ها ميكروب مى توانند زير انگشترها، 
دستبندها و ساعت هاى مچى مخفى شوند . پوست، نرم به نظر مى رسد 

اما شكاف ها و شيارهاى نسبتا عميقى دارد .
ــيارها به ميكروب ها اجاز مى دهند كه روى پوست باقى بمانند.  اين ش
ــانتى متر مربع بزرگ ترين عضو  ــاحت يك متر و 700 س پوست با مس

بدن است .
ــق و فوليكول هاى  ــاى تعري ــت و در روزنه ه ــا روى پوس ميكروب ه
ــلول و  ــت هزار ميليون س ــى مى كنند . پوس ــطحى زندگ مو و اليه س
ــان روزانه حدود يك  ــر روزه دارد و بدن انس 2 ميليون روزنه تعريق ه
ــت  ــت را به علت تحرك، اصطكاك، حمام رفتن و هوا از دس گرم پوس

مى دهد .

ــور از آمادگى كامل وزارت بهداشت در ايام اربعين  رييس اورژانس كش
حسينى خبر داد و گفت: وزارت بهداشت در قالب تيم هاى مختلف آماده 

خدمات رسانى به زائرين حسينى است.
دكتر امين صابرى نيا، رويكرد وزارت بهداشت در ايام اربعين را تامين 
ــرد و گفت: در اين  ــور عنوان ك ــالمت در درون مرزهاى كش امنيت س
ــتانى در مرزها با افزايش  ــاى پيش بيمارس زمينه ظرفيت اورژانس ه
ــز  ــتى ني ــاى بهداش ــت ه ــاى مراقب ــگاه ه ــدى و پاي 100 درص
ــدود  ــه ح ــه اى ك ــه گون ــت ب ــد ياف ــمگيرى خواه ــش چش افزاي
ــام اربعين فعال  ــا در اي ــتى در مرزه ــت هاى بهداش 20 پايگاه مراقب

است.
ــراق و نيروهاى  ــاط مرزى با ع ــتان هاى نق همچنين ظرفيت بيمارس
ــكل مواجه  ــانى مورد نياز را مورد توجه داريم تا زائرين عزيز با مش انس

نشوند.
ــرد و گفت:  ــاره ك ــراى زائرين اش ــتى ب ــات موثر بهداش وى به اقدام
ــفر در خصوص چگونگى  ــه اين عزيزان در حين س آموزش هاى الزم ب
ــگيرى از مصرف مواد غير بهداشتى به  ــتى عمل كردن و يا پيش بهداش

آنها ارائه خواهد شد.
ــى  ــات عاليات نيز بخش ــت نام عتب ــامانه ثب ــا افزود: در س صابرى ني
ــاص بودند  ــارى زمينه اى خ ــار بيم ــه زائرينى كه دچ ــت ك قرار داش
ــن طريق  ــد و از اي ــى كردن ــمت را پر م ــام آن قس ــگام ثبت ن در هن
ــورد توجه  ــاى ويژه م ــا مراقبت ه ــراد را ب ــا اين اف ــد ت به ما اعالم ش

قرار دهيم.
ــتانى  ــگاه اورژانس پيش بيمارس ــك پاي ــتقرار ي وى همچنين به اس
ــراق در ايام  ــا ع ــاط مرزى ب ــر در نق ــا 10 كيلومت ــر 5 ت در فاصله ه
ــس اهواز و  ــرد اورژان ــل 2 بالگ ــرد و از آمادگى كام ــاره ك اربعين اش
ــه مردم خبر  ــى و ارائه خدمات ب ــاه به منظور حوادث احتمال كرمانش

داد.

مطالعات جديد نشان مى دهد مردانى كه سيگار مى كشند نسبت به افراد 
غيرسيگارى بيشتر در معرض از دست دادن كروموزوم هاى Y سلول هاى 

خونى خود هستند.
سيگار كشيدن يكى از عوامل مهم سرطان زا در دنياست. 

مطالعه اى جديد نشان مى دهد كه سيگار كشيدن مى تواند با ايجاد نقصى 
ــى از فاكتورهاى اصلى ايجاد  ــلول هاى خونى، يك در كروموزوم Y در س

سرطان در بين مردان باشد.
محققان دانشگاه آپساال در سوئد به سرپرستى پروفسور «يان دومانسكى» 
ــيب ژنتيكى كروموزوم Y، هشدارى به  با كشف ارتباط بين سيگار و آس

مردان سيگارى دادند. 
ــتر از زنان در خطر ابتال به  ــاس يافته هاى آنها مردان سيگارى بيش براس

سرطان هستند.
ــى در  ــوزوم جنس ــوزوم و دو كروم ــا 46 كروم ــان ه ــيارى از انس بس
ــوزومX  و مردان  ــان دو كروم ــد. زن ــان دارن ــاى ش ــلول ه ــى س تمام
 Y ــوزوم ــد. كروم ــوزوم Y دارن ــك كروم ــوزوم X و ي ــك كروم ي
ــى را،  ــاى خاص ــن ه ــه پروتئي ــت ك ــدودا 60-50 ژن اس ــامل ح ش

كد مى كنند.
 تغيير در پروتئين ها و ژن هاى داخل كروموزوم ها باعث به وجود آمدن 

بيمارى خاص مى شود.
ــپرم در آن دچار  به طور مثال، نازايى مربوط به كروموزوم Y كه توليد اس
اختالل مى شود، به دليل حذف ماده ژنتيكى در منطقه اى از كروموزوم 

Y اتفاق مى افتد.
ــيدن سيگار باعث از دست  براساس يافته هاى اين گروه تحقيقاتى، كش
ــلول هاى خونى مى شود كه در نهايت منجر به  دادن كروموزوم Y در س

سرطانى شدن سلول ها و ايجاد تومور مى شود. 
ــرطان  محققان مى گويند از بين رفتن اين كروموزوم كامال با ابتال به س

خون مرتبط است.

دست ها به شما زندگى مى دهند

رييس اورژانس كشور خبر داد؛

آماده باش مرزى اورژانس در اربعين
سرطان خون، مردان سيگارى را 

تهديد مى كند

بهداشت فردى

خبر

ــى درد ايران با  نايب رييس انجمن مطالعه و بررس
ــود و از  ــر اينكه هيچ دردى نبايد تحمل ش تاكيد ب
كنار آن بى تفاوت نگذريم، گفت: عدم توجه به درد 
ــتر در  ــكالت بيش در مراحل اوليه باعث ايجاد مش

مراحل بعدى مى شود.
ــاره عوامل ابتالى افراد  دكتر جالل زرين قلم، درب
ــل آن مى تواند  ــت: عوام ــياتيك گف به بيمارى س
ــك، ازبين  ــد مثل بيرون زدگى ديس مختلف باش
ــم هاى عضالنى در آن  رفتن فاصله يا حتى اسپاس
ناحيه كمرى، عدم برخوردارى از فعاليت فيزيكى 
ــتن آمادگى بدنى و انجام كارهاى  ــب، نداش مناس
ــتن هاى  ــى، نشس ــاى ناگهان ــنگين، حركت ه س
غيرمتعارف، برداشتن وزنه هاى سنگين و ... مواردى 
هستند كه مى تواند اين ساختار را تحت فشار قرار 
دهد. تاكيد ما بيشتر روى غلط انجام دادن فرآيند 

نشستن، حركت و برداشتن اجسام است.
وى درخصوص نحوه درمان دردهاى سياتيك نيز 
گفت: در اين بيمارى براى درمان بايد علت را پيدا 
كنيم. اگر علت مربوط به اسپاسم عضالنى باشد يا 
ــكوپاتى ها به سادگى با  حتى مراحل ابتدايى ديس
ــود. اما زمانى كه فيبر  دقت پزشكان درمان مى ش
عصبى كامال آسيب ببيند و باعث شود عصب كم كم 
از بين برود در حدى كه حالت بى حسى و كرختى 
ــايد آن عصب را هم داريم  ــاس كنيم، ش پا را احس
ــت مى دهيم و بايد درمان تهاجمى را انجام  از دس
ــت اما نه به اندازه اى كه  دهيم. استراحت خوب اس

فرد را از كارهاى روزمره باز دارد.
زرين قلم، با تاكيد بر اينكه مطلقا نبايد از كنار درد 
بى تفاوت رد شويم و آن را تحمل كنيم، ادامه داد: 
ــيبى در بدن  وقتى درد را حس مى كنيد، پس آس
ــر قدرتمند بودن  ــل آن دليل ب وجود دارد و تحم
فرد نيست. آسيب بايد پيدا شود، حتى اگر آسيب 
مربوط به آسيب ديدگى ساده ستون فقرات باشد 
ــكالت بزرگ ترى  ــد بعدا تبديل به مش هم مى توان
ــود و براى درمان  ــود. در نتيجه بايد پيگيرى ش ش

آن اقدام شود.
ــياتيكى جزو دردهاى  زرين قلم افزود: دردهاى س
نوروپاتيك است. فيبرهاى عصبى كه از نخاع خارج 
مى شوند و به سمت اندام ها مى روند در ناحيه كمرى 
و خاجى فيبرهاى سياتيك هم جزء آن فيبرها قرار 
مى گيرند. اگر به هر دليلى فواصل بين مهره ها كه 
فيبرهاى عصبى از آنها خارج مى شوند و ديسك هاى 

ــرار گيرند و  ــار ق ــره اى را داريم، تحت فش بين مه
فاصله كمتر شود، باعث فيبر عصبى سياتيك و بروز 
آثارى مثل گز گز، درد يا حالت بى حسى در ناحيه 
ــيمن گاه تا نوك انگشتان پاى  درگير، از ناحيه نش

درگير مى شود.
ــران، گفت:  ــى و مطالعه درد اي عضو انجمن بررس
دو طيف در خصوص دردهاى سياتيكى داريم. در 
يك طيف اسپاسم عضالنى باعث فشردگى آن شده 
است و در طيف ديگر فيبر عصبى به دليل اختالالت 
بيرون زدگى و از بين رفتن ديسك تحت فشار است. 
ــود با روش هاى  ــم عضالنى را مى ش طيف اسپاس
بسيار راحت دارويى و طب مكمل مثل طب سوزنى 
ــراى ازبين رفتن  ــا روش هايى كه ب درمان كرد. ام
ديسك استفاده مى شود، به جراحى هاى تهاجمى 

نياز دارد.
ــيم بندى  درد،  ــاره به آخرين تقس زرين قلم، با اش
ــيم بندى ها، درد را در  گفت: براساس آخرين تقس
ــد. يك  ــدى مى كنن ــيم بن ــى تقس ــروه اصل دو گ
ــيب  ــت كه آس ــه دردهايى اس ــوط ب ــروه مرب گ
ــوان  ــت عن ــد و تح ــخصى دارن ــى مش فيزيك
ــود.  ــته بندى مى ش ــوماتوژنيك دس درد هاى س
ــت كه  ــه دردهايى اس ــوط ب ــز مرب ــروه ني يك گ
ــت  ــد و تح ــكال ندارن ــخص فيزي ــيب مش آس
ــر گرفته  ــايكوژنيك در نظ ــاى س ــوان درده عن

مى شوند.
ــه دو گروه  ــوماتوژنيك ب ــاى س ــزود: درده وى اف

ــوند؛ دردهايى كه به طور مستقيم  ــيم مى ش تقس
از تحريك گيرنده هاى درد كه در محيط و پوست 
و ... قرار گرفته است و تحت عنوان دردهاى مرتبط 
با گيرنده هاى درد ناميده مى شوند؛ مثل دردهاى 
ــاى التهابى مانند  آرتريت روماتوئيد يا تمام درده
زمانى كه يك جسم نوك تيز به يكى از قسمت هاى 

بدن فرو رود.
نايب رييس انجمن درد ادامه داد: نوع ديگر دردهاى 
فيزيكى دردهاى نوروپاتيك هستند مثل سياتيك. 
ــيب به ضايعه عصبى ايجاد  اين دردها به دليل آس
ــوند. اين دردها بيمارى بوده و آسيب رسان  مى ش
ــايكوژنيك هم به گروه  شديد هستند. دردهاى س
ــيب فيزيكى  ــردد كه در آن آس دردهايى بازمى گ
وجود ندارد، اما فرد از درد شاكى است. اين دردها 
نيز به دليل بيمارى هاى مثل افسردگى و ... ايجاد 
ــيبى نداريم و تغييرات هورمونى  مى شوند، اما آس

باعث اين قضيه شده است.
زرين قلم همچنين درباره نحوه درمان اين دو گروه 
ــان در هر كدام از اين دردها  از انواع درد گفت: درم
بسته به نوع آسيب متفاوت است. دردهاى التهابى 
ــتگى به آن دارد كه التهاب در كجا اتفاق افتاده  بس
ــده باشند.  ــد و چه عواملى باعث ايجاد آن ش باش
سيستم پزشكى كشور كلينيك هاى چند تخصصى 
درد را براى اين مساله در نظر گرفته اند و گروه هاى 
مختلف پزشكى كه مى توانند با درد سر و كار داشته 

باشند بيماران را ويزيت مى كنند.

1.     طبع فندق گرم و خشك است.
2.     فندق به خاطر داشتن ويتامين هاى B براى درمان 
ــتى و خمودگى، هيجان و اضطراب  ضعف اعصاب، سس

بسيار موثر است.
ــت. در فواصل غذا 10 دانه   3.     مقوى معده و روده هاس

ميل شود.
ــد و اين  ــيم مى باش ــاوى منيزيم و پتاس ــدق ح 4.      فن
ــب و كليه ها  ــوى قل ــاى مق ــن داروه ــزرگ تري مواد ب

هستند.
ــوان گفت  ــدق مى ت ــود آهن در فن ــر وج ــه خاط 5.     ب
ــاى قرمز  ــازنده گلبول ه ــى از بهترين عوامل س كه يك

است.
6.     فندق اختالل در رشد مو را برطرف مى كند.

7.    فندق به خاطر داشتن ويتامين A و C براى تقويت 
پوست و ناخن و مو و تقويت بينايى بسيار مفيد است.

ــت و باعث  ــث تنگ كردن عروق زير پوس 8.     فندق باع
كشيدگى پوست و تغذيه و درمان آن مى شود.

ــمش با فندق ميل  ــانى را كه مار زده است كش 9.     كس
كنند.

ــنگ كليه دارند روزى 15 دانه فندق،  10.  كسانى كه س

غذاى مناسبى براى آنها است.
11.  براى رفع كرم كدو روغن فندق را بگيريد و به مدت 
ــورى از آن روغن  ــوپ خ ــق س 15 روز، روزى يك قاش

ميل كنيد.
12.  فندق سموم را از بدن خارج مى سازد.

ــانى كه درد مفاصل دارند روزانه 10 دانه فندق  13.  كس
بخورند.

ــه 30 عدد فندق +  ــانى كه نقرس دارند صبحان 14.  كس
ــل ميل كنند و همراه آن يك ليوان شير  يك قاشق عس

مصرف كنند.
15.  كسانى كه درد استخوان دارند، براى مصرف صبحانه 

از روش شماره 14 استفاده كنند.
ــتفاده  ــماره 14 اس ــد ش ــه مانن ــت ري ــراى تقوي 16.  ب

شود.
ــه با  ــورت روزى 2 مرتب ــوش ص ــان ج ــراى درم 17.  ب
ــوش هاى صورت  ــت از روغن فندق روى ج نوك انگش

بگذاريد.
18.  كسانى كه ضعف عمومى دارند روزانه 10 عدد فندق 

بخورند.
ــذا 5 دانه فندق  ــتيد بعد از هر غ 19.  اگر كم خون هس

بخوريد.
ــد  ــرطان دارن ــه س ــانى ك 20. كس

ــدد فندق و 3 عدد  صبحانه 20 ع
ــوان آب هويج  ــك لي خرما با ي

ميل كنند.
ــه مى خواهند  ــانى ك 21. كس

ــود در  ــاى آنها تقويت ش روده ه
ــدد فندق  ــنگى 10 ع ــگام گرس هن

بخورند.
ــوى مغز  22.  فندق مق

ــت و جوهر دماغ را  اس
زياد مى كند و براى 
نيروى تفكر و تعقل 
ــيار  يك غذاى بس

خوب است.
ــانى كه  23.  كس
رخسار زرد دارند 
ــراى درمان آن  ب
ــه 10 دانه  روزان

فندق بخورند.

بيشتر بدانيم

ــدون آن كه به خطرات  پيروى از برخى مدهاى روز ب
ــت  ــيم از جمله رفتارهايى اس احتمالى آنها بيانديش
ــيارى از افراد به خصوص جوانان از روى عادت  كه بس
يا بر اساس عالقه و هيجان و ايجاد تنوع انجام مى دهند.

كفش پاشنه بلند
ــت،  ــن چيزهايى كه براى بدن مضر اس يكى از بدتري
پوشيدن كفش پاشنه بلند است. به گفته متخصصان 
پزشكىـ  ورزشى، راه رفتن با كفش پاشنه بلند مانند 
راه رفتن روى توپ است كه فرد مجبور مى شود نيم تنه 

خود را دائم به جلو و عقب خم كند.
ــار روى ستون فقرات شده  اين مساله باعث ايجاد فش
ــاند.  ــيب مى رس و در طول زمان به مهره هاى كمر آس
ــيب بدن در طول زمان اتفاق  در نظر داشته باشيد آس

مى افتد.
به طورى كه فرد پس از هفته ها، ماه ها و گاهى سال ها 
ــكل مواجه شده و اغلب ناراحتى  حركت، بدنش با مش
عضالنى و استخوان درد را با عالئم گرفتگى و اسپاسم 
ــت و لگن  ــاله ران و درد در پش ــتان پا و كش در انگش

احساس مى كند.
در حالى كه داليل زيادى درباره پوشيدن كفش پاشنه 
ــان عنوان  ــاد به نفس زن ــه افزايش اعتم بلند از جمل
ــود، ولى اين كفش ها خطرهاى جدى به همراه  مى ش

دارند و باعث امراض و دردهاى باورنكردنى مى شوند.

ــى» كارشناس مسائل  به گفته دكتر «كريستينا الس
ــنه بلند باعث ايجاد ورم پا،  بهداشتى، كفش هاى پاش
زانو و كمر درد مى شود؛ به همين خاطر بايد در انتخاب 
ــترى به خرج داد زيرا قرار دادن پا در  كفش دقت بيش

كفش هاى نامناسب، به عصب پا آسيب وارد مى كند.
حمل كيف هاى بزرگ و سنگين

زنان به طور معمول كيف را در يك طرف شانه يا آرنج 
ــان حمل مى كنند. اين توزيع وزن ناهموار  و دست ش
باعث بى تعادلى بدن و تغيير در تعادل عضالت مى شود 
ــانه ديگر پايين تر از آن  به طورى كه يك شانه باال و ش

قرار مى گيرد.
حمل كيف هاى بزرگ و سنگين در يك طرف شانه به 
خاطر نداشتن تعادل وزن منجر به ايجاد درد در ستون 

فقرات مى شود.
اين كيف ها باعث ناراحتى گردن و درد شانه مى شوند. 
ــگيرى از اين دردها، برداشتن كيف هاى  راه حل پيش

كوچك و گذاشتن وسايل ضرورى داخل آن است.
ــبكى  ــى كيف هايى از الياف گياهى كه وزن س به تازگ
ــتفاده روزانه مناسب  دارند توليد شده اند كه براى اس

هستند.
پزشكان توصيه مى كنند كيف دستى زنان نبايد بيش 
ــد در غير اين صورت  ــان باش از 10 درصد وزن بدن ش
ــت و گردن  باعث دردهاى قابل توجهى در ناحيه پش

مى شوند. 
پوشيدن شلوارهاى جين تنگ

مطالعات نشان مى دهد شلوارهاى جين تنگ مشكالت 
ــمارى را در مردان ايجاد مى كند كه عفونت هاى  بى ش
دستگاه ادرارى، ضعف مثانه و... از جمله اين مشكالت 
ــلوار جين تنگ با ايجاد عفونت در  است. همچنين ش
دستگاه تناسلى موجب كاهش باردارى شده و دستگاه 

تناسلى را به عفونت قارچى مبتال مى كند.
به پا كردن دمپايى هاى الانگشتى

ــا ارائه  ــتيبانى از پ ــا هيچ گونه پش اين نوع دمپايى ه
ــو و كمر را  ــا، مچ پا، زان ــيب به پ نمى كنند و خطر آس
ــتى  ــش مى دهند. همچنين دمپايى هاى الانگش افزاي
ــى ناحيه پا  ــكالت عصب ــا و مش ــث التهاب كف پ باع
ــار غيرضرورى بر مجموعه عضالت پا  ــوند و فش مى ش

وارد مى سازند.

سوراخ كردن بينى
سوراخ كردن بينى و حتى ناف يكى از خطرناك ترين 
ــاس مطالعات  ــت. بر اس ــيوه هاى پيروى از مد اس ش
ــوراخ كردن بينى باعث عفونت، زخم  منتشر شده، س
ــه ايجاد  ــى از منافذ ب ــود. برخ ــلوليت مى ش زرد و س
ــوال به كلوئيد  ــك كرده كه معم زخم هاى جانبى كم

(زخم اضافه) معروف هستند.
انجام تاتو يا خالكوبى

اين مد نيز با برخى عوارض همراه است. خالكوبى هم 
مانند سوراخ كردن بدن خطر ابتال به عفونت را افزايش 
ــش منفى بدن به  مى دهد و اين خطر در صورت واكن

جوهر بيشتر مى شود.
ــكارهايى را  ــن و وزن زخم و اس خالكوبى با افزايش س

روى پوست ايجاد مى كند.
برنزه كردن

بيش از 30 ميليون نفر هر سال در امريكا برنزه مى كنند 
ــت  ــا را زنان سفيدپوس ــه 70 درصد آنه كه نزديك ب
تشكيل مى دهند و 2/3 ميليون ديگر نوجوانان هستند. 
برنزه كردن پوست خطر ابتال به مالنوم را تا 75 درصد 

زياد مى كند.
استفاده از تخت هاى برنزه بيش از 10 بار در سال خطر 
ــد و اين امرى  ــد افزايش مى ده مالنوم را تا 80 درص

بسيار خطرناك و جدى است.

