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تنـور ليگ 
دوباره داغ مى شود

برنج وارداتى يك ماهه ، 
ره ساالنه رفت!

چهارمحال و بختيارى توان جذب 
سرمايه گذاري بخش هاي داخلي 

و خارجي را  دارد
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ــتان اصفهان گفت:  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــووالن شهردارى براى تجهيز  با توجه به صحبت هاى مس

اصفهان به 30 سالن تئاتر در سطح شهر...

ــمى ايران، نسبت به  عضو هيات مديره انجمن تاالس
البى هاى تجارى در داخل كشور براى تحميل دارو به 

بيماران تاالسمى ...

رييس سازمان ملى استاندارد از توافق اين سازمان با 
وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكى براى استفاده 

از مرغ قطعه بندى شده در فرآورده هاى... 

 مديركل سازمان حج و زيارت استان اصفهان گفت: 
ــتان اصفهان در سامانه  تاكنون 110 هزار نفر از اس

سماح براى اعزام به پياده روى ايام اربعين...

اداره ارشـاد آمـاده همـكارى با 
شهردارى براى تجهيز سالن هاى تئاتر

سـايه البـى هـاى تجـارى
 بر سر داروهاى تاالسمى

تصميم جديد براى استفاده ا ز
گوشت مرغ در سوسيس وكالباس

ثبت نام 110 هـزار اصفهانى 
براى پياده روى اربعين

نـگاه بـه برجـام بـه دور از
 حب و بغض هاى حزبى و فردى باشد
ــاره به مساله برجام  ــوراى امنيت ملى با اش عضو ش
ــام بايد به دور از  و جريانات اخير گفت: نگاه به برج

حب و بغض هاى فردى، حزبى و اجتماعى باشد ...
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دبير كارگروه توسعه صادرات استان اصفهان؛

صادرات فرش بهترين دارو براى درمان ركود
مبناى دولـت يازدهم، تعامل و 
روابط حسنـه با كشورهـا است

ــت  ــه اى به رياس ــت درجلس ــاى هيات دول اعض
ــن  ــر حس ــلمين دكت ــالم و المس ــت االس حج
ــان فريدون  ــه آقاي ــس جمهورى، ب روحانى ريي
ــه عنوان  ــه ترتيب ب ــا خباز ب همتى و محمدرض
ــاد ــمنان، راى اعتم ــن و س ــتانداران قزوي اس
ــاره به  ــه، با اش  دادند.رييس  جمهور در اين جلس
ــتانداران جديد  ــات وزيران به اس راى اعتماد هي
ــتانداران اين دو  ــه اس ــمنان خطاب ب قزوين و س
ــت: انتظار مردم اين است كه با  استان اظهار داش
ــرفت استان و  ــما در اين استان ها، پيش حضور ش
حل مسايل و مشكالت شتاب بيشترى پيدا كند.
روحانى افزود: براساس تجربه داخلى و بين المللى،  
ــور از مسير بهره گيرى  راه پيشرفت و توسعه كش
حداكثرى از توان و نيروى مردم و مشاركت فعال 

بخش خصوصى مى گذرد ... 

شهردارى زرين شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1394 خود در نظر دارد 
ــبت به اجراى عمليات احداث جاده هاى دسترسى كارگاههاى مشاغل شهرى  نس
ــهر با اعتبار اوليه 7/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومى اقدام  زرين ش
ــرايط دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد  نمايد، لذا از متقاضيان واجد ش
مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت ادارى مورخ 94/9/4 

به شهردارى زرين شهر مراجعه نمايند. 

جواد جمالى - شهردار زرين شهر 

آگهـى منـاقصه عمـومـى 

1-موضوع مناقصه: انجام امور حمل و نقل، مأموريتهاي اداري و اياب و ذهاب كاركنان شركت عمران شهر جديد فوالدشهر
2- مناقصه گزار: شركت عمران شهر جديد فوالدشهر

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 94/8/28 تاپايان وقت ادارى مورخ 94/8/30 و از طريق مراجعه به پايگاه 
اينترنتى WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران شهر 

جديد فوالدشهر به نشانى، بلوار ولى عصر- ميدان ولى عصر،تلفن:0334-2630161-5.
ــنهاد قيمت تا پايان وقت اداري  4- محل و زمان تسـليم پيشـنهاد قيمت و تاريخ گشـايش آن: زمان تحويل پيش

مورخ 94/9/10 و زمان گشايش پاكتهاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 94/9/12 مي باشد.
5- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليون(145,000,000) ريال بصورت ضمانت نامه
 بانكى در وجه شركت عمران شهر جديد فوالدشهر داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزى 

به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملى بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالدشهر.
6- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي نماينده شركت.

تذكر: داشتن گواهينامه صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح جهت شركت در مناقصه الزامي است.