هشدار انجمن درد كشور درباره دردهاى سياتيك

ــد  ــرطان دارن ــه س ــانى ك . كس
ــدد فندق و 3 عدد  ــدد فندق و 3 ع 3 ع

ــوان آب هويج  ــك لي خرما با ي

ــه مى خواهند  ــانى ك . كس
ــود در  ــاى آنها تقويت ش روده ه

ــدد فندق  ــنگى 10 ع ــگام گرس هن

ــوى مغز  .  فندق مق
ــت و جوهر دماغ را  اس

زياد مى كند و براى 
نيروى تفكر و تعقل 

خـواص فنـدق

عوارض مدهاى روز
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داستان تاريخى

گردشگرى دريچه

ــان از  ــازار اصفه ــدل در ب ــاس در لباس مب ــاه  عب ــته  اند، ش نوش
ــواالتى  ــهر س ــال داروغه ش ــاب اعم ــيرفروش در ب ــى ش مصطف
ــتمگر  ــوه  گير و س ــد، رش ــه داروغه مردى فاس ــرد، و دريافت ك ك

است. 
ــيرفروش را در كاخ به  حضور طلبيد و به  فرداى آن روز مصطفى ش

داروغگى اصفهان گماشت.
او در اندك مدتى دزدى و ناامنى را از اصفهان برانداخت و پيش شاه 
عزيز شد و به حكومت يكى از واليات سرحد رسيد. در يكى از سفرها 
چشم شاه به تخت روانى افتاد كه قاليچه  اى ابريشمين روى آن بود 

و معلوم شد متعلق به مصطفى است. 
شاه از او خواست كه تخت را به وى پيشكش كند. مصطفى به خاك 
افتاد كه، همه دارايى مرا بگير و از اين تخِت روان چشم بپوش، چون 

دارايى واقعى من درون اين تخت است. 
ــون درون آن  ــه زندان افكند و چ ــاه در حال غضب مصطفى را ب ش
ــودند، جز لباس هاى ژنده و ظروف شيرفروشى چيزى  تخت را گش
ــتند،  ــر كردند و وقتى از او توضيح خواس نيافتند. مصطفى را حاض
ــت،  ــته به اندك تقصيرى س گفت:«براى اينكه الطاف ملوكانه بس
ــيار دارم كه هر لحظه مى توانند نظر  و من بدخواهان و حاسدان بس
ــروف كهنه را نگاه  ــاهى را از من بگردانند، اين لباس ها و ظ مهر ش
ــيله معاشى داشته ــتم، وس ــتم تا اگر به روز نخستين بازگش داش

باشم».

عمامه و عبا و لباس بلند كه مخصوص روحانيون بود، در قرن قبل از 
دوران مشروطه عموميت پيدا كرده بود. 

ــبه و غيره معمم  ــهر اصفهان، 90 درصد مردم از كس چنانكه در ش
بودند.

ــان نامى،  ــاه، چراغعلى خ ــان ناصرالدين ش ــت در زم ــروف اس مع
حاكم اصفهان شده بود. چون معمول بود كه عموم طبقات از حاكم 
تازه وارد ديدن كنند، روزى در تاالر بزرگ چهل ستون براى پذيرايى 
ــه دوش وارد تاالر  ــم و عبا ب ــده  اى مردان معم باِرعام داده بود، ع

شدند.
ــهرند و براى تكريم  چراغعلى خان خيال مى كند كه آنان علماى ش
آنها برمى خيزد و به اندازه اى كه درخور مقام روحانيون است به آنها 
ــت هاى همه  ــود كه دس ــرام مى گذارد.در ضمن متوجه مى ش احت

واردين سياه است. 
از روى تعجب علت سياه بودن دست هاى آنها را سوال مى كند يكى 
از آنها جواب مى دهد، ما صنف رنگرز هستيم و از براى عرض تبريك 
ــده ايم. چراغ على خان از احترام و كرنش بى مورد كه به  شرفياب ش
ــا را بيرون مى كند و  ــود و آنه يك عده كارگر كرده بود متغير مى ش

سپس به علماى معروف از آنچه گذشته بود شكايت مى كند. 
علما موافقت مى كنند كه كسبه به جاى عمامه سفيد، عمامه بخور 

يا زرد رنگ بر سر بگذاردند.

ــلطان على، فرزند امام محمدباقر (ع)، از امام زادگان معتبر  حضرت س
است و در فرهنگ عامه منطقه كاشان ارج و اعتبار بااليى دارد. تظاهرات 
مردم در مراسم ساالنه شهادت اين امام زاده كه به دعوت مردم كاشان در 
اوايل قرن دوم ش به ايران آمده بود، شكلى ويژه دارد كه با گونه هاى ديگر 
متفاوت است. در مراسم قالى شويان، سوك واران به شكلى انتفام جويانه، 
با چوب هايى كه در دست دارند، يا حسين گويان، قالى اى را كه در حرم 
نگهدارى مى شود به كنار چشمه آب مى برند و چنين مى نمايانند كه آن 
را غسل مى دهند و دوباره به همان ترتيب قالى را به حرم باز مى گردانند.
اين قالى، نشانه همان قالى است كه گفته اند حضرت را پس از شهادت 
ــانه، با توجه به  در آن پيچيده اند و به محل دفن برده اند. وجود اين نش
ــان، اهميت ويژه اى دارد. چنين بود كه  جايگاه مهم قالى بافى در كاش
«قالى شويان» نمونه برجسته تلفيق دين اسالم و مذهب شيعه با مليت 

ايرانى، و همبستگى و تداوم اين دو قالب سنت هاى كهن شد.
اردهال كجاست؟

ــال را به نام  ــهد ارده ــتاى مش 2006م) روس هم اكنون (1385 شـ 
روستاى غياث آباد مى شناسند كه جزء دهستان نياسر از بخش نياسر 
شهرستان كاشان است و مردم اردهال به كشاورزى، دامدارى و قالى بافى 

مى پردازند.
نام اردهال

مشهد به معنى شهادت گاه است و در هر مكان كه اين نام را بر خود دارد، 
ــهد اردهال نيز مكانى مقدس است، و  بايد نشانى از تقدس جست. مش

بقعه و بارگاه حضرت سلطان على در جايگاه ايى مقدس برپا شده است.
مراسم قالى شويان

مراسم قالى شويان هر سال در نزديك ترين جمعه به شانزدهم مهر ماه 
مطابق تقويم محلى برگزار مى شود. انتخاب روز جمعه، دو وجه دارد؛ يكى 
مقدس بودن اين روز، و ديگرى تعطيل بودن و امكان سفر تعداد بيشترى 
ــم و در نتيجه رونق بازار روز شانزدهم  ــركت در مراس از مردم براى ش
مهرماه، و نيز چنان كه توضيح داده شد، روز مهرگان از روزهاى مقدس 
تقويم كهن ايرانى است كه آن را جشن مى گرفتند؛ بنابراين هر دو ويژگى 

جمعه دوران اسالمى را دارا بوده است.

ــاه  عباس با تنباكو و قليان مخالف بود و سعى فراوان كرد كه اين   ش
عادت تازه را از ايران براندازد.

تنباكو را از بغداد و كردستان مى آوردند و تجار انگليسى نيز از اروپا و 
آمريكاى شمالى آن  را وارد ايران مى كردند و در اصفهان دكان هاى 
تنباكو فروشى، از كيسه  هاى توتون و تنباكو انباشته بود. در اواخر 
ــيدن قليان و چپق به  قدرى مرسوم شده  پادشاهى شاه  عباس، كش
بود كه اعيان و سران دولت، حتى در سوارى و سفر و گردش، قليان 

همراه مى بردند و همچنان سواره مى كشيدند.
نوشته  اند كه شاه  عباس يك روز كه جمعى از سران كشور در مجلسى 
مهمان وى بودند، دستور داد تا همه سرقليان  ها را از «پِهِن» خشك 
ــرداران و ميهمانانى كه قليان  و كوبيده اسب چاق كردند و براى س
ــان كرد و گفت:  ــيدند، به مجلس آوردند، سپس رو به ايش مى كش
بينيد كه اين تنباكو چطور است. آن را وزير همدان براى من فرستاده 
و مدعى است كه بهترين تنباكوى دنياست. همه كشيدند و تعريف 

كردند و به سليقه وزير همدان آفرين گفتند.
ــى كرد و گفت: ميل دارم عقيده خود را   آنگاه شاه رو به قورچى باش

بى تعارف بگويى.
ــزار ُگل  ــه عالم كه از ه ــر مقدس قبل ــى گفت: «به س  قورچى باش

خوش بو تر است». 
شاه نظرى به تحقير بر او افكند و گفت: «مرده شوى چيزى را ببرد 

كه نمى توان آن را از پِهن تشخيص داد!»
ــرد و به حكم او اگر  ــيدن تنباكو و توتون را قدغن ك عاقبت نيز كش
ــد. با اين همه  ــيد، بينى و لبانش را مى بريدن ــى چپق مى كش كس
ــون و تنباكو  ــيدن توت ــر كش ــاس، بار ديگ ــاه  عب ــس از مرگ ش پ
رواج گرفت و بسيارى از مردم ايران به اين عادت، كه هنوز هم باقى 

است، گرفتار شدند.

تخت روان

لباس مردم اصفهان 
در قرن قبل از مشروطه

مشهد اردهال قدغن كردن قليان در زمان 
شاه  عباس

   بيشتر بدانيم

ـ اولين سيستم استخدام دولتى به صورت لشگرى و كشورى 
ــتگى و گرفتن  ــپس بازنشس ــال خدمت و س به مدت 40 س

مستمرى دائم را ،كوروش كبير در ايران پايه گذارى كرد. 

ــته شدن 12 ايرانى  ـ كمبوجيه، فرزند كوروش به دليل كش
ــاى عذر خواهى از ايرانيان  در مصر و اينكه فرعون مصر به ج
ــخر پرداخته بود ، با 250 هزار سرباز  به دشنام دادن و تمس

ايرانى در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از ميالد به مصر حمله 
كرد و كل مصر را تصرف كرد و به دليل آمدن قحطى در مصر 
ــيار زيادى غله وارد مصر كرد . اكنون در مصر يك  مقدار بس
ــه را در حال احترام  ــى ديوارى وجود دارد كه كمبوجي نقاش
ــان مى دهد. او به هيچ وجه دين ايران را  به خدايان مصر نش

به آنان تحميل نكرد و بى احترامى به آنان نكرد.
ــورت تمام بزرگان ايالت هاى  ــور و مش ـ داريوش كبير، با ش
ايران كه در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهى برگزيده 
ــاهى ايران را ــل از ميالد تاج شاهنش ــد و در بهار 520 قب ش
ــكه طرح دار با  ــر نهاد و براى همين مناسبت 2 نوع س بر س
ــيكو ( نقره) را در اختيار مردم قرار داد  نام داريك ( طال ) و س
ــد. داريوش كبير،  ــول هاى جهان ش كه بعدها رايج ترين پ
ــوادآموزى را اجبارى و به صورت  طرح تعليمات عمومى و س
ــب آن همه مردم  ــت كه به موج ــگان بنيان گذاش كامال راي

مى بايست خواندن و نوشتن بدانند .
ــل از ميالد،  ــتان 518 - 519 قب ـ داريوش در پاييز و زمس
ــپوليس را طراحى كرد و با الهام گرفتن از  نقشه ساخت پرس
اهرام مصر نقشه آن را با كمك چندين تن از معماران مصرى 

به روى كاغذ آورد .
ـ داريوش بعد از تصرف بابل 25 هزار يهودى برده را كه در آن 

شهر بر زير يوق بردگى شاه بابل بودند، آزاد كرد.

ـ داريوش، در سال دهم پادشاهى خود شاهراه بزرگ كوروش 
ــرى آسيا را احداث كرد كه از  را به اتمام رساند و جاده سراس
ــم  ــان به مغرب چين مى رفت كه بعدها جاده ابريش خراس

نام گرفت .
ــتور داريوش كبير به صورت  ــپوليس به دس ـ اولين بار پرس
ــد، تا از بزرگ ترين كاخ آسيا شبيه سازى  ــاخته ش ماكت س
شده باشد؛ كه فقط ماكت كاخ پرسپوليس 3 سال طول كشيد 

و كل ساخت كاخ 80 سال به طول انجاميد.
ــپوليس كه نمايشگاه هنر  ــاخت كاخ پرس ـ داريوش براى س
آسيا بوده 25 هزار كارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 
8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر استادكار هر 
5 روز يكبار يك سكه طال ( داريك ) مى داده و به هر خانواده 
از كارگران به غير از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه 
با روغن - كره - عسل و پنير ميداده است و هر 10 روز يكبار 

استراحت داشتند.
ــاخت كاخ به كارگران بيش  ــال براى س ـ داريوش در هر س
ــه گفته مورخان  ــت كه ب از نيم ميليون طال مزد مى داده اس

گران ترين كاخ دنيا محسوب مى شده است . 
ــر كارگران به  ــت كه در همان زمان در مص اين در حالى اس
ــغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شالق نيز  بيگارى مش

همراه بوده است.

ــال چهل و سه در  شهيد محمد رضا تورجى زاده در س
ــهيدان اصفهان به دنيا آمد . در همان دوران  ــهر ش ش
ــق و ارادت به خاندان نبوت و امامت داشته  كودكى عش
ــركت  ــر در مجالس عزا دارى ش ــور وصف ناپذي و با ش
ــيار با وقار، نظيف و تميز بوده  مى كرد . در كودكى بس

به گونه اى كه در ميان همگنان ممتاز بود.
ايشان دوران تحصيل را همراه با كار و هميارى در مغازه 
ــق مذهبى براى  ــه دليل عالي ــرد . پدرش ب پدر آغاز ك
ــه ى مذهبى احمديه ثبت  دوره ى راهنمايى به مدرس

نامش كرد . 
كالس سوم راهنمايى شهيد مقارن با قيام مردم قم شده 
بود كه شهيد با جمعى از دوستان هم كالسى ،چند نوبت 
ــه تدارك ديده و از رفتن به كالس  تظاهراتى در مدرس
ــهيد با  خوددارى كرده بودند . با اوج گرفتن انقالب ، ش
ــى خود را در  ــتان فعاليت هاى سياس چند تن از دوس
ــرات ضد حكومت  ــجد ذكر اهللا آغاز كرد و در تظاه مس
شركت مى كرد كه چند بار مورد ضرب و شتم ماموران 

قرار گرفت. 
شب ها اقدام به شعار نويسى و چاپ عكس حضرت امام 
ــروزى انقالب فعاليت هاى  روى ديوار ها مى كرد . با پي
ــجد ذكر اهللا و حزب جمهورى اسالمى و  خود را در مس
ديگر پايگاه هاى انقالبى پيگيرى كرد . وى كه از فعاالن 
مبارزه با گروهك هاى ضد انقالب و بنى صدر بود بارها 
ــدر و اعضاى اين  ــتم طرفداران بنى ص مورد ضرب و ش

گروهك ها قرار گرفت . 

ــتى و آيت اهللا خامنه اى  ــهيد مظلوم بهش ايشان به ش
عالقه ى فراوانى داشتند .

ــى را در  ــه خوان ــى و روض ــى زاده مداح ــهيد تورج ش
دبيرستان هاتف با دعاى كميل آغاز كرد 

ــوزان زيبا ترين  ــش آم ــب هاى جمعه در جمع دان ش
مناجات را با خداى خويش داشت . 

ــرد  ــت ك ــه عزيم ــه جبه ــك ب ــصت و ي ــال ش در س

ــد و در  ــغول ش ــرف به خدمت مش و در تيپ نجف اش
عمليات هاى محرم والفجر ها و كربال ها شركت كردند.

ــه در جمع رزمندگان به مداحى  پس از عزيمت به جبه
ــيارى از رزمندگان جذب  و نوحه سرايى پرداخت و بس
نواى گرم و دلنشين او مى شدند و در وصيت نامه هاى 
خود تقاضا داشتند در مراسم هفته ى آن ها ايشان دعاى 
ــه و تقاضاى رزمندگان بود  كميل را بخوانند . اين عالق

كه باعث شد ايشان هيات گردان يا زهرا را تاسيس كنند 
ــردان و در هنگام  ــنبه در جبهه در محل گ كه هر دوش
ــه اين هيات  ــد . ك ــى در اصفهان برگذار مى ش مرخص
بعد ها به هيات محبان حضرت زهرا و هيات رزمندگان 

اسالم شهر اصفهان تغيير نام داد.
ــالم اهللا عليه عالقه ى وافرى  شهيد به حضرت زهرا س
ــان از مصائب ايشان  داشتند و در غالب مداحى هاى ش
مى خواندند . همچنين ايشان وصيت كردند كه به روى 

سنگ قبر ايشان بنويسند : يا زهرا. 
ــى دادند،  ــت اهميت فراوانى م ــان به نماز اول وق ايش
ــه  ــالوت مى كردند . هميش ــيار ت ــرآن كريم را بس و ق
ــاعت قبل از نماز صبح به راز و نياز مى پرداختند .  دو س
صداى گريه هاى ايشان بعضا موجب بيدار شدن ديگران 
مى شد .  اين عبادت و راز و نياز با معبود تا طلوع آفتاب 

ادامه داشت .
ــدند به گونه اى كه در  ايشان در جبهه بار ها مجروح ش
ميان دوستان به شهيد زنده معروف شدند؛ و هر بار پيش 

از بهبودى كامل باز به جبهه عزيمت كردند .
ــر در پنجم  ــتگى ناپذي ــد خس ــن مجاه ــر انجام اي س
ــش در ارتفاعات شهر بانه  ارديبهشت سال شصت و ش
در استان كردستان در ساعت هفت و سى دقيقه صبح 
ــنگر فرماندهى به  حين فرماندهى گردان يا زهرا در س
ــيدند . جراحتى كه موجب شهادت ايشان  شهادت رس
شد همچون حضرت زهرا بود : جراحاتى بر پهلو و بازو و 

تركش ها يى مانند تازيانه بر كمر ايشان .

شهيد محمد رضا تورجى زاده

ــاى ايران  ــت و توليد چ ــان مهم ترين مركز كش الهيج
ــهر  ــمار مى رود و كلمه چاى در ايران با نام اين ش به ش
ــت و توليد  ــتفاده از چاى و كش همراه است. قدمت اس
ــد، اما ايرانيان  ــال مى باش آن در جهان حدود 5000 س
چاى را نخست به عنوان يك ماده دارويى مى شناختند 
ــام آن را در  ــرن11و12 (صفوى تا قاجار) ن و تا حدود ق

كتاب هاى پزشكى و داروشناسى فهرست كرده بودند.
ــاده دارويى  ــك م ــوان ي ــاى به عن ــوز هم چ البته هن
ــاى ابتدا از  ــال چ ــى گيرد. انتق ــتفاده قرار م مورد اس
ــد و  ــام مى ش ــى ها انج ــط چين ــم توس ــاده ابريش ج
به تدريج كشت و توليد آن در هندوستان رونق يافت و از 
ــد. براى  راه هاى بازرگانى جنوب به ايران نيز وارد مى ش
اينكه كشت و مصرف چاى در همه طبقات عمومى شود 
سختى ها و محدوديت هاى زيادى كشيده شد تا سرانجام 
ــف السلطنه به تشويق  حاج محمد قوانلو ملقب به كاش
مظفرالدين شاه قاجار، گام بلندى در اين راستا برداشت.

ــلطنه  ــف الس آقا محمدخان قاجار قوانلو، ملقب به كاش
ــداهللا ميرزا در 1282 ق  ــهور به چايكار؛ فرزند اس و مش
ــتان تربت حيدريه  (1244 هجرى شمسى) در شهرس
ــلطنه  ــرزا نايب الس ــبش به عباس مي ــد. نس متولد ش
مى رسد. او پس از پايان تحصيالت مقدماتى به استخدام 
ــال منشى ميرزانصراهللا  وزارت امور خارجه درآمد. دو س
ــيرالدوله وزير خارجه وقت بود. در 1298 ق با  خان مش
ــفارت ايران در فرانسه اعزام شد  سمت دبير دومى به س
شد و در رشته حقوق دانشگاه سوربن فرانسه به تحصيل 

پرداخت.
در سال پنجم اقامت خود در پاريس، به رتبه نايب اولى 
ــفارت ارتقاء يافت. در همين اوان وارد لژ فراماسونرى  س
ــاه به اروپا در 1306 ق  ــوم ناصرالدين ش شد. در سفر س
ــاه  ــم دكتر فووريه، طبيب مخصوص ش به عنوان مترج
ــال به ايران بازگشت.  ــت س ــد و پس از هش برگزيده ش
ــوى حاكم خراسان  ــلطنه در 1311 ق از س كاشف الس
ــد. در همين  (مويدالدوله) نايب االياله تربت حيدريه ش
ــد و به نشر افكار  ــتبداد همصدا ش دوران با مخالفان اس
جديد و شبنامه نويسى پرداخت و چون ناصرالدين شاه 
ــتگيرى او را صادر كرد، ابتدا به ملك خود در  فرمان دس

نيشابور و سپس به روسيه و از آنجا به عثمانى گريخت.
ــت و  ــه ايران بازگش ــاه ب ــل ناصرالدين ش او پس از قت
ــد. او هنگام  ــول ايران در هند انتخاب ش به سمت قنس
ــت آن، در آن  ــاى و كش ــت چ ــد با صنع ــت در هن اقام
ــى كه به  ــد و آن را فراگرفت و هنگام ــنا ش ــور آش كش
ــاى و قلم گياه آن  ــت مقدار زيادى تخم چ ايران بازگش
ــه گيالن آغاز  ــاى را در منطق ــت چ را با خود آورده كش
ــت و حاصلخيزى  ــال موقعي ــق داد.  او كه قب كرد و رون
ــود والهيجان و  ــرده ب ــى ك زمين هاى گيالن را بررس
ــن محصول  ــت اي ــب كش ــن را مناس ــن تنكاب همچني
ديده بود، بذرها و نهال هاى چاى را به اين دو شهر منتقل 

ــال  ــتين باغ هاى چاى در س كرد و به اين ترتيب نخس
1279 شمسى در شمال كشور احداث شد. امروزه كشت 
چاى از تنكابن تا رضوانشهر تالش گسترش يافته است. 

ــور به پيشنهاد  ــال بعد اولين كارخانه چاى كش چند س
ــد. او كتابى  ــب ش ــلطنه در مجلس تصوي ــف الس كاش
ــتورالعمل زراعت چاى» به چاپ  ــاله دس به عنوان «رس
ــت و توليد چاى،  ــاند و به صورت عملى مراحل كش رس
ــه بندى چاى،  ــرگ چاى، انتخاب و درج نحوه چيدن ب
و همچنين روش مالش و خشك كردن و چشيدن چاى 

را به كارگران آموخت.
ــوان كاردار دولت  ــلطنه در 1322 ق به عن ــف الس كاش
ــد. پس از  ــس اعزام ش ــران در پاري ــفارت اي ايران به س
بازگشت به كشور از سوى نخستين دوره مجلس شوراى 
ــبك جديد براى تهران  ــيس بلديه به س ملى مامور تاس
ــهردارى، نامگذارى  ــد. از جمله فعاليت هاى او در ش ش
ــماره گذارى منازل،  ــا و كوچه هاى تهران، ش خيابان ه
ــنايى خيابان ها با چراغ برق و برخى كارهاى ديگر  روش
بود. وى پس از يك سال و اندى از اين شغل استعفا داد و 

به وزارت خارجه بازگشت.
چند سالى در سفر بود تا اينكه پس از بازگشت در كابينه 

ــمت معاون رييس الوزراء منصوب  دوم سپهساالر به س
شده با روى كار آمدن رضاخان به رياست سازمان چاى 
ــلطنه يكسره به  ــيد. از اين به بعد كاشف الس كشور رس
ــرى بذر چاى،  ــكارى پرداخت. او مقادي كار چاى و چاي
ماشين آالت كشاورزى و تعدادى كارشناس متخصص از 
چين وارد كرد و تحولى در صنعت چاى كشور ايجاد كرد. 
در 1307 ش هنگام بازگشت از هندوستان كه براى خريد 
بذر و ماشين آالت چاى به آنجا رفته بود، در راه تهران در 

اثر تصادف درگذشت.
ــاى الهيجان  ــش در تپه هاى چ ــا به وصيت جنازه او بن
ــاى تبديل  ــون آرامگاهش به موزه چ ــد كه اكن دفن ش
ــكلتى از بتون  ــت. بناى موزه تاريخ چاى اس ــده اس ش
ــاحت  ــه در زيربنايى به مس ــت ك ــه اس ــنگ تيش و س
ــرقى  ــف ش ــاى خيابان كاش ــع در انته ــر مرب 512 مت
الهيجان و در دوطبقه واقع شده و در كنار برج، آرامگاه 
كاشف السلطنه بنا شده است. اين مقبره در حال حاضر 
ــه در كنار  ــت ك ــهر الهيجان اس يكى از ديدنى هاى ش
ــال 1375  ــرار دارد. اين موزه در س ــخ چاى ق موزه تاري
به همت سازمان ميراث فرهنگى با شماره 1769 به ثبت 

رسيده است.

پـدر چـاى ايـران كه بـود؟

دانستنى هاى باستان
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ــالمى استان  ــوراى اس رييس ش
زاينده 
اصفهان گفت: اساسنامه سازمان رود

ــهردارى ها بايد به  ــارى ش همي
ــهرداران  ــهردار از ش صورت عضويت حداقل دو ش
ــات مديره اين  ــتان به عنوان اعضاى اصلى هي اس

سازمان تغيير يابد.
ــده رود، عبداهللا كيانى  در   به گزارش خبرنگار زاين
ــاس ماده  ــاره به اينكه بر اس جمع خبرنگاران با اش
ــاب هاى  ــى حس ــهردارى ها حسابرس 78 قانون ش
ــهرى به دليل اينكه سهامدار  ــازمان هميارى ش س
ــهردارى هاى استان هستند  اصلى اين سازمان، ش
بر عهده شوراى اسالمى استان است، اظهار داشت: 
ــت كه در حال حاضر 106 شهر در  بايد توجه داش
استان اصفهان وجود دارد و طبق قانون حسابرسى 
نمايندگان اين شهردارى ها اقدامات الزم را انجام و 

رصد مى كنند.
ــاله شوراى اسالمى استان  وى با بيان اينكه همه س
حسابرسان قسم خورده و مستقل را براى حسابرسى 
سازمان هميارى شهردارى ها انتخاب مى كند، ادامه 
ــركت متين خردمند اين  ــته ش داد: در سال گذش

ــت كه حسابرسى هاى خوبى  وظيفه را برعهده داش
را نيز ارائه داد.

جمع آورى حسـاب هاى راكد سـازمان 
هميارى شهردارى ها

ــتان اصفهان با اشاره  ــالمى اس  رييس شوراى اس
ــهردارى هاى  ــازمان هميارى ش به اينكه بودجه س
استان طى سه جلسه در كميسيون برنامه و بودجه 
ــى قرار گرفت،  ابراز داشت:  ــورا مورد بررس اين ش
جمع آورى حساب هاى راكد اين سازمان از جمله 

مصوبات عنوان شده در اين كميسيون بود.
ــته به  ــركت هاى زيان ده وابس ــع آورى ش وى جم
سازمان هميارى شهردارى ها را نيز از ديگر مصوبات 
ــه حسابرسى  ــتان در جلس ــالمى اس ــوراى اس ش
ــهردارى هاى استان اعالم كرد  سازمان هميارى ش
ــاق نقش جهان  ــركت آف ــزود: در اين ميان ش و اف
ــته زيان ده  ــال گذش ــه اينكه طى 10 س با توجه ب
ــوددهى ــود و يا به س ــت بايد يا منحل ش بوده اس

ــى  ــد.كيانى همچنين از لزوم تغيير در بخش  برس
ــازمان هميارى شهردارى ها سخن  از اساسنامه س
ــنامه  ــتا اساس به ميان آورد و ادامه داد: در اين راس

ــه صورت  ــهردارى ها بايد ب ــارى ش ــازمان همي س
ــهردار از شهرداران استان به  عضويت حداقل دو ش
ــازمان  عنوان اعضاى اصلى هيات مديره در اين س

تغيير يابد.
درآمـد بزرگـراه اصفهـان – تهـران به 

سازمان هميارى ها برگشت
ــى بزرگراه  ــوص حسابرس ــن در خص وى همچني
ــازمان  ــت: س ــان و تهران ابراز داش اصفهان، كاش
ــال  ــى 10 س ــى ط ــن اجتماع ــتگى تامي بازنشس
ــراه را  ــد اين بزرگ ــى و درآم ــود ده 80 درصد س
ــتاندار از  ــت و با پيگيرى هاى اس دريافت كرده اس
ــتان  ــال جارى درآمد اين بزرگراه به اس ابتداى س
ــت داده ــهردارى ها برگش ــازمان هميارى ش و س

 شد.رييس شوراى اسالمى استان اصفهان در ادامه 
با اشاره به اينكه بزرگ ترين چالش موجود در استان 
مشكالت راه و شهرسازى است، ادامه داد: در استان 
ــع و تفصيلى  ــتايى و طرح هاى جام ــاى روس راه ه
ــترين اشكال هستند و  شهرهاى استان داراى بيش
ــتان با همكارى اداره كل راه و  از اين رو شوراى اس

شهرسازى پيگير حل اين مشكالت است.

ــت اصفهان از ــهم آب صنع ــان گفت:  س ــتاندار اصفه اس
ــال 92، به 72 ميليون متر   100 ميليون مترمكعب در س

مكعب در سال 94 كاهش پيدا كرده است.
ــت، چالش ها و  ــول زرگرپور در همايش آب در صنع رس
ــه منظر مهم دانست و اظهار  راهكارها اين همايش را از س
داشت: اول اينكه اين همايش در مورد آب است كه امروز 
ــتان كويرى ما يك  چه در دنيا،  چه در كشور و چه در اس
ــت به آن  ــت كه اگر درس بحران و يك مطالبه عمومى اس
پرداخته نشود به يك بحران منطقه اى تبديل خواهد شد، 

دوم اينكه همايش امروز بر صنعت تمركز دارد، كه به رغم 
بعضى متهم بحران آب، صنعت است، سوم اينكه در مصرف 
بهينه تأكيد دارد كه اين موضوع مرتبط با فرهنگ جامعه 
ــور  ــى تاريخ جهان و حتى كش ــت.وى تصريح كرد: ط اس
ــر گرفت دوره  ــه مقطع و دوران مجزا را مى توان در نظ س
اول زمانى كه منابع آبى به وفور وجود دارد و تقاضا پايين 
است كه اين دوران را مديريت عرضه مى ناميم، مقطع دوم 
زمانى است كه آب با محدوديت هايى مواجه است و تقاضا 
رو به افزايش است كه اين دوره را مديريت عرضه و تقاضا 
ياد مى كنيم، دوره سوم و آخر منابع آبى با محدوديت هاى 
قابل توجهى مواجه است و از طرفى تقاضا از منابع پيشى 
گرفته است اين مقطع را مديريت تقاضا نامگذارى كرده اند.

استاندار اصفهان تأكيد كرد: دقت داشته باشيد كه از واژه 
مديريت تقاضا استفاده مى كنم نه مديريت مصرف.

زرگرپور با اشاره به موقعيت كشور به ويژه استان اصفهان 
ــتان  ــوان كرد: در حال حاضر در اس در مقاطع مذكور عن
اصفهان در مراحل پايانى مديريت عرضه و تقاضا هستيم و 
تقاضا با روند فزاينده اى در حال رشد است.وى ادامه داد: 
بارش هاى خدادادى متناسب با نياز ما نيستند و طبق آمار 
70 درصد بارش ها در 30 درصد ايران مى بارند و اين لزوم 
ذخيره سازى را بيشتر نشان مى دهد؛ البته ذخيره سازى نه 

فقط از طريق احداث سد بلكه با روش هايى همچون آبخيز 
ــت بايد توجه داشت كه احداث  ــر اس و قنات اين امر ميس
ــت و اين در استان هاى  ــت بلكه وسيله اس سد هدف نيس
ــتان يزد  ــراى نمونه در اس ــت مثال ب مختلف متفاوت اس
ــد نه و يا در مناطق  ــتفاده كرد اما س از قنات مى توان اس
مرتفع خوزستان امكان استفاده از قنات وجود ندارد و سد 
بهترين وسيله است و يا همدان كه سدهايى با ارتفاع كم را 
مى طلبد.استاندار اصفهان افزود: هيچكدام از ابزارها برترى 
ــبت به يكديگر ندارند بلكه بايد با ارزيابى مهندسى و  نس
كارشناسانه و با توجه به منطقه قابل استفاده مشخص شود 
كه از كدام يك مى توان بيشترين بهره را برد.وى با اشاره به 
سدهايى كه اثرات مخربى داشته اند، تصريح كرد: در سال 
ــى جهان با 221 متر ارتفاع  1935، بزرگ ترين سد قوس
توسط رييس جمهور وقت آمريكا افتتاح شد در آن زمان 
روزولت گفته بود ملتى كه چنين اثرى خلق كند مى تواند 
ــه بعد رييس جمهور وقت  جهان را مديريت كند اما 5 ده
آمريكا در تخريب همان سد مشابه اين جمله را بيان كرده 
بود و گفته بود ملتى كه اين چنين بناى عظيمى را تخريب 
كند مى تواند مديريت جهانى را در دست داشته باشدفقط 
ــدند. ــد ش ــتباه خود در احداث س در آن زمان متوجه اش

ــاهد چنين افراط و  زرگرپور ادامه داد:  ما در طول تاريخ ش

تفريط هايى بوده ايم و بايد توجه داشت كه ساختن سد يك 
وسيله است نه هدف.استاندار اصفهان اظهار داشت:  اگر چه 
امروز در مرحله مديريت عرضه و تقاضا هستيم بسيارى از 
كارشناسان ما همچنان در مرحله مديريت عرضه هستند 

و با آن ادبيات صحبت مى كنند.
وى اضافه كرد: حتى در كنفرانس هاى قبلى همايش امروز 
اساتيد حاضر شاخص هاى دوره مديريت عرضه را استفاده 
مى كردند.زرگرپور عنوان كرد: در مديريت جديد عرضه و 
ــت  تقاضاى آب، امنيت، بهره ورى و آب مجازى مالك اس
ــاب ها و آب هاى غيرمتعارف به  ــتفاده از پس همچنين اس
ــه امروز از اين  ــوم پيدا كرد ه اند و هر چ جاى آب تازه مفه
ــت كه از مديريت  ــتفاده نمى كنيم بدان معناس آب ها اس
ــان ادامه داد:   ــتاندار اصفه عرضه و تقاضا دور شده ايم.اس
ــت 30 درصدى آب در  ــدر و هندوانه و هدررف توليد چغن
كشاورزى امروز ديگر مفهومى ندارد اما مشاهده مى كنيد 
برخى هنوز از اين شاخص ها براى توصيف وضعيت استفاده 
مى كنند.وى با صنعتى خواندن اين شهر آمارى را در ميزان 
مصرف آب اين طور بيان كرد: اگر چه سهم صنعت در آب 
ــتان اصفهان شاهد  ــور كمتر از 2 درصد است در اس كش
مصرف 8 تا 10 درصدى آب در بخش صنعت هستيم و يا 
كشاورزى كه سهم 90 درصدى در مصرف آب كل كشور 

دارد در اصفهان تنها 50 درصد سهيم است و اساسا مصرف 
ــور متفاوت است.زرگرپور  ادامه  آب در اصفهان با كل كش
داد: سال 92 كل مصرف آب در صنعت اصفهان برابر 100 
ميليون متر مكعب بوده است كه با توجه به اينكه اصفهان 
15 درصد توليد ناخالص صنعت كشور را دارا مى باشد زياد 
نيست.وى ادامه داد: اين ميزان در سال 93 به 85 ميليون 
مترمكعب و در سال 94 به 70 ميليون متر مكعب كاهش 
ــتاندار اصفهان شركت هاى صنعتى را  پيدا كرده است.اس
ــال ارتباط شان را با آب تازه قطع  موظف كرد ظرف سه س
ــتفاده از آب در فرآيندها و آبيارى محيط  كنند و براى اس
ــتفاده كنند.وى تأكيد كرد:  زيست از تصفيه پساب ها اس
شركت صنعتى تنها براى آب شرب در مصارف بهداشتى 
اجازه مصرف از آب تازه را دارند.زرگرپور گفت: 600 هزار 
ــغول به كار هستند كه غالب  كارگر در استان اصفهان مش
ــغول هستند ولى  ــركت هاى صنعتى مش اين افراد در ش
مى توان اهميت صنعت را در اين استان ناديده گرفت.وى 
همچنين وعده داد: در سال آينده ميزان مصرف آب شرب 
با استفاده از سيستم هاى كنترلى  20 درصد كاهش يابد.

ــت: با وجود بحران آب اميدواريم  وى در پايان اذعان داش
رودخانه زاينده رود از حالت فصلى به يك رودخانه دائمى 

تبديل شود كه همواره آب را در آن جارى ببينيم.

خبر اخبار

ــگرى تخت فوالد در  ــت تخصصى ظرفيت هاى گردش دومين نشس
كتابخانه مركزى اصفهان برگزار شد.

ــريح اهداف برگزارى اين   حجت االسالم منوچهرمحورى پور در تش
نشست تخصصى گفت:تخت پوالد اصفهان به عنوان دومين گورستان 
بزرگ جهان تشيع ناشناس بوده و بايد با نشست هاى تخصصى اين 

گورستان بزرگ را به شيعيان شناساند.
ــانه هاى ميراثى وهويتى  وى بااشاره به اينكه تخت فوالد يكى ازنش
ــه ابعاد  ــا پرداختن ب ــوان ب ــت، اظهاركرد:مى ت ــالم اس ــان اس جه
تاريخى،مذهبى،فرهنگى واجتماعى اين بخش از اصفهان زمينه حضور 
گردشگران زيادى را به اصفهان فراهم نمود،امامتاسفانه گردشگران 
باقدمت تاريخى،ارزش هنرى وفرهنگى تخت فوالد آن طور كه بايد 
آشنا نيستند وهمچنان نگاه شان به دنبال آثار تاريخى اصفهان است.

محورى پور تاكيد كرد: درمجموعه تخت فوالد دركناربزرگ مردان 
ودانشمندان مدفون در آرامستان تخت فوالد زواياى ديگر تاريخى نيز 

وجود دارد كه از نگاه گردشگران دور مانده است .
وى با اشاره به ساخت مستند تخت فوالد گفت: دنبال آن هستيم تا 
ــربت خانه اى را در مكان تكيه كازرونى  به ياد مهد قديم اصفهان ش
ــتقبال شهروندان از اين  وباغ فدك راه اندازى كنيم. محورى پور اس
نشست تخصصى را قابل توجه ارزيابى كرد وافزوذ:درنشست تخصصى 
ــاى مذهبى و  ــوالد، ظرفيت ه ــت ف ــگرى تخ ظرفيت هاى گردش
ظرفيت هاى فرهنگى تخت فوالد را بررسى كرديم وسومين نشست 

رانيزبه زودى برگزار مى كنيم.

مدير منطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: به مناسبت هفته كتاب خوانى 
وترويج فرهنگ كتاب خوانى در ميان خانواده ها به خصوص جوانان 

نمايشگاه هفتگى« بازيافت بياركتاب ببر» افتتاح شد.
ــادى  كه  ــاليان متم ــى گفت:كتاب، در طول س ــل اهللا محلوج  فض
ــر درعرصه هاى دانش ونوآورى را شاهد  پيشرفت هاى چشم گيربش
هستيم،نه تنها اهميت خود را ازدست نداده،بلكه جلوه هاى گسترده 
وپايدارپيدا كرده است .وى جهت ترويج فرهنگ كتاب خوانى وتفكيك 
ــووالن  ــت بازيافت هاى خود را به مس ــهروندان خواس بازيافت، ازش
ــگاه تحويل دهند و در ازاى بازيافت هاى خود كتاب دريافت  نمايش
كند.مديرمنطقه 6 اصفهان با اشاره به اينكه تمدن،با خط وكتاب آغاز 
ــت افزود:كتاب ميراثى ماندگار، پديده اى باشكوه،عنصرى  يافته اس
ــت.محلوجى تصريح  ــنگر درپهنه زندگى بشر اس رشد آفرين و روش
كرد:نمايشگاه «بازيافت بياركتاب ببر» در ضلع جنوبى پل خواجو و در 

روزهاى جمعه ازساعت 8صبح تا 13ظهربرقرار است.

مدير دپارتمان تخصصى سنگ هاى گرانبهاى استان اصفهان گفت: آمار رسمى 
دقيقى از پتانسيل هاى معدنى سنگ هاى زينتى موجود در كشور وجود ندارد و 

اين از مشكالت اساسى حوزه سنگ هاى زينتى است.
امير كاميار كاظمى اظهار كرد: استان اصفهان در سطح كشور، پتانسيل بسيار 
بااليى در معادن سنگ هاى تزيينى دارد. هم چنين از لحاظ سنگ هاى قيمتى 
و نيمه قيمتى در منطقه جندق، خوروبيابانك و نطنز پتانسيل خوبى دارد. از 
جمله اين سنگ هاى قيمتى مى توان به فيروزه، عقيق، جاسبر  و در خانواده 
گوهر به سنگ هاى كوارتز اشاره كرد.وى با بيان اينكه تاكنون حدود 50-40 
محدوده معدنى در استان اصفهان شناسايى شده است، افزود: رشته گوهر 
شناسى، معادن سنگ هاى قيمتى و اكتشاف اين معادن يك بحث نو است 
و هنوز جاى كار بسيارى دارد.مدير دپارتمان تخصصى سنگ هاى گرانبهاى 
استان اصفهان با بيان اينكه براى ورود به اين شغل بين 5 تا 10 ميليون تومان 
ــتغال در عرصه سنگ هاى زينتى  ــرمايه اوليه مورد نياز است، گفت: اش س
مى تواند، در ماه بين 750 هزار تا يك ميليون و 500 هزار تومان درآمد ايجاد 
كند و به طبع به هر ميزان كه كار گسترش يابد، درآمد بيشترى نيز كسب 
ــاى دپارتمان تخصصى  ــد.كاظمى اظهار كرد: يكى از فعاليت ه خواهد ش
سنگ هاى گرانبها آموزش روستاييان است. در اين راستا در شرق استان به 
ويژه در مناطق روستايى آموزش اين رشته انجام شد و هم چنان ادامه دارد.
وى با اشاره به مشكالت معيشتى كشاورزان شرق اصفهان تصريح كرد: شغل 
ــت كه به دليل كمبود  بسيارى از افراد منطقه شرق اصفهان كشاورزى اس
منابع آبى، معيشت آنها با مشكل مواجه شده است. رشته سنگ هاى تزيينى 
مى تواند در آن منطقه، به عنوان جايگزين شغل كشاورزى درنظر گرفته شود 
و استقبال بسيار خوبى در روستاهاى شرق استان شده و حدود هزار نفر براى 
ــنگ هاى گرانبهاى  اين دوره ثبت نام كرده اند.مدير دپارتمان تخصصى س
استان اصفهان به مشكالت عمده در  بخش سنگ هاى زينتى كشور اشاره و 
خاطرنشان كرد: آمار رسمى دقيقى از پتانسيل هاى معدنى موجود در كشور، 
براى استفاده توليدكنندگان وجود ندارد و اين يكى از مشكالت اساسى اين 
ــت.كاظمى ادامه داد: يكى ديگر از مشكالت موجود، گران قيمت  حوزه اس
بودن دستگاه هاى مربوط به سنگ هاى زينتى است. اگر دولت در اين بخش 
همتى كند تا اين دستگاه ها با قيمت كمتر وارد كشور شود، بسيار مناسب 
ــتگاه ها وارد كشور مى شوند مى توان با  خواهد بود به اين دليل كه وقتى دس
مهندسى معكوس اين دستگاه ها را بومى سازى كرد. هر چه قيمت تمام شده 
ــول خارجى نيز افزايش خواهد يافت.وى  كاهش يابد، امكان رقابت با محص
گفت: متاسفانه در كشور تعداد كمى، توليد كننده سنگ هاى قيمتى وجود 
دارد و نياز به افزايش تعداد توليد كننده داخلى احساس مى شود. زمانى كه 
توليد كننده افزايش پيدا كند، از يك طرف حجم اشتغال افزايش مى يابد و 
از طرف ديگر فرصت حضور در بازار مصرف داخل و خارج از كشور نيز بيشتر 
ــد.وى تصريح كرد: اگر يك غرفه دائمى در نمايشگاه بين المللى  خواهد ش
اصفهان و يا يك غرفه ثابت در اماكن تاريخى اصفهان در حد اطالع رسانى (نه 
عرضه محصول) داشته باشيم، اين موضوع بسيار مى تواند در آشنايى مردم با 

سنگ هاى گرانبها تاثيرگذار باشد.

تخت فوالد، گنجينه پنهان 
جهان تشيع است

اصفهانى ها در ازاى بازيافت كتاب 
مى گيرند

اصفهانى ها عالقه خاصى به 
استفاده از سنگ هاى تزيينى دارند

عمده زمين هاى كشاورزى اصفهان زيركشت نرفتاستقرار 10 اتوبوس درمانى براى تست ديابت در اصفهان كيوسك نيروى انتظامى مقابل 
مجتمع مطبوعاتى مستقر شود

ــازمان فرهنگى تفريحى شهردارى   مدير عامل س
ــبت روز جهانى ديابت، ده  اصفهان گفت: به مناس
اتوبوس درمانى براى تست ديابت عامه در ده نقطه 

مختلف از اصفهان مستقر شد.
على اكبر بقايى اظهار داشت: 10 دستگاه اتوبوس 
ــكى در نقاط مختلف  ــايل پزش تزئين شده با وس
ــاوره و سنجش تست  شهر اصفهان به منظور مش
قندخون و فشار خون مستقر شده است.وى بيان 
ــت: اتوبوس هاى درمانى با موضوع ديابت در داش

 10 نقطه  پر  تردد شهر اصفهان شامل ميدان ارتش، 
ــين (ع)، ميدان جمهورى،  ميدان  ميدان امام حس
بزرگمهر، ميدان مطهرى، فلكه خوراسگان،  زينبيه، 
ــهر توقف  ميدان قدس، ميدان  انقالب و سپاهانش
ــازمان فرهنگى تفريحى  ــر عامل س مى كنند. مدي
ــن اتوبوس ها با  ــهردارى اصفهان اعالم كرد: اي ش
ــاعت 8:30  ــده از س توقف در مكان هاى تعيين ش
ــاوره  ــام  پايش قندخون و مش ــا 18 امروز به انج ت
ــه  اتوبوس هاى  ــاره به اينك ــد. وى با اش مى پردازن
ديابت از سوى ستاد فرهنگ سالمت به  انجام پايش 
ــهروندان مى پردازند،  اضافه  ــاوره ش سالمت و مش

ــا در نقاط پرتردد  كرد: تالش كرديم كه اتوبوس ه
ــاوره مردم بپردازند. ــهر به پايش سالمت و مش ش

ــازمان فرهنگى تفريحى شهردارى  مدير عامل س
اصفهان اعالم كرد: همچنين ستاد فرهنگ سالمت 
شهردارى اصفهان با همكارى  شركت اتوبوسرانى 
به آماده سازى و طراحى ظاهر اتوبوس هايى  اقدام 
كرده كه بنا دارد شهروندان را از نقاط مختلف شهر 
ــش روز جهانى ديابت انتقال  به  مكان اجراى هماي
دهد.  بقايى گفت: همچنين در هفته جهانى ديابت 
ــتر  بشناسيم» از  برنامه اى با عنوان «ديابت را بيش
ــالمت مناطق پانزده گانه شهر  سوى خانه هاى س
 اصفهان براى مخاطبان  برگزار مى شود كه هدف از 
برگزارى آن آشنايى شهروندان در تمام گروه هاى 
ــنى با بيمارى ديابت و  آموزش پيشگيرى از آن   س

است.
ــى  هزار بروشور ديابت  وى افزود: توزيع بيش از س
ــى و برنامه هاى فرهنگى  و ارائه كالس هاى آموزش
و  هنرى در اين هفته توسط ستاد  فرهنگ سالمت 
ــاى ويژه روز  ــهروندان نيز از ديگر برنامه ه ويژه ش

جهانى ديابت است. 

 رييس انجمن خبرگان كشاورزى اصفهان گفت: 
ــتر  ــفانه با وجود جريان دوباره آب در بس متأس
ــده اى از  ــده رود، هنوز بخش عم ــه زاين رودخان
ــاورزى اصفهان زير كشت نرفته  زمين هاى كش

است.
ــاره به وضعيت زمين هاى  اسفنديار امينى با اش
ــت در اين  ــان و اهميت كش ــاورزى اصفه كش
ــش عمده  ــروزه بخ ــت: ام ــا اظهار داش زمين ه
ــت  ــاورزان اصفهانى از طريق كش ــى كش زندگ
ــان آب در  ــود و جري ــن مى ش ــزه تأمي پايي
ــل توجهى در اين زمينه زاينده رود، تأثيرات قاب

 دارد.
وى با بيان اينكه بخشى از زمين هاى كشاورزى 
ــت  اصفهان در جريان دوباره زاينده رود زير كش
رفت، افزود: با اين حال، متأسفانه به ميزان كافى 
ــاص نيافته و  ــاورزان اصفهانى اختص آب به كش
ــت در همه زمين هاى  ــال، امكان كش پاييز امس

زراعى اصفهان وجود ندارد.
ــاورزى اصفهان  ــرگان كش ــن خب رييس انجم
درباره ميزان زمين هاى كشت شده در اين شهر 

گفت: در حال حاضر تنها 40 درصد از زمين هاى 
كشاورزى اصفهان به زير كشت رفته و بقيه اين 
زمين ها رها شده اند كه اين موضوع، مشكل بسيار 

مهمى به شمار مى رود.
ــه اجراى  ــت بايد زمين ــه دول ــان اينك وى با بي
مصوبات شوراى عالى آب را فراهم كند، تصريح 
ــفانه اين مصوبات هنوز اجرايى نشده  كرد: متأس
ــه اقدامات جدى  ــووالن بايد در اين زمين و مس

صورت دهند.
ــت ها  امينى با بيان اينكه برخورد با اضافه برداش
ــد صورت گيرد، اضافه  در بخش هاى مختلف باي
ــرى از اضافه  ــووالن بايد زمينه جلوگي كرد: مس
ــت هاى زاينده رود را فراهم كنند زيرا در  برداش
ــه از رودخانه  ــت هاى بى روي حال حاضر برداش
ــى جريان  ــل توجه ــزان قاب ــه مي ــده رود ب زاين

دارد.
ــراى مصوبات  ــتم كه اج وى افزود: اميدوار هس
ــوراى عالى آب، از سوى مسووالن  9 ماده اى ش
با جديت بيشترى پيگيرى شود تا زمينه حيات 

دائمى رودخانه زاينده رود، فراهم شود

ــان و تيم  ــتان اصفه ــى اس ــروى انتظام ــده ني ــد فرمان ــال بازدي  به دنب
ــك هفته  ــام گفت: تا ي ــان، اين مق ــع مطبوعاتى اصفه ــراه از مجتم هم
ــتقر  ــع مطبوعاتى مس ــى مقابل مجتم ــروى انتظام ــك ني ــده كيوس آين

شود.
فرمانده نيروى انتظامى استان اصفهان از مجتمع مطبوعاتى شهر اصفهان 
بازديد كرد. طى اين بازديد، بسيارى از اهالى رسانه مستقر در اين مجتمع به 
دنبال ناامن بودن فضاى اطراف اين مجموعه درخواست  استقرار كيوسك 
نيروى انتظامى در اين محل به منظور افزايش امنيت خبرنگاران را مطرح 

كردند.
سردار عبدالرضا آقاخانى، در جريان بازديد از مجتمع مطبوعاتى و رسانه هاى 
ــتقر در اين مجتمع از جمله خبرگزارى مهر، خبرگزارى ايمنا، روزنامه  مس
ــالمى و هفته نامه كياست قول  ــاالرى و جمهورى اس كار و كارگر، مردم س
ــتقرار خبرگزارى پليس در اين مجتمع و يك كيوسك نيروى انتظامى  اس
ــتر براى اصحاب  را مقابل در ورودى مجتمع به منظور برقرارى امنيت بيش

رسانه مطرح كرد.
ــروى انتظامى ايجاد و  ــا و همكاران ني ــاره به اينكه تمام تالش م وى با اش
برقرارى امنيت است و در همين راستا به منظور ايجاد امنيت براى جامعه 
خبرى از هيچ تالشى فرو نمى گذاريم، اعالم كرد: تالش داريم تا يك هفته 

آينده كيوسك نيروى انتظامى مقابل مجتمع مطبوعاتى مستقر شود.

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

استاندار اصفهان در همايش آب در 
صنعت مطرح كرد؛

كاهش 30 درصدى آب 
در صنعت اصفهان 

شهردار اصفهان:
رييس شوراى اسالمى استان اصفهان:

شهرداران بايد عضو اصلى سازمان هميارى  شوند



ــارى با  ــال ج ــران اواخر آذر ماه س ــوان اي ــال بان ــى فوتس ــم مل تي
ــك و در نهايت به  ــه مكزي ــپس ب ــان، س ــدا به آلم ــرواز ابت ــه پ س
ــال بانوان  ــا در بازى هاى جهانى فوتس ــفر خواهد كرد ت ــاال س گواتم

شركت كند.
ــى در ر قا بت هاى  ــس از قهرمان ــران پ ــال بانوان اي ــم ملى فوتس تي
ــى گواتماال اعزام  ــه بازى هاى جهان ــيا قرار بود ب ــا م ملت هاى آس ج
ــه صورت قطعى  ــيان ب ــد روز پيش بود كه على كفاش ــود اما چن ش
ــرا كه عالوه بر ايجاد  ــدم اعزام اين تيم به گواتماال داد، چ ــر از ع خب
ــد صدور ويزا نيز با دردسر  ــيون فو تبا ل مدعى ش هزينه  باال، فدراس

عديده اى مواجه بوده است.
ــابقات جهانى  ــراى حضور در مس ــال بانوان ايران ب ــم  ملى فوتس تي
ــا در دوره  ــفر كرده بود؛ ام ــپانيا و پرتغال س ــاى قبلى به اس دور ه ه
ــن دوره هم  ــد حضور نيافت. اي ــتاريكا برگزار ش ــه در كاس قبلى ك
ــد، ولى به ــفر كن ــه گواتماال س ــم  ملى ب ــد كه تي ــر اين ش ــرار ب ق
ــيارى از ــك باره خبر از عدم اعزام اين تيم به بازى هاى جهانى بس ي

اهالى فو تبا ل را شوكه كرد.
تعيين سه كشور براى گرفتن ويزا

ــورهاى  ــوان كش ــه عن ــان ب ــكا و آلم ــك، آمري ــور مكزي ــه كش س
ــاى كادرفنى  ــان و اعض ــزاى بازيكن ــدور وي ــه منظور ص ــر ب مدنظ
ــه آلمان به  ــر چند ك ــدند ه ــوان تعيين ش ــال بان ــم ملى فوتس تي
ــيون ــران در ابتدا مدنظر فدراس ــه اي ــور ب ــوان نزديك ترين كش عن
ــى اينكه  ــت؛ يك ــده وجود داش ــكل عم ــت، ولى دو مش ــرار گرف ق
ــه  ــت كه پروس ــينگن اس ــاز به ويزاى ش ــه آلمان ني ــفر ب ــراى س ب
10 تا 12 روزه مى خواهد و در مورد ويزاى ملى نيز اطمينان چندانى به آن

نبود.
تاميـن هزينـه توسـط وزارت ورزش و اعـزام تيـم  ملـى

با سه پرواز به گواتماال
ــر پيگيرى اعزام تيم  ــتور صريح رييس جمهورى مبنى ب پس از دس
 ملى فوتسال بانوان به گواتماال تامين هزينه هاى مربوط به اين اعزام 
ــد بنا بر اين طبق آخرين  بر عهده وزارت ورزش و جوانان قرار داده ش
ــال بانوان به سفارت مكزيك در  خبرها امروز مدارك تيم ملى فوتس
ــاه تيم ملى طى  ــود و در نهايت در اواخر آذر م ــال مى ش ايران ارس
ــاعته  ــفر مى كند و پس از توقفى چند س ــه پرواز ابتدا به آلمان س س
ــور ويزاى گواتماال را  ــد تا از طريق اين كش راهى مكزيك خواهد ش

دريافت كند. 
مدارك تيم  ملى زودتر از طريق سفير ايران در مكزيك به سفارت گواتماال 
خواهد رفت تا پس از رسيدن تيم  ملى به مكزيك ويزاها در مدت كوتاه ترى 

آماده شود.
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سيرى در دنياى ورزش

اعزام تيم فوتسال بانوان
 با سه پرواز به گواتماال

ــته رقابت هاى سوپرليگ كاراته باشگاه هاى  انحالل تيم قهرمان فصل گذش
كشور باعث انصراف اين تيم از مسابقات شد.

ــران  اي ــگاه هاى  باش ــه  كارات ــوپرليگ  س ــابقات  مس ــته  گذش ــل  فص
ــا  ــيد. قمى ه ــان رس ــه پاي ــم ب ــن ق ــودرو نوي ــم آذرخ ــى تي ــا قهرمان ب
ــى  ــم مل ــرمربى تي ــان س ــا دباغي ــده غالمرض ــان را برعه ــت تيم ش هداي
و  ــزاده  مهدي ــر  امي ــون  چ ــاخصى  ش ــرات  نف و  ــد  بودن ــته  گذاش
ــتند.  داش ــار  اختي در  ــه  كوميت ــش  بخ در  را  ــج زاده  گن ــجاد  س
ــل  ــه دلي ــوپرليگ ب ــت س ــان دور رف ــم در پاي ــن تي ــاى اي ــه كاه كارات
ــراف از ادامه  ــينى و انص ــد عقب نش ــان قص ــدن مطالبات ش ــت نش پرداخ
ــغ قراردادها  ــى از مبال ــى كادرفنى بخش ــا رايزن ــتند كه ب ــابقات داش مس
ــابقات  ــاه از پايان مس ــدود پنج م ــت ح ــد. اما با وجود گذش ــت ش پرداخ
ــى و مديريتى  ــكالت مال ــل مش ــه دلي ــا ب ــى قمى ه ــوپرليگ و قهرمان س
ــت،  ــويه نكرده اس ــم كاراته تس ــاى تي ــوز با اعض ــودرو هن ــگاه آذرخ باش
ــط  ــاى ليگ برتر از اواس ــد رقابت ه ــه فصل جدي ــت ك ــن در حالى اس اي
ــه در اين فاصله  ــيون كارات ــازمان ليگ فدراس ــد. س ــاه آغاز خواهد ش آذرم
ــابقات امسال اعالم  ــوپرليگ در مس اعالم كرد كه تيم آذرخودرو قهرمان س
ــابقات اين فصل بدون قهرمان فصل قبل برگزار  ــت تا مس آمادگى نكرده اس
ــگ اعضاى تيم  ــابقات لي ــد ديد در فاصله باقى مانده تا مس ــود. حاال باي ش
آذرخودرو راهى كدام يك از باشگاه ها خواهند شد و فدراسيون كاراته تا چه 

ميزان به دنبال احقاق حق كاراته كاهاى اين تيم خواهد شد.

ــتقالل در گفتگويى با تلويزيون عراق  ــيه اس هافبك عراقى و پرحاش
ــد و احتمال حضورش در  ــا او مذاكره كرده ان ــپاهانى ها ب فاش كرد س

اصفهان زياد است.
جاسم كرار كه مشكالت مالى اش با استقالل به حاشيه روزانه رسانه ها 
ــوى سپاهان پيشنهاد دارد.  ــده در گفتگويى اعالم كرد از س تبديل ش
ــتقالل گفت:قراردادم باالترين رقم قرارداد  ــكالتش با اس او درباره مش
است. اما هيچى نگرفتم، حتى يك صددالرى. اكثر بازيكنانى كه با من 
ــه بار  ــتند س بودند و حتى بازيكنان تيم ملى نصف قرارداد من را داش
ــد اما من هيچى نگرفتم. بارها به من دروغ گفتند كه بعد  پول گرفتن
از اين بازى پول مى گيرى، اما همچنان دروغ گفتند. او ادامه داد: من 
ــت. من اگر در زمين  ــت. من فكرم به قراردادم اس فكرم در زمين نيس
ــتقالل را تهديد به  ــد كنم. كرار در ادامه نيز اس ــوم چه باي مصدوم ش
شكايت براى دريافت مطالباتش كرد: از استقالل شكايت مى كنم. در 
قراردادم بندى وجود دارد كه اگر نصف پولم را دريافت نكنم مى توانم 
ــم. مديربرنامه هايم مى گويد آنها مرا  ــخ كن قراردادم را يك طرفه فس
مى خواهند. جاسم كرار در ادامه فاش كرد از سپاهان و تراكتورسازى 
ــنهاد دارد: اگر در عراق بازى كنم باعث افتخارم است. من از  نيز پيش
ــپاهان و تراكتور پيشنهاد دارم. اين باشگاه ها برخالف استقالل كه  س
ــتند كه به تعهدات  ــگاه هايى هس به تعهدات خود عمل نمى كند باش

خود عمل مى كنند. 

تيم قهرمان سوپرليگ كاراته 
منحل شد!

ياغى آبى پوش:
 استقاللى ها دروغگو هستند! 

ــار بى اطالعى از تغييرات در كادر  ــن مدافع جام جهانى واليبال با اظه بهتري
فنى تيم ملى گفت: هر كس مربى شود ما با تمام توان براى المپيكى شدن 
مى جنگيم.سيدمحمد موسوى اظهار كرد: زياد در جريان تغييرات كادر فنى 
ــتم. نشنيدم كه چه كسى سرمربى شده و آخرين اخبارى كه  تيم ملى نيس
ــووالن فدراسيون خواندم اين بود كه هنوز تعيين تكليف نشده است.  از مس
ــد، تمام  ــتم. هر مربى چه ايرانى و چه خارجى باش من بازيكن تيم ملى هس
ــويم.ملى پوش  توان را با مديريت او براى تيم ملى مى گذاريم تا المپيكى ش
واليبال بانك سرمايه درباره پيروزى بر پيكان گفت: فكر مى كردم پيكانى ها 
ــابقاتى كه در برزيل پشت سر گذاشتند و خستگى راه  ــرايط مس به دليل ش
از اين ضعيف تر ظاهر شوند. فكر مى كنم بازيكنان ملى پوش شرايطى مشابه 
ــتيم حريف  ليگ جهانى را تجربه كرده اند. به نظرم در بازى با پيكان نگذاش
برنامه هايش را پياده كند. در دفاع و سرويس و حمله واقعا عالى بازى كرديم. 
تيم ما نسبت به روزهاى اول خيلى بهتر شده و هماهنگى بهترى دارد. بازى 
ــاءاهللا  ــرمايه مى دهد. انش ــا پيكان نويد روزهاى خوب را براى تيم بانك س ب
ــال بتواند قهرمان  ــتين حضورش در ليگ برتر واليب ــال ايران در نخس واليب
ــود.او درباره شرايط تيم بانك سرمايه افزود: همه ستاره ها در تيم ما  ليگ ش
نيستند. خيلى ها در اروميه و پيكان هستند. ليگ امسال خيلى خوب است. 
قهرمانى در اين ليگ براى همه لذتبخش است و اميدوارم كه تيم ما امسال 

طعم قهرمانى را بچشد.

محمد موسوى: 
ما براى المپيك مى جنگيم

ــيربازى را  ــم ملى شمش ــرارداد كاپيتان تي ــگاه ذوب آهن ق ــرى، باش ــال پيگي ــس از 4 س پ
ــر  ــگ برت ــال هاى 90 و 91 در لي ــن در س ــم ذوب آه ــت مى كند.تي پرداخ
ــى را در اختيار گرفت. عابدينى  ــيربازى حضور يافت و مجتبى عابدين شمش
ــت آورد اما به دليل  ــابقات ليگ برتر را به دس با اين تيم عنوان قهرمانى مس
ــكالت  ــگاه ذوب آهن كه مش ــده در راس باش ــى ايجاد ش ــرات مديريت تغيي
ــه دنبال  ــگاه ب ــن باش ــكاران اي ــووالن و ورزش ــراى مس ــيه هايى را ب و حاش
ــد و همچنان  ــه دريافت حقوق خود نش ــم ملى موفق ب ــت، كاپيتان تي داش
ــگاه طلب دارد.با بازگشت سعيد آذرى به باشگاه  10 ميليون تومان از اين باش
ذوب آهن، باقرزاده، رييس فدراسيون شمشيربازى براى احقاق حقوق عابدينى 
ــت كرد كه با توجه به موفقيت هاى  مذاكراتى را با آذرى انجام داد و درخواس
اخير عابدينى در مسابقات جهانى و جايگاه وى در رنكينگ جهانى، پرداخت 

قرارداد اين شمشيرباز كشورمان در اولويت باشگاه ذوب آهن قرار بگيرد. آذرى نيز اعالم كرده كه 
در اسرع وقت اين موضوع را پيگيرى مى كند و قرارداد عابدينى تسويه خواهد شد.

ليگ برتر واليبال نشسته مردان كشور از 28 آبان ماه با حضور 8 تيم آغاز مى شود.
ــته با حضور مسووالن انجمن  ــت هماهنگى ليگ برتر واليبال نشس  نشس
واليبال معلوالن و نمايندگان برخى از تيم هاى شركت كننده در فدراسيون 

ورزش هاى جانبازان و معلوالن برگزار شد.
ــورد بازخوانى قرار گرفت  ــابقات م ــت آيين نامه برگزارى مس در اين نشس
ــابقات  ــزارى مس ــه برگ ــوص برنام ــالح و در خص ــى از آن اص و بخش هاي
ــته  ــاس، رقابت هاى ليگ برتر واليبال نشس ــد.بر اين اس ــرى ش تصميم گي
ــه، هفت  7 ــى  ط و  ــود  مى ش ــاز  آغ ــاه  م ــان  آب  28 از   94 ــال  س

ــت برگزار خواهد شد  رقابت هاى دور رفت و 7 هفته رقابت هاى دور برگش
و معرفى قهرمان ليگ برتر بر اساس مجموع امتيازات دور رفت و برگشت 
ــاران، گسترش فوالد  ــال تيم هاى نفت و گاز گچس خواهد بود.در ليگ امس
ــهردارى اروميه، روان كارهاى گلستان، ذوب آهن اصفهان،  تبريز، پااليش نفت آبادان، ش

ثامن الحجج سبزوار و هيات اصفهان حضور دارند.

ذوب آهن، طلب كاپيتان تيم ملى شمشيربازى را پرداخت مى كند اصفهانى ها تنور ليگ امسال را داغ مى كنند

قوى  شدن يك تنيسور 7 سال زمان مى برد
ــود  ــور قوى ش ــيون تنيس گفت: براى اينكه يك تنيس دبير فدراس
ــورهاى  ــت، بنابراين از كار روى تنيس ــال زمان نياز اس حدود 7 س

كم سن و سال و گروه هاى پايه نتيجه بهترى مى توان گرفت.
ــپ  ــه كم ــم اختتامي ــيه مراس ــى، در حاش ــار كيمياي ــيد كامي س
فدراسيون تنيس آسيا در اصفهان، در مورد نحوه برگزارى اين كمپ 
ــيون  ــيون تنيس ايران با هماهنگى كنفدراس ــت: فدراس اظهار داش
تنيس آسيا موفق شد اولين كمپ تنيس آسيا را در شهر اصفهان و 

به ميزبانى هيات تنيس استان در آبان ماه برگزار كند.
ــد  ــركت كردن ــور ش ــر كش ــاز از سراس ــن دوره 16 تنيس ب در اي
ــاب  ــپ انتخ ــن كم ــراى اي ــان را ب ــورهاى اصفه ــر از تنيس و 8 نف
ــپ  ــن دوره از كم ــركت كننده در اي ــا 24 ش ــه جمع ــم ك كردي

حضور داشتند.
وى گفت: از عملكرد تنيسورها راضى هستيم. خوشبختانه خانواده ها 
ــيار خوبى هم ــد و از مربى بس ــرح حمايت كردن ــن ط ــى از اي خيل
ــنين  س در  ــه  ك ــود  مى ش ــث  باع ــن  همي و  ــد  ش ــتفاده  اس
ــس  تني ورزش  در  ــى  خوب ــد  رش ــاهد  ش ــالگى  س  14 ــا  ت  8

باشيم.
ــا هيات هاى تنيس  ــه داد: طبق هماهنگى هايى كه ب كيميايى ادام
ــن كمپ ها  ــر داريم كه اي ــت در نظ ــه اس ــورت گرفت ــتان ها ص اس
تكرار شوند. همچنين با هماهنگى كه با هيات تنيس استان اصفهان 
انجام گرفته، قول برگزارى مجدد اين كمپ ها در اصفهان داده شد.
دبير فدراسيون بيان داشت: هدف اصلى فدراسيون تنيس كار روى 
ــنين پايين بدن  ــت چون در س ــنين پايين اس گروه هاى پايه و س
بچه ها آمادگى بيشترى براى يادگيرى دارد و آماده تر هستند. براى 
اينكه يك تنيسور قوى شود حدود 7 سال زمان نياز است، بنابراين 
ــورهاى  نتيجه اى كه منطقا و عمال مى توان گرفت از كار روى تنيس

كم سن و سال و گروه هاى پايه است.
ــتان برتر كشور و از قطب هاى  ــه اس كيميايى افزود: اصفهان جزو س
ــيار خوبى به سر  ــت. تنيس اصفهان در وضعيت بس تنيس ايران اس
ــورهاى قوى را پرورش داده است. شاهين خالدان كه  مى برد و تنيس
ــت از تنيسورهاى استان اصفهان است. در صورت  عضو تيم ملى اس
ــر خوب و مطرح، قطعا تنيس استان اصفهان موفق تر  جذب اسپانس

هم خواهد بود.
وى در مورد وضعيت تنيس كشور گفت: تيم تنيس ايران حدود سه 
ــابقاتى كه در لبنان برگزار شد، نايب قهرمان  ــته در مس هفته گذش
ــياى ميانه و غرب آسيا شد كه اين براى تنيس ايران يك افتخار  آس

است.
دبير فدراسيون تنيس در پايان از برگزارى مسابقات ATF جونيور 
ــروز به ميزبانى  ــابقات از ام ــال خبر داد و گفت: اين مس زير 14 س
ــتان اصفهان در باشگاه ملل برگزار مى شود كه اين  هيات تنيس اس

رقابت ها براى چهارمين بارى است كه در ايران انجام مى شود. 
ــورهاى خارجى هم در اين  ــيار باالست و تنيس ــطح مسابقات بس س
ــورهاى ايرانى  ــركت مى كنند و اميدوار هستيم تنيس ــابقات ش مس

بتوانند به مقام هاى قهرمانى اين مسابقات دست پيدا كنند.

ــام  ــپوليس در ج ــن و پرس ــدار ذوب آه ــس از دي پ
ــد  ــى بر فوتبال ايران حاكم ش ــى مجددا فضاي حذف
ــى از ــل چندان ــى مح ــق و بى طرف ــه در آن منط ك

اعراب ندارد.
ــن از بخت بد  ــايد اي ــى ش ــور عموم ــالف تص  برخ
ذوب آهن باشد كه پس از ديدار اين تيم در ليگ برتر 
ــپوليس ديدار آنها با قرمزهاى پايتخت در برابر پرس

ــاى داورى  ــرف و حديث ه ــا ح ــى هم ب ــام حذف ج
همراه شد. ظاهر قضيه شايد اين باشد كه سبزپوشان 
ــتباهات داورى  ــنى اش اصفهانى يك بازى را با چاش
ــه به خاطر  ــت ك ــد اما واقعيت ماجرا اين اس برده ان
ــانس زياد  ــابقه اى كه صرف نظر از هر اتفاقى ش مس
ــدن در آن را داشتند بايد تا مدت ها درگير  برنده ش

جنجال و حاشيه و اتهام باشد.
ــه تبعات  ــت ك ــزرگ فوتبال ايران اين اس ــكل ب مش
ــته به آنكه در كدام بازى و به  ــتباهات داورى بس اش
ــورد هرگز به يك  ــى رقم بخ ــا ضرر چه تيم ــع ي نف

اندازه نيست يعنى جنجال بزرگ تنها وقتى اتفاق 
ــاى پرطرفدار از  ــه يكى از تيم ه خواهد افتاد ك
ــود و اوضاع وقتى بيش  ناحيه داورى متضرر ش

ــه به وخامت خواهد گذاشت طرف  از هميش
برنده ماجرا يكى از تيم هاى اصفهانى باشد 

ــال هاى اخير موفقيت هاى  كه هم در س
ــداران به  ــته اند، هم طرف زيادى داش
نسبت كمترى در سطح كشور دارند 
ــانه اى به  ــه حاميان رس ــم البت و ه

مراتب بسيار محدودترى.
ــارى عالج ناپذير فوتبال ايران  بيم
ــانه  ــت كه در آن حتى در رس اس

هم تعصب و عاليق رنگى حرف اول و آخر را مى زند 
و در چنين فضايى كه افراد در آن به دو گروه اقليت 
ــته بندى شده اند، جو آنچنان احساسى  و اكثريت دس
مى شود كه جايى براى بحث منطقى باقى نمى ماند. 
ــانه هاى رسمى و حرفه اى  به بيان ديگر، آنچه در رس
ــواداران مثال در  ــزى كه ه ــود با چي منعكس مى ش
ــر مى كنند خيلى فرقى  ــبكه هاى اجتماعى منتش ش

ــد كه برعكس  ــايد در اين باش ــدارد. تنها تفاوت ش ن
ــراى ابراز  ــانه ها معذوريت هايى هم ب ــواداران، رس ه
ــه كه بيان مى كنند يا اتهاماتى كه مى زنند دارند  آنچ
وگرنه هر دو گروه در قضاوت و تحليل كامال برحسب 
گرايش و تعصب عمل مى كنند.در چنين فضايى شايد 
عجيب نباشد كه به محض بروز يك جنجالى داورى 
ــنبه شب منتظر مى مانند  همه اهالى فوتبال تا دوش

ــن كند.  ــف نهايى ماجرا را روش ــه نود تكلي تا برنام
ــيم  ــته باش ــت كه در نظر داش عمق فاجعه وقتى اس
ــن برنامه  ــوان مجرى اي ــى پور به عن ــادل فردوس ع
ــى در فوتبال ايران  ــخصيت كامال بى طرف نه تنها ش
محسوب نمى شود كه اتفاقا به راحتى قابل تشخيص 
است كه مثال او از كدام چهره فوتبالى خوشش آمده 

و با كداميك سر ناسازگارى دارد.
 اما همين برنامه با وجود جهت گيرى هاى پررنگ ترش 
ــود  ــل به عادل ترين دادگاه فوتبالى ايران مى ش تبدي
زيرا هرچه نباشد و برعكس بسيارى ديگر از رسانه ها 
ــى و حرفه اى گرى رعايت  ــى از بى طرف در آن حداقل

مى شود.
مشكل اما تنها رسانه هايى نيستند كه ياد نگرفته اند 
ــاس و گرايش هاى رنگى درباره اتفاقى  به دور از احس
ــابقه افتاده قضاوت كرده و به جاى  كه در زمين مس
تحت تأثير قرار دادن هرچه بيشتر هوادار افكار را به 
سمت و سوى منطقى ترى هدايت كنند بلكه به نظر 
مى رسد كه معضل اصلى از درون فدراسيون فوتبال 
ــأت مى گيرد جايى كه يك عضو هيات رييسه  نش
ــرر كردن تيم هاى تهرانى و تبريزى و  علنا از ض
ــدن اصفهانى ها از اشتباهات داورى  منتفع ش
ــاندن بحث به  ــد و واهمه اى از كش مى گوي
ــى ندارد يا ــش و احساس آن وادى پُرتن
ــن  ــه بازيك ــه داوران ك ــس كميت ريي
ذوب آهن را مقصر اصلى ماجرا معرفى 
نموده و از دست او به اين خاطر كه 
ــى قيصرگونه(!) داور را در  با اقدام
ــتباه خود نكرده  لحظه متوجه اش

شاكى مى شود.

 درحالى كه بسيارى مى كوشند تا رحمتى 
را به تيم ملى ببرند مصاحبه هاى كى روش و 

خداحافظى رحمتى نشان مى دهد كه اعتمادى 
ــن اين دو نفر وجود ندارد و به اين ترتيب اين  بي

عمليات ممكن به نظر نمى رسد.
وحدتى شكل گرفته ميان مخالفان كى روش و البته 

برخى دلسوزانى كه دوست دارند تيم ملى ايران از همه 
ــتفاده ببرد و بهترين عملكرد را  ــر مايه هاى درونش اس س

داشته باشد براى صعود به جام جهانى 2018
ــيد به مايلى كهن  ــيون  فوتبال بگيريد تا برس ــدى در  فدراس از اس

ــخت كى روش و اكثر خارجى ها در فوتبال. نكته اما در مورد  مخالف سرس
ــتگى آن است كه چه در مقام دشمن و منتقد كى روش و چه به عنوان  اين همبس

يك ميهن پرست عاشق در هر دو صورت تفاوتى ندارد، ديگر نمى توان رحمتى را با كى روش 
جوش داد و او را در قفس تورى تيم ملى ايران جا داد.اعتماد ُدرى است بسيار گرانبها، اگر شكست، به سادگى 

نمى توان آن را دوباره از اول پيوند داد و آنچه بين رحمتى و كى روش رخ داده دقيقا از همين جنس است.
ــرمربى  ــن وضعيت درون دروازه اى برد كه كى روش س ــته و نمى توان رحمتى را با اي ــى اين دو شكس چين
ــاند و درگيرى ها را باال و باالتر ــوء تفاهم ها را به اوج خواهد رس ــتباه از رحمتى س ــت، چون اولين اش آن اس

خواهد برد و چه بسا پاى اتهام كم فروشى  و خيانت هم به ميان بيايد.اين همه تقابل و سفارش توسط دوست 
ــى كه اين دروازه بان را مسن و يكى از دروازه بانانى مى داند كه از  ــمن براى رحمتى در مقابل كى روش و دش

وظيفه خود هم عدول كرده است، هرگز نمى تواند به نقطه  خوبى برسد.

ــت 26 آبان ماه  ــى فوتبال ايران قرار اس تيم مل
ــوام به مصاف  ــگاه ملى گ ــال جارى در ورزش س
ــال همچنان  ــرود با اين ح ــور ب تيم ملى اين كش
ــكل  ــزاى برخى لژيونرهاى تيم ملى با مش صدور وي
ــى است. گوام كشور  ــت. اين باز مشكل سياس مواجه اس
ــت و امور بين المللى اين كشور توسط  مستعمره آمريكاس
ــى از  آمريكايى ها انجام مى گيرد، چرا كه گوام به عنوان بخش
ــاب مى آيد و اين استعمارگرى، شده مكافاتى  خاك آمريكا به حس

براى صدور ويزاى ملى پوشان ايران.
ــد  ــر چــــــــنـــــ حقيقــى،آزمـون و عزت اللهى:هـــــــــــــ
ــدار را از ــن دي ــد اي ــه نظر مى رس ــت ب ــل مصدومي ــه دلي ــون ب ـــــردار آزم س
ــه  ب ــى  عزت الله و  ــى  حقيق ــد  همانن او  ــزاى  وي ــكل  مش ــا  ام داد  ــد  خواه ــت  دس  
ــال  ــر فوتب ــه لژيون ــت.اين س ــه اس ــكل مواج ــا مش ــيه ب ــال روس ــگ فوتب ــتغال در لي ــل اش دلي
ــورهاى  ــا روابط بين كش ــه اساس ــتند؛ چرا ك ــه رو هس ــزا روب ــكل صدور وي ــا مش ــان ب ــاير بازيكن ــش از س ــران بي اي
ــه بازيكن به  ــن س ــد اي ــدور روادي ــتعالم و ص ــل اس ــن دلي ــه همي ــت، ب ــه اس ــكل مواج ــا مش ــكا ب ــيه و آمري روس

چالش خورده است.
احسان حاج صفى:مدافع چپ تيم ملى فوتبال ايران حتى بيش از لژيونرهاى شاغل در ليگ روسيه صدور ويزايش براى 
ــكل خورده است. آمريكايى ها عنوان كردند كه بايد كارت پايان خدمت حاج صفى براى استعالم به  ــفر به گوام به مش س

اين كشور برود و در صورت تاييد، ويزاى مدافع چپ تيم ملى صادر خواهد شد.
ساير لژيونرها: ديگر لژيونرهاى تيم ملى احتماال با مشكل زيادى در ارتباط با صدور ويزا مواجه نخواهند بود.

رحمتى - كى روش؛
و  عمليـات غيرممكن 
اعتمادى كه وجودندارد

وقتى سياست به ويزاى
ملى پوشان فوتبال

ايران هم رحم نمى كند

ب
غري

                                         از رسانه هاى جهت دار تا فدراسيون عجيب و 
         

         
          

             
       

                                                                                                                                         دور از منطق و نزدیک به احساس
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آيا مى دانيد راز موفقيت

11- كنار آمدن با واقعيت هاى تلخ
ساده بگويم: زندگى منصفانه نيست. اگر انتظار داريد كه باشد، نااميد خواهيد 
شد. گاهى اوقات اوضاع بر وفق مراد شماست و برخى مواقع نيست. گاهى مسائل 
آن قدر سخت مى شود كه دلتان مى خواهد موهاى تان را از جا بكنيد، اما اگر به 
شما آموزش دهند كه با واقعيت هاى تلخ كنار بياييد، مى توانيد زندگى شادى را 
به رغم فشارها و استرس هايى كه زندگى به شما تحميل مى كند، داشته باشيد.

12-  پول همه چيز نيست
داشتن يك شغل پردرآمد، خانه اى بزرگ و اتومبيلى پرزرق و برق عالى ست. ما 
اين چنين فكر مى كنيم زيرا امكانات مدرسه اين را به ما آموخته است. معادله 
ــم انداز بهتر= پول  ــت: تالش جدى در مدرسه= نمرات بهتر= چش ساده اى س
ــت. بالعكس، پول اگر در راه نادرست استفاده  بيشتر. اما پول خوشبختى نيس
ــمى خواهدبود و توانايى آن را دارد كه براى افرادى كه نمى توانند آن  شود س
را از خوشى شان جدا كنند، بدترين ها را به همراه داشته باشد. ثروت و شادى
ــتند و مدارس بايد قبل از وارد شدن دانش آموزان به مقطع   دو مقوله جدا هس
ــتاى حك كردن اين مساله در ذهن دانش  باالتر، تالشى خودآگاهانه در راس

آموزان داشته باشد.
13- يادگيرى از شكست

ــاده ترين كارها درگير  ــدن با دانش آموزانى كه با س برخى معلمان در كنار آم
هستند به طور استثنايى عمل مى كنند. اما يادگيرى از شكست دقيقا آن چيزى 
نيست كه مدرسه به آن مى پردازد. خير، مدرسه قرار است آن قدر خوب عمل 
ــت نخوريد. اين  به خودى خود خوب است، اما  كند تا در اولين جايگاه شكس

واقعيت اين است كه همه در برخى شرايط زندگى شكست مى خورند.
اما اگر از شكست درسى بياموزيد فاجعه محسوب نخواهدشد. درك اين كه چه 
چيزى اشتباه شده و چرا طبق برنامه پيش نرفته مى تواند به شما كمك كند تا 
سبك زندگى تان را به شكلى تنظيم كنيد كه ديگر اين اتفاق نيفتد. اين اتفاق 

مى تواند شما را قدرتمندتر و موفق تر كند و اين گونه خواهدشد.
14- بخشش

گفتن اين كه كسى كه شما را ناراحت كرده ببخشيد، كار سختى ست. اگر واقعا 
بخواهيد اين كار را بكنيد حتى سخت تر خواهدبود. اين كه اجازه دهيد مسائل 
بى فايده كنار گذاشته شوند و به ادامه زندگى تان برسيد چيزى ست كه در برخى 
جلسات مشاوره خاص با افرادى كه واقعا در شرايط مشكل ساز قرار گرفته اند 
مورد بحث قرار مى گيرد. اما عمل بخشش، چيزى نيست كه در حال حاضر در 
مدارس دنيا تدريس شود. بخشش فرآينديست كه نيازمند صبر و درك است. با 
اين كار شما خود را به جاى فرد ديگرى قرار مى دهيد و به شما كمك مى كند 

تا افراد ديگر را درك كنيد و همين كار شما را به فرد موفق ترى بدل مى كند.
15- در انتظار اتفاقات غيرمنتظره بودن

ــت كه همه بايد براى  ــد، اما اين قانونى س شايد آموزش اين كمى سخت باش
رسيدن به موفقيت آن را فراگيرند. دنيا مكانى مطلقا غيرقابل پيش بينى ست. 
فكر ترسناكى ست؛ اما اگر خود را آماده كنيد، به شكلى جالب هم خواهدبود. 
اگر ذهنيت تان اين باشد كه هرچيزى ممكن است در اطراف شما اتفاق بيفتد
ــود و به شما كمك كند، در زمان هاى  مى تواند باعث ارتقاى شخصيت تان ش

سخت نيز با زندگى كنار بياييد.

ــاورز به او گفت:  ــاورزى بود. كش ــى در آرزوى ازدواج با دختر كش مرد جوان
«برو در آن قطعه زمين بايست. من سه گاو نر را آزاد مى كنم. اگر توانستى دم 

يكى از اين گاوها را بگيرى من دخترم را به تو خواهم داد.»
مرد قبول كرد. اولين در طويله كه بزرگ ترين در هم بود باز شد. باور كردنى 
نبود، بزرگ ترين و خشمگين ترين گاوى كه در تمام عمرش ديده بود بيرون 
آمد. گاو با سم به زمين مى كوبيد و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود 
ــت. دومين در طويله كه كوچك تر بود باز  را كنار كشيد و گاو از مرتع گذش
شد. گاو كوچكتر از قبلى بود اما با سرعت حركت مى كرد. جوان پيش خودش 
ــت  گفت: «منطق مى گويد اين را هم ول كنم چون گاو بعدى كوچك تر اس
ــومين در طويله هم باز شد و همان طور كه  و اين ارزش جنگيدن ندارد.» س
ــن گاوى بود كه در تمام عمرش ديده  فكر مى كرد ضعيف ترين و كوچك تري

بود بيرون پريد. 
پس لبخندى زد و در موقع مناسب روى گاو پريد و دستش را دراز كرد تا دم 

گاو را بگيرد اما گاو دم نداشت!
ــت اما اگر به آن ها اجازه رد شدن  ــت يافتنى اس زندگى پر از ارزش هاى دس
ــت كه ديگر هيچ وقت نصيب مان نشود. براى همين سعى  بدهيم ممكن اس

كن كه هميشه اولين شانس را دريابى. 

دوستان مال كه خرش را به اندازه خودش مى شناختند ، متوجه شدند كه روز 
به روز ضعيف تر مى شود . روزى به مال گفتند : مال ، مگر به خرت غذا نميدهى 

كه اينقدر ضعيف شده ؟
مال گفت : چرا ، شبى دو من جو از من جيره مى گيرد.

 دوستانش گفتند : پس چرا اينقدر الغر شده ؟
ــوزه پدر ندارى . بيچاره خرم جيره يك ماهش   مال نصرالدين گفت : هى بس

را از من طلبكاراست.

شعرحكايت

ياد من باشد فردا حتما،
ناز گل را بكشم، حق به شب بو بدهم
از گل سرخ حياط، عذر خواهى بكنم

و نخندم ديگر، به ترك هاى دل هر گلدان
چوبدستى به تن خسته گل هديه دهم

حوض را آب كنم و دعايى به تن خسته اين باغ نجيب
ياد من باشد فردا،

پرده از پنجره ها بردارم
شيشه را پاك كنم

تا كه آن تابش پاك، دل ديوار مرا گرم كند
به دل كوزه آب، كه بدان سنگ شكست

بستى از روى محبت بزنم،
تا اگر آب در آن سينه پاكش ريزند، آبرويش نرود

رخ آيينه به آهى شويم، تا كه من را بنشاند در خويش
من در آينه خواهم خنديد،

خاطر آينه از اخم به تنگ آمده است
ياد من باشد از فردا صبح، جور ديگر باشم

بد نگويم به هوا، آب، زمين
مهربان باشم با مردم شهر

و فراموش كنم هر چه گذشت
خانه دل بتكانم از غم

و به دستمالى از جنس گذشت
بزدايم ديگر، تارى گرد كدورت از دل
مشت را باز كنم تا كه دستى گردد

و به لبخندى خوش، دست در دست زمان بگذارم
ياد من باشد فردا دم صبح،

به نسيم از سر صدق سالمى بدهم
به انگشت نخى خواهم بست

تا فراموش نگردد فردا،
ادامه دارد...

كاريكاتور(بدون پدر)

جواب سودوكو  شماره 1726سودوكو  شماره 1727

جواب معما 1726معما 1727
ــى و غرور  هرگاه آدم نانجيب و بدذاتى با تكبر و سركش
خودنمايى كند و باعث آزار اين و آن بشود مى گويند:بايد 

پدرش را پيش چشمش آورد تا آدم بشود.
گويند: تاجر ثروتمندى قاطرى داشت، كه اين حيوان در 
اثر تغذيه كامل و مواظبت كافى غالمان تاجر، خيلى خيلى 
فربه و چاق شده بود و مخصوصا تاجر اين قاطر را موقعى 
سوار مى شد كه به مسافرت هاى دور مى رفت، آن هم با 
زين و برگ و لگام و جل هاى مخمل و ابريشم، البته تاجر 
مجبور بود قبل از هر مسافرت او را پيش نعل بند ببرد و 

نعلش را تازه كند.
تصادفا در يكى از روزها  اين حيوان با آن همه تجمالت 
دور و برش و ناز و نوازشى كه مى ديد نگذاشت كه نعل بند 
به پاهايش نعل بزند و چند نفر از غالمان را هم لگد زد. 

تاجر كه خيلى قاطرش را دوست مى داشت قصه را براى 
ــتش گفت: «هيچ ناراحتى ندارد.  دوستش گفت.دوس
ــت تاجر با همراهى او  ــت» آن وقت دوس كار آسان اس
ــد كه از فرط  ــد، در آنجا االغى را ديدن به مزبله اى رفتن
باركشى خسته و پير شده بود و از دم تا سم مجروح بود و از 
گرسنگى داشت مى مرد. به دستور دوست تاجر، غالم  ها 
او را به دكان نعل بندى بردند كه قاطر با آن طمطراق در 
آنجا بود. دوست جهان ديده تاجر، پيش رفت و جلو چشم 
قاطر كه از فيس و افاده مى خواست پر در بياورد گوش 
خر را گرفت و به قاطر گفت: «ساكت باش، فروتنى كن، 
بس است ديگر! مگر پدرت را  نمى شناسى؟ بدجنسى 
ــت!» قاطر از ديدن پدر و شناختن او  و بدذاتى كافى اس
خجل و شرمسار شد و آرام و معقول گذاشت نعلش كنند.

ــدد طبيعى 72  ــه ع حالت هايى كه ضرب س
شوند11 تاست:

  ،1-8-9  ،3-1-24  ،18-4-1 ،12-6-1
 ،12-2-3 ، 6-3-4 ،  ،3-3-8 ،2-2-18
ــط در دو  ــه فق 2-9-4، 2-6-6، 1-2-36 ك
ــر  ــوع براب ــت(3-3-8) و (6-6-2) مجم حال
ــى از اين دو  ــود پس  يك يك عدد(14) مى ش
ــت زيرا صاحب خانه با  حالت جواب مساله اس
وجود  دانستن مجموع سن فرزندان نتوانست 
ــخيص بدهد كه كدام يكى را انتخاب كند   تش
ــنيد كه يكى از بچه ها  و مبهم بود, و وقتى ش
بزرگ است پس مشكل حل شد  دوقلو ها بچه 
ــتند و(6-6-2) نمى تونست  كوچكترها هس

باشد و حالت (3-3-8) درست هست.

از 100 زن جهانگرد عازم هوايى ، 83 نفر آنها 
ــياه ، 62 نفر  با كيف ، 77 نفر از آنها با كفش س
آنها با خود چتر و 95 نفر از آنها حلقه داشتند . 
حداقل تعداد زن هايى را كه هر 4 شئى را با هم 

داشته باشند چند نفر است ؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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بايد پدرش را پيش چشمش آورد

داستان كوتاه

ــت بى اين كه راستى راستى  روزگارم تو تنهايى مى گذش
يكى را داشته باشم كه باش دو كلمه حرف بزنم، تا اينكه زد 
و شش سال پيش وسط كوير آفريقا حادثه اى برايم اتفاق 
افتاد؛ يك چيز هواپيمايم شكسته بود و چون نه تعميركارى 
همراهم بود نه مسافرى يكه و تنها دست به كار شدم تا از 
پس چنان تعمير مشكلى برآيم. مساله ى مرگ و زندگى 

بود. آبى كه داشتم زوركى هشت روز را كفاف مى داد. 
شب اول را هزار ميل دورتر از هر آبادى مسكونى رو ماسه ها 
به روز آوردم پرت افتاده تر از هر كشتى شكسته اى كه وسط 
اقيانوس به تخته پاره اى چسبيده باشد. پس البد مى توانيد 
حدس بزنيد چه جور هاج و واج ماندم وقتى كله ى آفتاب به 
شنيدن صداى ظريف عجيبى كه گفت: «بى زحمت يك 
بّره برام بكش!» از خواب پريدم.– ها؟– يك بّره برام بكش..
ــم زده. خوب كه  ــگار صاعقه ب ــتم كه ان چنان از جا جس
ــيار  ــم هام را ماليدم و نگاه كردم آدم كوچولوى بس چش
عجيبى را ديدم كه با وقار تمام تو نخ من بود. با چشم هايى 
كه از تعجب گرد شده بود به اين حضور ناگهانى خيره شدم. 
يادتان نرود كه من از نزديك ترين آبادى مسكونى هزار ميل 
فاصله داشتم و اين آدمى زاد كوچولوى من هم اصال به نظر 
نمى آمد كه راه گم كرده باشد يا از خستگى دم مرگ باشد 
يا از گشنگى دم مرگ باشد يا از تشنگى دم مرگ باشد يا 
از وحشت دم مرگ باشد. هيچ چيزش به بچه اى نمى برد 
ــكونى تو دل صحرا گم  كه هزار ميل دور از هر آبادى مس

شده باشد.
ــم:– آخه.. تو اين جا چه  وقتى باالخره صدام در آمد، گفت
ــل يك چيز خيلى  ــت او خيلى آرام، مث مى كنى؟و آن وق
جدى، دوباره در آمد كه:– بى زحمت واسه ى من يك بّره 
بكش.آدم وقتى تحت تاثير شديد رازى قرار گرفت جرات 
ــه ى هزار ميل دورتر  نافرمانى نمى كند. گرچه تو آن نقط
ــتن در معرض خطر  ــكونى و با قرار داش از هر آبادى مس
ــرد باز كاغذ و  ــه در نظرم بى معنى جلوه ك مرگ اين نكت
خودنويسى از جيبم در آوردم اما تازه يادم آمد كه آن چه 

من ياد گرفته ام بيش تر جغرافيا و تاريخ و حساب و دستور 
زبان است، و با كج خلقى مختصرى به آن موجود كوچولو 
گفتم نقاشى بلد نيستم.بم جواب داد: – عيب ندارد، يك 

بَّره برام بكش.
ــت:– نه! اين  ــيدم.با دقت نگاهش كرد و گف – خب، كش
ــت. يكى ديگر  ــابى مريض اس كه همين حاالش هم حس

بكش.– كشيدم.
لبخند با نمكى زد و در نهايت گذشت گفت:– خودت كه 

مى بينى.. اين بره نيست، قوچ است. شاخ دارد نه..
باز نقاشى را عوض كردم.آن را هم مثل قبلى ها رد كرد:– 
اين يكى خيلى پير است.. من يك بره مى خواهم كه مدت 

ها عمر كند.. 
ــم رو بى حوصلگى  ــتم كه موتورم را پياده كن عجله داش

ــوراخ داشت و از  جعبه اى كشيدم كه ديواره اش سه تا س
دهنم پريد كه: 

ــى اين تو ــه مى خواه ــت. بره اى ك ــك جعبه اس – اين ي
 است.

و چه قدر تعجب كردم از اين كه ديدم داور كوچولوى من 
ــد و گفت:– آها.. اين درست همان  قيافه اش از هم باز ش
ــتم! فكر مى كنى اين بره خيلى  چيزى است كه مى خواس
علف بخواهد؟– چطور مگر؟– آخر جاى من خيلى تنگ 

است..
ــت. بره اى كه بت داده ام  ــد حتما بسش اس – هر چه باش
ــت.. اِه!  ــت.– آن قدرهاهم كوچولو نيس خيلى كوچولوس

گرفته خوابيده..
و اين جورى بود كه من با امير كوچولو آشنا شدم.

پسر كوچكى در مزرعه اى دور دست زندگى مى كرد هر روز صبح قبل از طلوع 
خورشيد از خواب برمى خواست وتا شب به كارهاى سخت روزانه مشغول بود.

ــيد از نرده ها باال مى رفت تا كمى استراحت كند در  هم زمان با طلوع خورش
دور دست ها خانه اى با پنجرهايى طاليى همواره نظرش را جلب مى كرد و با 
خود فكر مى كرد چقدر زندگى در آن خانه با آن وسايل شيك و مدرنى كه بايد 

داشته باشد لذت بخش و عالى خواهد بود .
 با خود مى گفت : « اگر آنها قادرند پنجره هاى خود را از طال بسازند پس ساير 
اسباب خانه حتما بسيار عالى خواهد بود . باالخره يك روز به آنجا مى روم و از 

نزديك آن را مى بينم ».....

يك روز پدر به پسرش گفت به جاى او كارها را انجام مى دهد و او مى تواند در 
ــب ديد غذايى برداشت و به طرف آن  خانه بماند . پسر هم كه فرصت را مناس

خانه و پنجره هاى طاليى رهسپار شد .
ــيار طوالنى تر از آن بود كه تصورش را مى كرد . بعد از ظهر بود كه به  راه بس
ــد كه از پنجره هاى طاليى  آن جا رسيد و با نزديك شدن به خانه متوجه ش
خبرى نيست و در عوض خانه اى رنگ و رو رفته و با نرده هاى شكسته ديد . 

ــن  ــر بچه اى هم س ــت و آن را به صدا در آورد . پس ــمت در قديمى رف به س
ــوال كرد كه آيا او خانه پنجره طاليى را ديده است يا  خودش در را گشود . س
ــمت ايوان برد . در حالى كه آنجا  ــخ مثبت داد و او را به س خير ؟ پسرك پاس
مى نشستند نگاهى به عقب انداختند و در انتهاى همان مسيرى كه طى كرده 
بود و هم زمان با غروب آفتاب، خانه خودشان را ديد كه با پنجره هاى طاليى 

مى درخشيد.

شرط ازدواج

خر طلبكار

15 عامل موفقيت كه در مدرسه يادتان 
نمى دهند!

آيا مى دانيد آن چه كه مسافران بيشتر از هر چيز ديگرى فراموش 
مى كنند به همراه بردارند مسواك شان است.

آيا مى دانيد سيب براى بيدار شدن در صبح از قهوه مؤثرتر است.
ــانتى گراد  آيا مى دانيد درجه حرارت اتاق بين 20 تا  25 درجه س

(68 تا 77 درجه فارنهايت) تعريف شده.
آيا مى دانيد كه مردمك چشم هشت پا مستطيل شكل است.

ــتخوانى در  ــما تنها اس ــتخوان المى در گلوى ش آيا مى دانيد اس
بدن تان است كه به هيچ استخوان ديگرى متصل نيست.

 ' dous ' ــت كه به آيا مى دانيد تنها 4 كلمه در زبان انگليسى اس
ــود (آنها عبارتند از: خطرناك hazardous ، وحشتناك  ختم مى ش
ــاده ــوق الع ــز stupendous  و ف ــگفت انگي horrendous ، ش

(tremendous
آيا مى دانيد قديمى ترين كلمه در زبان انگليسى 'town' به معنى 

شهر است.
آيا مى دانيد گربه ها نمى توانند فك شان را به طرفين حركت دهند.

آيا مى دانيد اگر انگور را در مايكروويو قرار دهيد منفجر مى شود.
آيا مى دانيد كه از نظر فيزيكى براى خوك ها غير ممكن است كه 

به آسمان نگاه كنند.
ــما انگشت اشاره تان است (  آيا مى دانيد حساس ترين انگشت ش

نزديك ترين انگشت به انگشت شست).
آيا مى دانيد توپ گلف به طور متوسط 336 حفره دارد.

آيا مى دانيد گربه هاى سفيد با چشمان آبى معموال ناشنوا هستند.
آيا مى دانيد گربه ها داراى ديد محيطى 285 درجه اى هستنند.

ــر از نژادهاى  ــوالً طوالنى ت ــگ هاى كوچك معم آيا مى دانيد س
بزرگ تر زندگى مى كنند.

آيا مى دانيد گربه هاى خانگى بوى مركبات را دوست ندارند.
آيا مى دانيد گربه ها مى توانند تا 7 برابر طول دم خود به باال پرش 

كنند.
ــباب بازى هاى  آيا مى دانيد توليد كنندگان چينى 70 درصد اس

جهان را توليد مى كنند.
ــدود 6430 كيلومتر  ــزرگ چين در ح ــى دانيد طول ديوار ب آيا م

(3995 مايل) است.
آيا مى دانيد كاغذ از چين منشأ گرفته.

آيا مى دانيد چرخ دستى در چين اختراع شده.
آيا مى دانيد بغل كردن درخت در چين ممنوع است.

آيا مى دانيد فيلم «مارى پاپينز» به طور كامل در داخل خانه فيلم 
بردارى شده بود.

آيا مى دانيد در ايران 10 هزار كيلومتر خط راه آهن وجود دارد.
آيا مى دانيد ايران اولين توليدكننده ميوه در خاورميانه و جزو 10 

كشور اول توليد كننده ميوه در دنيا است.
آيا مى دانيد قهوه فورى در سال 1901 اختراع شد.

ــان 70 كيلوگرمى حاوى 0/2 ميلى گرم  آيا مى دانيد بدن يك انس
طال است.

آيا مى دانيد برنج غذاى اصلى 50 درصد جمعيت جهان است.
آيا مى دانيد مرواريد در سركه ذوب مى شود.

خانه اى با پنجره هاى طاليى

شازده كوچولو ( قسمت اول)
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خبر

ــادان و كارتن خواب هاى پارك حقانى  ــناس، با چوب و چماق به معت گروهى ناش
دروازه غار (هرندى) حمله كردند و وسايل و چادرهاى  آنها را آتش زدند. اين اتفاق 
ــهر تهران، از پارك حقانى و وعده  درست 26روز پس از بازديد اعضاى شوراى ش

اعضاى شوراى شهر براى ساماندهى محله هرندى رخ داد.
ــروز رخ داد، زمانى كه  ــح دي ــا 30: 11 صب ــاعت 11ت ــارك، حدود س حمله به پ
معتادان و كارتن خواب ها در بوستان حقانى، مثل هر روز معمولى ديگر، يا داخل 
چادرهاى شان بودند يا بيرون از چادرها، مشغول گذراندن روزشان بودند. همان 
موقع بود كه افرادى ناشناس بدون اين كه ظاهرشان نشان دهد، مربوط به ارگان يا 
سازمان خاصى هستند، با چوب به آنها حمله كرده و با انداختن كبريت روشن روى 
چادرها و وسايل شان، همه چيز را آتش زدند، لباس ها، اندك وسايل معتادان و از 

همه مهم تر چادرهاى شان همه در آتش سوخت.
ــت، جزييات  ــاهدان عينى كه صبح ديروز در اطراف پارك حضور داش يكى از ش
ــراف بودم كه صداى  ــترى از اين حادثه ارائه مى دهد و مى گويد: « همان اط بيش
دادوفرياد از داخل پارك شنيده شد، وقتى نگاه كردم، گروهى را ديدم كه با چوب 
و چماق درحال رفتن به سمت معتادان و كارتن خواب هاى داخل پارك هستند و 
با همان چوب ها آنها را مى زنند و از داخل چادرها بيرون شان مى آورند، تعدادى 

از آنها هم روى وسايل اين افراد كبريت روشن انداخته و همه چيز را آتش  زدند.»
او ادامه مى دهد: «كارتن خواب ها و معتادان هم با ديدن اين شرايط، به هر سمت 
فرار مى كردند، افراد ناشناس حتى روى چادرهايى كه داخل شان معتادان خوابيده 
بودند  هم آتش انداختند كه باعث شد تعدادى از اين افراد دچار سوختگى شوند.»به 
گفته اين شاهد عينى كه محل كارش در مجاورت پارك حقانى است، خودروهاى 
پليس در اطراف اين پارك ايستاده بودند و هيچ واكنشى نسبت به اين اقدام گروه 
ــايه ها بودند، نشان ندادند. دود  ــود ساكنان محل و همس ناشناس كه گفته مى ش
ناشى از اين آتش سوزى تا ساعت ها، فضاى محله هرندى را پركرده بود، بوى تند 

سوختن نايلون و پارچه.
« همه وسايل كارتن خواب ها در آتش سوخت، لباس ها، پتو، مالفه و چادرها. شب 
قبلش موقع رفتن به خانه ديدم كه اين كارتن خواب ها روى چادرهاى شان، نايلون 
ضخيمى انداخته اند تا از باران و سرما درامان باشند، حاال همان خانه يك مترى را 
هم ندارند.»كسانى كه به آنها حمله ور شده بودند، با چوب همه را مى زدند.» همه 
اين كارتن خواب ها و معتادان تا ساعت ها پس از اين حادثه دركوچه پس كوچه هاى 
دروازه غار، آواره بودند و پنهان شده بودند: «كارگرهاى شهردارى پس از اين اتفاق، 
با شيلنگ، آتش را خاموش كردند، اما به  هرحال تمام پارك، پر از وسايل سوخته و 
نيمه سوخته اين معتادان است.»اين جوان ادامه مى دهد: «صحنه خيلى وحشتناك 
ــاعت پس از اين حادثه ولى همه كسانى كه فرار  بود، همه ترسيده بودند. چند س
كرده بودند، به داخل پارك برگشتند، انگار كه اتفاقى نيفتاده باشد، اما ديگر جايى 
ندارند كه براى فرار از سرما به داخل آن بروند.» اهالى محل شهردارى را در اين اتفاق 
دخيل مى دانند، اما پوريا، مدير روابط عمومى شهردارى منطقه 12 در گفت وگو 
با «شهروند» مى گويد: «شهردارى منطقه 12، هيچ نقشى در اين ماجرا نداشت، 

اهالى محل اين كار را انجام دادند.»
ــاهدان عينى خودروهاى كالنترى 116 مولوى در اطراف پارك توقف  به گفته ش

كرده بودند اما وارد پارك نشدند.

ــرقت ها را در  ــيونى از انواع س دزدان حرفه اى كه كلكس
پرونده خود دارند، پس از دستگيرى به 80 فقره سرقت 
ــراف كردند. متهمان به  به ارزش يك ميليارد تومان اعت
سرقت شبانه هفت دستگاه خودپرداز نيز اعتراف كردند.

روز هاى پايانى سال 93 فردى با حضور در پليس آگاهى 
ــا ارزش خانه اش خبر  ــرقت اموال ب ــتان كرمان از س اس
ــاهده كردند  داد. ماموران با حضور در خانه مالباخته مش
گاوصندوق خانه تخريب و طال، پول و اموال قيمتى داخل 
آن سرقت شده و عالوه بر آن، لوازم صوتى و تصويرى نيز 
به سرقت رفته است. با تحقيق از مالباخته و خانواده اش 
مشخص شد آنها نيمه شب وقتى از مهمانى بازگشته اند، 

با صحنه سرقت رو به رو شده اند.
ــى، كار آگاهان پليس  ــكيل پرونده قضاي همزمان با تش
ــرقت را آغاز  ــايى از اين س آگاهى تحقيقات براى رازگش
ــان افراد ديگرى نيز با  كردند. اين در حالى بود كه همزم
حضور در اداره آگاهى شكايت هايى را در رابطه با سرقت 
اموال قيمتى خانه شان از جمله گاوصندوق حاوى طال، 
ــياى قيمتى، نقره، تابلوفرش هاى نفيس، لوازم  پول، اش

خانه و صوتى و تصويرى مطرح كردند.
بررسى پرونده ها نشان مى داد شيوه سرقت ها يكى بوده 
و دزدى ها توسط همان سارقان شب رويى انجام شده كه 
پليس در تعقيب شان است. اين در حالى بود كه سارقان 
در جريان سرقت برخى از خانه ها گاوصندوق ها ى 200 
ــد تخريب كنند، با  ــته بودن تا 300 كيلويى را كه نتوانس

خود برده بودند.
راز سرقت خودپردازها

ــرهنگ  ــكايت ها، تحقيقات زير نظر س با افزايش اين ش
يداهللا حسن پور، رييس پليس آگاهى استان كرمان ادامه 
ــتجوى سارقان خانه  يافت. در حالى كه ماموران در جس
ها بودند بعد از چند ماه متوجه شدند دستبرد به خانه ها 

متوقف شده و ماموران با شكايت هاى جديدى در رابطه 
با سرقت مغازه ها و خودپردازهاى موجود در سطح شهر 

كرمان رو به رو شدند.
ــرك اعتياد،  ــك مركز ت ــرقت از ي ــان س دزدان در جري
ــا پول چند  ــز دزديده بودند. آنه ــاى متادون را ني داروه

دستگاه خودپرداز رانيزسرقت كرده بودند.
ــى از جمله  ــه تجهيزات ايمن ــرقت ب اغلب محل هاى س
ــود و به همين  ــته و زنگ خطر مجهز نب دوربين مداربس

ــود. اما تالش  ــا پيچيدگى هايى رو به رو ب دليل پليس ب
ــل معماى اين  ــتان براى ح كارآگاهان اداره آگاهى اس
ــبانه روزى ادامه داشت تا  سرقت هاى سريالى به طور ش
اين كه از يك ماه پيش سرقت ها به طور كامل متوقف شد. 
اين در حالى بود كه ماموران باكشف سرنخ هايى متوجه 
شدند يك مرد ايرانى و يك تبعه افغان در اين سرقت هاى 
ــته اند. در ادامه جستجوهاى پليسى  سريالى نقش داش
ــارق ايرانى را در يكى از محله هاى  ماموران مخفيگاه س

شهر كرمان شناسايى و با هماهنگى ماموران كالنترى 11 
او را پيش از فرار، دستگير كردند.

اعتراف دزدهاى همه كاره
ــرقت هاى سريالى از  در بازجويى اوليه از متهم، او به س
مغازه، خانه و خودپردازها با همدستى دوست افغان خود 
ــتان اروميه  ــتش به شهرس اعتراف و عنوان كرد همدس
ــور را ترك كند. ماموران  گريخته و قصد دارد از آنجا كش
موضوع را به پليس آگاهى آذربايجان غربى اطالع دادند 
و با هماهنگى آنها موفق شدند مرد افغان را هم دستگير 
كنند. در بازرسى مخفيگاه وى نيز بخشى از اموال سرقتى 

كشف شد.
سرهنگ رضا بنى اسدى، فرمانده انتظامى استان كرمان 
ــابقه  ــت: در تحقيق از اين دو متهم كه س در اين باره گف
ــال پيش از  ــخص شد آنها يك س كيفرى نداشتند، مش
وقوع سرقت ها در يك مركز جمع آورى و فروش ضايعات 
ــرقت مى گيرند و  ــى كردند كه تصميم به س با هم كار م
ابتدا به سرقت خانه ها و بعد به سرقت مغازه ها، اماكن و 

دستگاه هاى خودپرداز رو مى آورند. 
ــره خود را  ــه چه ــرقت ها هميش متهمان در جريان س
ــاندند تا ردى ازخود برجاى نگذارند. همچنين  مى پوش
ــرقتى از خودروهاى دزدى  ــوال س براى جا به جايى ام

استفاده مى كردند.
وى اضافه كرد: متهمان تاكنون به سرقت از چند دستگاه 
ــره مغازه و اماكن  ــت وجوه آن، ده فق خودپرداز و برداش
مختلف و نيز 63 فقره اموال قيمتى خانه ها در سطح شهر 

كرمان اعتراف كرده اند. 
در بررسى اوليه، ارزش اموال مسروقه يك ميليارد تومان 
ــت بنابراين احتمال اين كه ارزش اموال  بر آورد شده اس
افزوده شود و سرقت هاى ديگرى در پرونده اين سارقان 

باشد وجود دارد.

چادر كارتن خواب هاى حقانى به آتش 
كشيده شد

ابالغ وقت رسيدگى
8/456 ر خصــوص پرونده  كالســه 94-523 خواهــان آقاى احمد 
مزدبران دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى جواد ويالنى 
تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/23 ســاعت 
15/30 تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 21865 مدير دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/457 در خصوص پرونده  كالســه 94-932 خواهــان آقاى جبار 
خسرويان دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت آقاى مسلم 
صابرى تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى دوشــنبه مورخه 
94/9/23 ســاعت 8 صبح تعيين گرديده اســت. با توجــه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى 
و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 22319 مدير دفتر شعبه نهم 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/458 در خصوص پرونده  كالســه 94-933 خواهــان آقاى جبار 
خسرويان دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت آقاى احمدرضا 
غم انگيز موشــنگانى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى دوشنبه 
مورخه 94/9/23 ســاعت 8/30 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عــدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 

22320 مدير دفتر شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/451 در خصــوص پرونده  كالســه 94-494 خواهان آقاى ناصر 
شــيرانى دادخواســتى مبنى بر الزام بــه انتقال  به طرفيــت 1- على 
شيرانى 2- احمد شيرانى 3- اكبر شيرانى 4- جواهر شيرانى 5- احمد 
شيرانى 6- عزت شيرانى 7- مريم شــيرانى 8- حاجيه خانم شيرانى 
9- شهناز شيرانى 10- شاه بيگم شيرانى 11- سلطنت شيرانى  تقديم 
نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/22 ساعت 4 عصر 
تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ
 مى شــود. م الف 22290 مدير دفتر شعبه 25 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/455 در خصوص پرونده  كالسه 940748 خواهان آقاى محمدرضا 
عبدلى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى كامران بشيرى 
تقديم نموده اســت. وقت رسيدگى براى دوشــنبه مورخه 94/9/23 
ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف 21853 مدير دفتر شعبه 11 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/454 در خصوص پرونده  كالســه 94-1166 خواهــان قدرت اله 
صالحى دادخواستى مبنى بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
رسمى تنظيم ســند رســمى يك دســتگاه خودروى پرايد به شماره 
انتظامى 361 هـ 17 ايران 43  به طرفيت الياس زمانى كته نورى تقديم 
نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/22 ساعت 9 تعيين 
گرديده با توجــه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى 
پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 

22298 مدير دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/453 در خصوص پرونده  كالسه 94-538 خواهان فيروز ريحان 
پور دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ 33/000/000 ريال بابت خسارت 
وارده ناشى از تصادف وانت پيكان، كارشناســى و هزينه دادرسى 
تاخير تاديه  به طرفيت محمد رجايى تقديم نموده است. وقت رسيدگى 
براى روز دوشنبه مورخه 94/9/22 ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب  
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، 
پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 
اول شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 22293 مدير دفتر شعبه 

18 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/452 در خصوص پرونده  كالســه 133/94 خواهان محمد حيدرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت محســن كيامنش تقديم 
نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/22 ساعت 15/30 
تعيين گرديده بــا توجه بــه مجهول المــكان بودن خوانده حســب 

تقاضاى خواهــان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان، شــعبه اول شــوراى حــل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف 22291 مدير دفتر شعبه 41 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/464 در خصوص پرونده  كالســه 940838 خواهان آقايان حسن 
رادهوش و عبدالرضا رادهوش دادخواستى مبنى بر مطالبه خسارت 
به طرفيت آقاى ناصر حيدرى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى 
سه شــنبه مورخه 94/9/24 ســاعت 8 صبح تعيين گرديده است. با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عــدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 

22321 مدير دفتر شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/470 در خصوص پرونده  كالســه 94-998 خواهــان آقاى نادر 
طاهرى دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلــغ 20/000/000 ريال بابت 
خسارت وارده بانضمام مطلق خســارت به طرفيت آقاى سيد محمد 
امين نصــر آزادانى، فرزانه نصــر آزادانى تقديم نموده اســت. وقت 
رسيدگى براى روز شــنبه مورخه 94/9/28 ســاعت 9 صبح تعيين 
گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 

22337 مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/471 در خصوص پرونده  كالســه 940802 آقاى مژگان امين پور 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى حسنعلى اسماعيلى تقديم 
نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/29 ساعت 9 تعيين 
گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 

22336 مدير دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/469 در خصوص پرونده  كالسه 94-651 خواهان مصطفى باقرى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مسيب عسگريان  سرشبادرانى 
تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/28 ساعت 5/30 

عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شــود. م الف 22327 مدير دفتر شعبه 22 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/466 در خصوص پرونــده  كالســه 94-1011 خواهان بانك مهر 
اقتصاد دادخواســتى مبنى بر مطالبه تضامنى مبلغ 49/551/691 به 
انضمام خســارات وارده  به طرفيت البرز عباســى- زهرا محســنى 
اژه اى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/25 ساعت 
8/30  تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف 22309 مدير دفتر شــعبه ششم شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/467 در خصــوص پرونــده  كالســه 94-597 خواهــان  فرزاد 
نباتى پور دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت رســول صالحى 
تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/28 ساعت 4 
عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان، شــعبه اول شــوراى حــل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در

 صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 22303 مدير دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/468 در خصوص پرونده  كالســه 94-598 خواهــان فرزاد نباتى 
پور دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت رســول صالحى تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/28 ساعت 4/5 عصر 
تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى 
پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 

22304 مدير دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان

سرقت ميلياردى دزدان عابربانك ها

ــه  ــت از مدرس ــاله پس از بازگش ــاد 14 س فرش
خودش را با پنكه سقفى اتاقش دار زد و به زندگى 
ــك عنوان يك  ــى كه اين ــان داد. معماي خود پاي
ــد در حالى در  ــى را با خود يدك مى كش خودكش
ــورده كه  ــتان مازندران رقم خ ــتم كال در اس رس
ــاله نيز در  ــر «هاورى» 11 س تنها 13 روز قبل ت
ــنويه» آذربايجان غربى دست به خودكشى  «اش

زد. 
ــت به خودكشى زده است  «فرشاد» در حالى دس
كه ظهر بعد از بازگشت از مدرسه بدون هيچ نشانه 
غيرمعمولى ناهارش را صرف كرد و سپس به اتاق 

خود رفت.
 اما حدود ساعت 4 تا 4:30  دقيقه وقتى غيبت او 
ــيد خانواده اش او را به حالت  مشكوك به نظر رس

حلق آويز در اتاق يافتند.
ــواده اين  ــايگان خان ــنيده ها از يكى از همس  ش

ــاد  دانش آموز حكايت از آن دارد كه خانواده فرش
خانواده سرشناس و داراى وضعيت مالى خوبى در 

منطقه هستند.
ــت كه وقتى «هاورى» دست به   اين در حالى اس
خودكشى زد بحث هايى درباره درخواست مدرسه 
ــا مطرح بود و  مبنى بر پرداخت پول از خانواده ه
ــل آنكه مبادا  ــد كه «هاورى» به دلي گفته مى ش
جلوى ساير دانش آموزان سرشكسته شود دست 

به خودكشى زده است.
ــتم كال» حاكى از آن  با اين حال شنيده ها از «رس
است كه نوشته اى از «فرشاد» به دست آمده است 
ــته خبر ندارد.  اما هنوز هيچ كس از متن اين نوش
گويا خانواده «فرشاد» وقتى او را حلق آويز يافته اند 

نوشته اى را در دستش يافته اند.
ــال نيز يك  ــت س ــه نخس ــتم كال» در نيم  «رس
خودكشى ديگر در خاطر دارد. زنى كه فيش تلفن 

ــوهرش از اين  ــان رقم زيادى داشته و ش خانه اش
ــده بود و مى خواست  بابت معترض و مشكوك ش
ــوى اداره  ــات را بگيرد جل از مخابرات ريزمكالم
ــود پايان  ــج به زندگى خ ــتركان با قرص برن مش

داد.
 قنبرنژاد، نماينده معاونت راهبردى قوه قضائيه كه 
ــه كميته پيشگيرى از خشونت  در نخستين جلس
ــگيرى از  جرم  ــى و پيش ــه در معاونت اجتماع ك
ــان اينكه ايالم،  ــخن مى گفت با بي قوه قضائيه س
كرمانشاه و كردستان بيشترين ميزان خودكشى را 
در سال گذشته به خود اختصاص داده اند، گفت: 
براساس آمارهاى موجود 50 درصد خودكشى ها با 
شيوه مرسوم حلق آويز انجام مى شود و مسموميت 
ــموميت با دارو، سوختگى و استفاده از  با سم، مس
ــيوه خودكشى  ــالح گرم در رده هاى بعدى ش س

قرار دارد.

پايان غم انگيز زندگى دانش آموز
 14 ساله با خودكشى



امام زمان(ع) در صحيفه سجاديه 
پناهگاه و سنگر مؤمنان

دين و انديشه

پژوهشگر مهدوى، با اشاره به اينكه اهل بيت(ع) در دوران غيبت 
مانند كشتى نوح هستند، گفت: امام سجاد(ع) در صحيفه سجاديه 
ــش افراد معرفى ــتگير و نجات بخ امام زمان(ع) را پناهگاه، دس

مى كنند.
ــه ــاره ب ــا اش ــالح ب ــى ف ــيد مجتب ــالم س ــت االس حج
ــت،  ــجاديه كه دعاى عرفه امام اس فراز 60  دعاى 47 صحيفه س
گفت:وى با بيان اينكه امام سجاد(ع) در اين فراز از دعا نكات قابل 
توجهى درباره امام زمان(ع) را مورد توجه قرار مى دهند، گفت: اين 
نكات از فراز 60 اين دعا آغاز مى شود و امام سجاد(ع) به درگاه خدا 
اين گونه عرض مى كند: خدايا تو دين خود را در هر زمان و روزگارى 
به وسيله امام و پيشوايى كه براى گمراهان عالمت قرار داده بودى 
و در شهرهاى خودت نشانه راه حق قرار داده بودى، كمك كردى.
ــجاد(ع) در اين بخش ــالم فالح تصريح كرد: امام س حجت االس
ــى خوانند، ــن دعا را م ــده كه اي ــل هاى آين ــه را به نس يك نكت
ــى دغدغه كمك دين خدا را دارد،  ــزد مى كند كه اگر كس گوش
بداند تاييد دين خدا در هر زمانى از طريق امام معصوم(ع) صورت 
ــارى كند، بايد  ــدا را ي ــى مى خواهد دين خ مى گيرد و هر كس
ــانى كه دغدعه الهى دارند  ــود چون كس ــير متصل ش به اين مس
ــور ولى  ــى دانند چط ــوند، نم ــيده مى ش ــراف كش ولى به انح
ــى گيرند.اين  ــرار م ــه مقابل ق ــد و در جبه ــارى كنن ــدا را ي خ
ــى فرمايد: ــجاد(ع) م ــان اينكه امام س ــگر مهدوى با بي پژوهش
ــيله يارى ولى خدا صورت مى گيرد، افزود:   يارى دين خدا به وس
ــام عصر(ع) ــى را براى ام ــراز چهار ويژگ ــع در اين ف امام در واق
بيان مى كند، اول اينكه خداوند متعال امام زمان(ع) را به عنوان 
پرچمى براى بندگان خود قرار داده است، دوم اينكه امام زمان(ع) 

به عنوان مشعلى فروزان در سرزمين هاى الهى است.
وى ادامه داد: سومين ويژگى امام زمان(ع) در اين فراز اين است كه 
امام زمان به عنوان يك رشته و طناب و زنجير است كه به خداوند 
ــت و چهارمين ويژگى اين است كه خدا ــده اس متعال متصل ش

 امام زمان(ع) را سببى براى خشنودى خودش قرار داده است.
ــجاد(ع)  ــالم فالح با بيان اينكه در مرحله بعد امام س حجت االس
ــان(ع) و آن حضرت  ــام زم ــاران ام ــان ي ــه مي ــن رابط به تبيي
مى پردازد، گفت: امام در اين فراز، نسبت بين مردم و امام را به مردم 
ــزد مى كنند و مى فرمايند: خداوند متعال اطاعت امام را بر  گوش

مردم واجب كرده و از نافرمانى آن حضرت بيم داده است.

امام صادق عليه السالم :
هر كــس به شايســتگى در حــّق خانــواده  اش

 نيكى كند، خداوند عمر او را زياد مى  كند.
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آشپزى

معرفى كتاباولين ها در مطبوعات ايران

ــت كردن و تهيه شام  ــما هم دير به منزل مى رسيد و براى درس اگر ش
فرصت بسيار كمى داريد ما به شما پيشنهادى مى كنيم براى وعده شام. 
اين شام سريع و سبك را تهيه كنيد.يك ساندويچ ساده و متفاوت براى 
شام. اگر طرفدار غذاهاى سبك و البته خوشمزه براى وعده غذايى آخر 

روز هستيد اين ساندويچ بهترين پيشنهاد است.

ــس مايونز   1/3 پيمانه، خامه مواد الزم براى سـاندويچ ميگو : س
ــو  ــوپخورى ، آبليم ــق س ــردل  1 قاش ــس خ ــه ، س 1 پيمان /3
 1 قاشق چايخورى  ،روغن زيتون 1 قاشق چايخورى،پياز قرمز خردشده 
ــده  ــده 1/2 پيمانه ،ميگوى پخته و خردش 1/4 پيمانه  ،كرفس خردش
ــه ميزان الزم ، ــادام 1/4پيمانه،نمك و فلفل ب ــالل ب 1/2و 1 پيمانه،خ
ــده به  ــده 4 عدد ،كاهوى خردش نان باگت 4 تكه ،گوجه فرنگى خردش

ميزان دلخواه 
ــس  ــطى برداريد. س ــه متوس روش تهيـه سـاندويچ ميگـو :كاس
ــردل و روغن  ــس خ ــه، خامه، آبليمو، س ــز را داخل ظرف ريخت مايون
ــم مخلوط  ــد تا مواد باه ــد. كمى هم بزني ــه آن اضافه كني زيتون را ب
ــواد  ــه م ــم ب ــده را ه ــس خردش ــده و كرف ــوند.پيازهاى خردش ش
ــده را به آرامى  ــپس ميگوهاى پخته ش ــم بزنيد. س بيفزاييد و كمى ه
ــواد  ــه م ــا ب ــت ت ــادام اس ــاى ب ــت خالل ه ــد نوب ــد. بع ــه كني اضاف
ــوند. ش ــه  اضاف ــما  ش ــوى  ميگ ــاندويچ  س ــده  دهن ــكيل  تش
ــد. ــواد بيفزايي ــاير م ــه س ــواه ب ــزان دلخ ــه مي ــل را ب ــك و فلف نم

ــت و دلبازى بيشتر فلفل را  ــما اجازه مى دهد با كمى دس  اگر ذائقه ش
ــود. سياه يا قرمز بودن  به مواد ساندويچ تان اضافه كنيد تا كمى تند ش
ــنديد. ــتر مى پس ــتگى دارد كه كدام را بيش ــه خودتان بس فلفل هم ب

ــاده  ــى آم ــن راحت ــه همي ب ــاندويچ  ــل س ــواد داخ ــاال م ح
شده اند.

 

ــمى» د ر كتاب «اولين هاى مطبوعات ايران» د رباره  ــيد فريد  قاس «س
ــريه «د انش» ــه نش ــان د ر ايران، ب ــى زن ــريه اختصاص ــتين نش نخس

 اشاره مى كند . او صاحب امتياز و ناشر اين روزنامه را «خانم د كتر كحال» 
معرفى مى كند  و به قلم خود او د ر معرفى نشريه اش اينگونه مى نويسد : 

«د انش روزنامه اى است اخالقى، علم خانه د ارى، بچه د ارى، شوهرد ارى، 
مفيد  به حال د ختران و نسوان و به كلى عارى از سياست و پلتيك هاى 
ــخن نمى گوييم. تاريخ انتشار د انش،  ــى مملكت كه از آن ها س سياس

ماه رمضان 1328 قمرى است.»
ــريات و مجله ها و روزنامه ها به  ــيد ى نش ــال 1332 خورش تا قبل از س
صورت رسمى د ر اجتماع حضور ند اشتند  و بيشتر خوانند گان نشريات 
ــكيل مى د اد ند  و به قول معروف، نشريات  را طبقه خاصى از جامعه تش
ــد . روزنامه د انش و  ــنفكران د ست به د ست مى ش بيشتر د ر ميان روش
ــتثنى نبود ند   د يگر جرايد  عهد  قاجار و پهلوى اول نيز از اين قاعد ه مس
ــان به د ليل كمبود  خوانند ه از بين رفتند  و تنها نامى از آن ها  و بيشترش

 باقى ماند . 
بعد  از سال 32 و رونق مطبوعات ايران و همه گير شد ن آن ها د ر اجتماع، 
مجله هفتگى «زن روز» توانست جايگاه ويژه اى د ر ميان طبقه زنان پيد ا 
ــود  را ماند گار كند .  ــه حرفه اى زنان، نام خ كرده و به عنوان اولين مجل
مجله اى كه انتشارش تا به امروز اد امه د اشته است. مجله هفتگى زن روز 

د ر سال 1343 توسط موسسه كيهان منتشر شد .
ــش  تخصص ــه  ك ــى»  د وام ــد   «مجي ــرد بيرى  س ــا  ب ــم  ه آن 
ــى زود   ــن مجله خيل ــود . اي ــالت و روزنامه ها ب ــراژ مج ــرد ن تي باال ب
ــاغل-  ــان ش ــوص زن ــه خص ــه - ب ــوان جامع ــان بان ــت د ر مي توانس
ــورت مد  ــان به ص ــان زن ــد ن آن د ر مي ــد  و خري ــد ا كن ــى پي جايگاه

 د رآمد . 
ــابقه تيراژ  ــر گذاشت، از مس ــت س زن روز پس از آن كه رقيبان را پش
ــذ خوب و تصاوير  ــورت مجله اى لوكس با كاغ كناره گيرى كرد  و به ص

رنگى، پرصفحه و پرآگهى د رآمد .

ــتانى درباره ى ــاب» داس ــته ى «محمود پور وه ــاى فقير نوش كارگره
 امام حسين(ع) است كه در قالب كتابى آموزشى و تربيتى براى كودكان 

به رشته ى تحرير درآمده است.
ــدادى كارگر فقير  ــاره ى تع ــتانى درب ــاى فقير» داس ــاب «كارگره كت
ــفره ى فقيرانه ى  ــر س ــين (ع) را بر س ــت كه روزى امام حس مزرعه اس
ــان كه فقط نان خشك و آب  خود دعوت مى كنند تا با آن ها از غذاى ش
ــان  ــار مهربانانه ى امام با آنان و فروتنى ايش ــت بخورد و در ادامه رفت اس
ــود به تصوير  ــحالى آن ها مى ش ــن كارگران كه موجب خوش در برابر اي

كشيده است.
ــندى، محبت، بزرگوارى   ــتان اخالق نيكو و عارى از خود پس در اين داس
ــتانى زيبا و  ــاده و در قالب داس ــى س ــين (ع) با زبان و فروتنى امام حس
ــت. اين كتاب همراه  ــيده شده اس خواندنى براى كودكان به تصوير كش
ــده و تربيتى براى كودكان  ــود دارد اثرى اموزن با تصاويرى كه در آن وج

مى باشد.
در قسمتى از اين كتاب مى خوانيم :

ــار  ــب پايين آمد. افس ــفره ى كوچك آن ها كرد  از اس امام ، نگاهى به س
ــت. همه از  ــت و كنار  آن ها روى زمين نشس ــبش را پاى درختى بس اس
ديدن امام خوش حال بودند. امام به تك تك آن ها نگاه كرد و حال شان 
را به گرمى پرسيد. سپس نام خدا را بر زبان آورد و همراه آن ها چند لقمه

غذا خورد.
ــش ترخوش حال  ــين (ع) از همه بي ــر نوجوان كه از ديدن امام حس پس
بود، گفت : آقا ببخشيد كه غذاى ما فقط همين نان خشك است، ما فكر 

نمى كرديم شما دعوت ما را قبول كنيد. و بياييد با ما غذا بخوريد.
ــكر كرد و گفت:  ــت هايش را بلند كرد و خدا را ش ــين (ع) دس امام حس

ــت ندارد ؛ آدم هايى كه فكر  « خدا، آدم هاى مغرور و خود پسند را دوس
مى كنند از همه بهتر هستند»

ــمارگان  ــوره ى مهر در ش ــارات س ــر» را انتش ــاب «كارگرهاى فقي كت
5000 نسخه منتشر كرده است.

ساندويچ ميگو 

كارگرهاى فقير اولين نشريه و مجله زنان

خانه دارى
اغلب در نظافت خانه جاهايى را تميز مى كنيد كه جلوى چشم تان هستند. اما 

اين نقطه ها ى آلوده را سعى كنيد اصال فراموش نكنيد.
ــادگى آن را  زير فرش:براى تميز كردن گردوخاك و آلودگى از زير فرش، به س

برگردانيد و زيرش را جاروبرقى بكشيد.
ــوينده ى  ــاى پارچه اى را مى توان با يك ماده ى ش  كيف:لكه هاى روى كيف ه
ــر از آن  ــتوران و يا بدت ــود را در رس ــر كيف خ ــز نمود. اگ نه چندان قوى تمي
ــته ايد هرگز آن را روى ميز يا كابينت  ــتى روى زمين گذاش ــرويس بهداش س

آشپزخانه نگذاريد.
ــتگى به اين دارد كه ساك شما   ساك هاى خريد:روش هاى نظافتى شما بس

پارچه اى، كاموا يا نايلون باشد.
ــخص مى كند  ــس پرده – فلز، چوب يا پارچه – مش  پرده هاى كركره اى:جن

چگونه آن ها را تميز كنيد.
 روى يخچال:حتما شنيده ايد مى گويند هر چيزى كه جلوى چشم شما نباشد 
از ذهن تان مى رود . اين حقيقتا درست است. اين موضوع به روى يخچال شما 
ــاره دارد. فراموش نكنيد هنگام نظافت كناره و دسته ى يخچال روى آن  نيز اش

را نيز تميز كنيد.
 اسكاچ آشپزخانه:براى نظافت باكترى ها اسفنج را در يك محلول از تركيب 
3 پيمانه سفيدكننده و يك گالن آب خيس كنيد. همچنين مى توانيد براى 

4
كشتن باكترى ها آن را داخل ماشين ظرف شويى يا در ماكروويو قرار دهيد. 
ــال در آب خيس كنيد ــكاچ را كام ــتفاده مى كنيد حتما اس اگر از ماكروويو اس

 تا آتش نگيرد.
 كارت هاى اعتبارى:اين كارت را روزانه ممكن است افراد بسيارى دست بزنند 
و جرم ها در شكاف هاى اطراف اعداد مخفى مى شوند. با الكل، سريع روى كارت 
ــود برگردانيد اجازه دهيد در هواى  را تميز كنيد و قبل از آنكه آن را به كيف خ

آزاد خشك شود.

نقطه  هاى مخفى كه نياز به نظافت دارند

ــر اهللا، از جنگ  ــن نص وقتى از رهبرى تا سيدحس
ــلمان از جنگ نرم  ــران مس ــرم مى گويند و رهب ن
ــن، آمريكا،  ــى در يم ــاى غرب ــم ارزش ه و تهاج
ــوالى  ــد س ــان مى گوين ــران و لبن ــه، اي نيجري
ــگ از آن  ــى اين جن ــه فرمانده ــش مى آيد ك پي
ــالمى در ديدار با  ــت؟رهبر معظم انقالب اس كيس
ــداف  ــن اه ــا تبيي ــى ب ــانه مل ــووالن رس مس
ــترده و  ــده، گس ــزى ش ــرم برنامه ري ــگ ن «جن
ــالمى»،  ــلطه با جمهورى اس ــه نظام س همه جانب
تغيير باورهاى مردم را مهم ترين هدف اين جنگ 
ــا تأكيد بر نقش منحصربه فرد پيچيده خواندند و ب
 رسانه ملى در اين كارزار جدى، برنامه ريزى دقيق 
ــانه ملى مورد  و عالمانه را براى تحقق وظايف رس

تأكيد قرار دادند.
تعريف جنگ نرم در سخن رهبرى

ــد واژه اى جديد  ــرم» اما كلي ــد واژه «جنگ ن كلي
ــت و حداقل از  ــالب نيس ــخنان رهبرى انق در س
سال 1388 تاكنون ايشان بارها و به مناسبت هاى 

مختلف از اين عنوان كليدى ياد كرده اند.
ايشان اما در تعريف جنگ نرم چنين بيان كرده اند: 
ــيله  ابزارهاى  ــه وس ــگ ب ــرم؛ يعنى جن جنگ ن
فرهنگى، به وسيله نفوذ، به وسيله دروغ، به وسيله 
ــرفته اى كه امروز  ــايعه پراكنى؛ با ابزارهاى پيش ش
وجود دارد، ابزارهاى ارتباطى اى كه ده سال قبل و 
پانزده سال قبل و سى سال قبل نبود، امروز گسترش 
پيدا كرده. جنگ نرم يعنى ايجاد ترديد در دل ها و 

ذهن هاى مردم.(88/9/4)
ــروز نه يك جنگ عليه ايران و  اين اتفاق اما گويا ام
ــالمى در ايران است كه يك  ارزش هاى انقالب اس
ــالمى  ــانى و اس جنگ جهانى عليه ارزش هاى انس

است.
از سيدحسن نصراهللا تا رمان نويس لبنانى همه 

از جنگ نرم در لبنان مى گويند
ــن نصراهللا  همين چند روز پيش بود كه سيدحس
ــخنرانى هاى  دبيركل حزب اهللا لبنان در جريان س
ــرم از جنگ نرم گفت و افزود:  خود در دهه اول مح
در سال هاى اخير تمركز گسترده اى بر جنگ نرم 
صورت گرفته است و اين به دليل پيشرفت وسايل 
ــت كه فرصت اين حمله را بيش  ارتباط جمعى اس
ــت.وى با اشاره به چهار  از هر زمان ديگرى داده اس
ــگ نرم ايده اى  مرحله از اين جنگ افزود: اين جن

چندمرحله اى دارد كه درباره مسووليت اجتماعى 
و اوضاع عمومى است.

ــن تنها  ــان اي ــه در لبن البت
ــن  حس سيــــد

هللا  ا ــر نص
نيست 

كه 

از جنگ نرم سـخن 
ــالوه  ــد و ع مى گــوي

ــد همايش در  ــزارى چن ــر برگ ب
ــته در اين موضوع هنرمندان  ــال گذش س

ــگ و هنر و ادب ــن جنگ فرهن و اديبان نيز از اي
 سخن مى گويند.

ــود»  ــد حم ــد احم ــراد «محم ــن اف ــى از اي يك
ــم خالق خود  ــت كه با قل ــس لبنانى اس رمان نوي
ــگارش  ــه ن ــردم را ب ــن م ــاد اي ــت و جه مقاوم
ــد: پيروزى هاى  ــت؛ او مى گوي ــى درآورده اس ادب
ــعر و  ــتان، رمان، ش مقاومت رنگ جديدى به داس
ــت چه بسا كه ادبيات  قصيده و مقاله بخشيده اس
ــته هاى  ــود كه بر نوش ــت بتواند ادبياتى ش مقاوم
ــد يك جنگ  ــوچ، توفيق يابد هر چن تكرارى و پ
ــات در جريان  ــوع از ادبي ــن ن ــه اي ــى علي جهان
ــره آن را با  ــير و چه ــعى مى كند مس ــت و س اس
ــده،  ــانه اِى رذيالنه و منقرض ش ترس افكنى رس

تغيير دهد.

جنگ نرم و تهاجم فرهنگى از يمن تا نيجريه 
و آمريكا

و باز بايد گفت اين تنها در لبنان نيست كه نسبت 
ــود چه اينكه  به جنگ نرم سخن گفته مى ش
ــن نيز  ــرم در يم اين جنگ ن
ــت و  ــان اس در جري

ــه» دبيركل  ــالم عبـاس الوجي «عبدالس
«كنگره علماى يمن» در اين باره مى گويد: 

ــه پيش از اين  نيروهاى انقالبى يمن همانگونه ك
ــع محدود  ــود امكانات و مناب ــالف كمب بوده برخ
همچنان فعاليت هاى رسانه اى، هنرى و فرهنگى 
ــر الحمدهللا  ــه اين ام ــام مى دهند ك ــود را انج خ
ــيارى  ــد هش ــد بااليى موجب بيدارى و رش در ح
ــما مى بينيد  ــده و اين انقالبى كه ش مردم يمن ش
ــيدن پيام هاى  نتيجه رشد هوشيارى مردم و رس
رسانه اى، هنرى و فرهنگى به فكر و قلب عامه مردم

بوده است. وى مى افزايد: برخالف جنگ رسانه اى 
بزرگى كه دشمنان با امكانات و وسايل و تجهيزات 

ــته اند همه چيز  ــا كرده اند و توانس بزرگ خود برپ
ــا تاثير آنها  ــر كنند ام ــرادى را اجي ــد و اف را بخرن
ــير  ــت چراكه آنها مس ــدهللا محدود بوده اس الحم
ــى و فريب  ــه دروغ و جدل و گمراه خود را بر پاي
ــه امت  ــايل عادالن ــر مس ــن در براب ــرار گرفت و ق
ــان و افزايش  ــه با گذر زم ــالمى قرار داده اند ك اس
ــانه ها در جنگ نرم خود  ــتباهات آنها اين رس اش
ــت داده اند و تاثيرشان  اعتماد عامه مردم را از دس
ــت.اما اين جنگ نرم به واقع يك  محدود شده اس
ــب آفريقا نيز  ــت چه اينكه در قل جنگ جهانى اس
ــر  رهب ــى  زكزك ــم  ابراهي ــيخ  ش
ــاره به تأسيس  ــالمى نيجريه» با اش «جنبش اس
ــه  ــى در نيجري ــى و راديوي ــبكه هاى تلويزيون ش

ــرد  ط ــام  ن ــه  ب
ى  ــا ه ه و گر

ــرى تكفي

  
ــك  يــ از 

ــرم  ن ــگ  جنــــ
عليه مـلت نيجريـه سخن 

ــت  مى گويد: اين يك جنگ نرم اس
ــود  وقتى با اين فيلم ها مى آيند بايد معلوم ش

ــبكه اينترنتى را هر كسى  ــبكه از كجا آمده ش ش
مى تواند راه بيندازد اما شبكه ماهواره اى اين گونه 
ــرم امروز همه  ــايد بتوان گفت جنگ ن نيست.ش

ــه مايكل جونز  ــت تا آنجا ك جاى جهان برقرار اس
محقق و نويسنده آمريكايى و مدير مسوول نشريه 
ــردم ايران  ــز مى گويد: م ــگ فرهنگ ها» ني «جن
احساس مى كنند كه آمريكا به آنها تهاجم فرهنگى 
ــز قربانى تهاجم  ــود آمريكايى ها ني ــته اما خ داش

فرهنگى امپرياليسم هستند.
جوانان مومن انقالبى و گروه هاى خودجوش 

افسران جنگ جهانى نرم
ــت كه در اين نبرد نرم  ــوال اين اس حال به واقع س
ــرى را برعهده  ــد رهب ــى مى توان جهانى چه كس
ــى از قدرت بيش ترى براى مقابله  بگيرد؟ چه كس
ــت. شايد پاسخ  با ارزش هاى غربى نيرومندتر اس
ــد كه رهبرى انقالب بيان مى كنند: در  در اين باش
جنگ نرم، قدر مسلّم نخبگان فكرى اند كه بايد به 
ميدان بيايند. يعنى شما افسران جواِن جبهه مقابله 
با جنگ نرم هستيد.(88/6/4)و در جايى ديگر از اين 
افسران جوان جنگ نرم به عنوان «جوانان مومن و 
ــد و مى افزايند: خطاب به  خودجوش» ياد مى كنن
جوان هايى است كه در سرتاسر كشور فعاليت هاى 
ــروع كردند كه  فرهنگى را به صورت خودجوش ش
ــت. من ــده اس ــيع ش ــى هم وس ــداهللا خيل بحم
 مى خواهم بگويم آن جوان هايى كه در تهران، در 
شهرهاى گوناگون، در استان هاى مختلف، در خود 
مشهد، در بسيارى از شهرهاى ديگر كار فرهنگى 
مى كنند، با اراده ى خودشان، با انگيزه ى خودشان 
ـ كارهاى بسيار خوبى هم از آنها ناشى شده است 
كه از بعضى از آنها ما بحمداهللا اّطالع پيدا 
كرديمـ  كار را هرچه مى توانند به طور 
ــه بدهند.  ــال كنند و ادام جدى دنب
بدانند كه همين گسترش كار فرهنگى 
در بين جوان هاى مؤمن و انقالبى، نقش 
بسيار زيادى را در پيشرفت اين كشور و در 
ــمنان اين ملت، ايفا  ايستادگى ما در مقابل دش
ــان مومن  ــد جوان ــر مى رس ــت.به نظ كرده اس
انقالبى ايران در اين جنگ تنها نيستند و جوانانى 
ــدار بيدارى  ــى نقاط جهان علم كه امروز در اقص
ــگ جهانى  ــتند در اين جن ــى و ايرانى هس جهان
ــى فرهنگى كشور  مى رزمند و بر جريان ديپلماس
ــف جوانان و ارتباط با آنان،  است كه عالوه بر كش
ــن انقالبى داخل ــان موم ــان را به جوان اين جوان

 متصل كنند .

ــن تنها  ــان اي ــه در لبن البت
ــن  حس سيــــد

هللا  ا ــر نص
نيست 

كه 

از جنگ نرم سـخن 
ــالوه  ــد و ع مى گــوي

ــد همايش در  ــزارى چن ــر برگ ب
ــته در اين موضوع هنرمندان  ــال گذش س

ــگ و هنر و ادب ــن جنگ فرهن و اديبان نيز از اي
 سخن مى گويند.

ــود»  ــد حم ــد احم ــراد «محم ــن اف ــى از اي يك
ــم خالق خود  ــت كه با قل ــس لبنانى اس رمان نوي
ــگارش  ــه ن ــردم را ب ــن م ــاد اي ــت و جه مقاوم

و باز بايد گفت اين تنها در لبنان نيست كه نسبت 
ــود چه اينكه  به جنگ نرم سخن گفته مى ش
ــن نيز  ــرم در يم اين جنگ ن
ــت و  ــان اس در جري

ــه» دبيركل  ــالم عبـاس الوجي «عبدالس
«كنگره علماى يمن» در اين باره مى گويد: 

ــه پيش از اين  نيروهاى انقالبى يمن همانگونه ك

ــير  ــت چراكه آنها مس ــدهللا محدود بوده اس الحم
ــى و فريب  ــه دروغ و جدل و گمراه خود را بر پاي
ــه امت  ــايل عادالن ــر مس ــن در براب ــرار گرفت و ق
ــان و افزايش  ــه با گذر زم ــالمى قرار داده اند ك اس
ــانه ها در جنگ نرم خود  ــتباهات آنها اين رس اش
ــت داده اند و تاثيرشان  اعتماد عامه مردم را از دس
ــت.اما اين جنگ نرم به واقع يك  محدود شده اس
ــب آفريقا نيز  ــت چه اينكه در قل جنگ جهانى اس
ــر  رهب ــى  زكزك ــم  ابراهي ــيخ  ش
ــاره به تأسيس  ــالمى نيجريه» با اش «جنبش اس
ــه  ــى در نيجري ــى و راديوي ــبكه هاى تلويزيون ش

ــرد  ط ــام  ن ــه  ب
ى  ــا ه ه و گر

ــرى تكفي

ــردم ايران  ــز مى گويد: م ــگ فرهنگ ها» ني «جن
احساس مى كنند كه آمريكا به آنها تهاجم فرهنگى 
ــز قربانى تهاجم  ــود آمريكايى ها ني ــته اما خ داش

فرهنگى امپرياليسم هستند.
جوانان مومن انقالبى و گروه هاى خودجوش 

افسران جنگ جهانى نرم
ــت كه در اين نبرد نرم  ــوال اين اس حال به واقع س
ــرى را برعهده  ــد رهب ــى مى توان جهانى چه كس
ــى از قدرت بيش ترى براى مقابله  بگيرد؟ چه كس
ــت. شايد پاسخ  با ارزش هاى غربى نيرومندتر اس
ــد كه رهبرى انقالب بيان مى كنند: در  در اين باش
جنگ نرم، قدر مسلّم نخبگان فكرى اند كه بايد به 
ميدان بيايند. يعنى شما افسران جواِن جبهه مقابله 

با جنگ نرم هستيد.(
افسران جوان جنگ نرم به عنوان «جوانان مومن و 
ــد و مى افزايند: خطاب به  خودجوش» ياد مى كنن
جوان هايى است كه در سرتاسر كشور فعاليت هاى 
ــروع كردند كه  فرهنگى را به صورت خودجوش ش
ــت. من ــده اس ــيع ش ــى هم وس ــداهللا خيل بحم

 مى خواهم بگويم آن جوان هايى كه در تهران، در 
شهرهاى گوناگون، در استان هاى مختلف، در خود 
مشهد، در بسيارى از شهرهاى ديگر كار فرهنگى 
مى كنند، با اراده ى خودشان، با انگيزه ى خودشان 
ـ كارهاى بسيار خوبى هم از آنها ناشى شده است 
كه از بعضى از آنها ما بحمداهللا اّطالع پيدا 
كرديمـ  كار را هرچه مى توانند به طور 
ــه بدهند.  ــال كنند و ادام جدى دنب
بدانند كه همين گسترش كار فرهنگى 
در بين جوان هاى مؤمن و انقالبى، نقش 
بسيار زيادى را در پيشرفت اين كشور و در 

فرماندهى جنگ جهانى 

نرم  از آن كيست؟
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