شركت عمران شهـر جديد فـوالدشهـر

آگهـي منـاقصـه
شماره 94/5685/ص مورخ 94/8/25

نوبت دوم 

م الف:23936



ــتى  ــا پيام صلح و دوس ــول اهللا 3 ب ــش محمد رس رزماي
ــخت و  ــورد س ــايه و برخ ــورهاى همس ــراى كش ب
ــه پايان ــاى تكويرى ب ــمن و نيروه ــراى دش ــن ب خش

 رسيد.
ــش  رزماي ــى  پايان ــم  مراس در  ــتان،  اميرپوردس  
ــد اين  ــگاه نكني ــرد: ن ــار ك ــول اهللا 3 اظه ــد رس محم
ــد تربت جام  ــال در منطقه اى مانن ــور مث رزمايش به ط
ــرزه در  ــا را به ل ــاب آن دل آمريكايى ه ــد بازت ــرا ش اج

مى آورد.
وى با اشاره به حوادث كربال و بعد از آن گفت: در حوادث 
پس از عاشورا حضرت زينب(س) جمله اى را مى فرمايند 
ــتتر  ــارف در همان كالم مس ــى از معانى و مع كه دنياي
ــدم» يعنى ما با  ــز زيبايى ندي ــت، جمله چيزى « ج اس
ــديم و فرجام كار كه كشته شدن است  ــناخت وارد ش ش
ــتيم، يعنى همه به تكليف شان عمل كردند و  را مى دانس
كسى كم نگذاشت و هر چه در بضاعت شان بود را پاى كار 

آوردند.
ــش هم همين  ــام اين رزماي ــزود: پي ــتان اف امير پوردس
ــد يا  ــر امكانات باش ــد، اگ ــان كنن ــت، اگر تحريم م اس
ــتاده ايم،  ــد، ما ايس ــد، اگر عده مان زياد يا كم باش نباش

ــا باران  ــرم و چه باد ي ــرد، چه گ ــرايطى چه س در هر ش
ــتاده ايم و كارمان را انجام مى دهيم، هيچ  ــد ما ايس باش
ــد قابل قبول  ــگاه خداون ــچ كس در پيش بهانه اى از هي
ــوند،  ــان وارد ش ــا تمامى بضاعت ش ــت؛ همه بايد ب نيس
ــاهد آن  ــن رزمايش ش ــه در اي ــن چيزى ك مانند همي

بوديم.
وى در پايان از اميران، فرماندهان، روحانيون، سربازان و 
ساير شركت كنندگان و دست اندركاران رزمايش بزرگ 

محمد رسول اهللا 3 تقدير و تشكر كرد.

ــهيد همدانى در  ــپاه با بيان اينكه نقش ش فرمانده كل س
ــته بود، گفت: امنيت در سوريه اثر  مقاومت سوريه برجس

مستقيم روى امنيت ايران خواهد گذاشت.
ــگر محمدعلى جعفرى در حاشيه مراسم  ــردار سرلش س
ــهيد همدانى در جمع  ــت ش يادبود چهلمين روز درگذش
خبرنگاران در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه شهيد همدانى 
ــى در دفاع از حريم «آل اهللا» و تاثير آن در امنيت  چه نقش
ــت؟ اظهار كرد: از ويژگى هاى برجسته  داخلى ايران داش
ــهيد همدانى، اخالق، مهربانى، مردمدارى و صداقتش  ش
بود كه اين ويژگى ها وى را نسبت به ديگر سرداران شهيد 

ما برجسته تر كرده بود.
ــكوه مردم تهران و همدان نيز  وى با بيان اينكه بدرقه باش
ــان در مقاومت  ــاله بود، گفت: نقش ايش بيانگر همين مس
ــود كه در  ــته بود؛ زيرا اولين فرمانده اى ب ــوريه برجس س

شكل گيرى مقاومت سوريه نقش تعيين كننده اى داشت.
فرمانده كل سپاه ادامه داد: بدون ترديد مى توان گفت اگر 
شهيد همدانى نبود، در ماجراى دو يا سه سال پيش دمشق 
ــت با چه وضعى  ــقوط كرده و معلوم نبود جبهه مقاوم س
مواجه مى شد.سرلشگر جعفرى تصريح كرد: همه شهيدان 
ــه غيرايرانى كه در حال تالش،  و رزمندگان چه ايرانى و چ

كار مستشارى و جنگ هستند، نقش تعيين كننده اى دارند.
ــردار همدانى در امنيت  وى در خصوص نقش شهادت س
ــور ما گفت: بدون ترديد اثر غيرمستقيمى كه  داخلى كش
مى گذارد، اين است كه در كشورى مثل سوريه با اين بافت 
ــان پيش نمى رود و  جمعيتى مذهبى و قومى، وقتى كارش
اهداف شان محقق نمى شود، اثر مستقيم روى امنيت ما نيز 

خواهد گذاشت.
فرمانده كل سپاه در پايان خاطرنشان كرد: همه احساس 

مى كنند اين مساله همبستگى تنگاتنگى با ما دارد.

اعضاى هيات دولت درجلسه اى به رياست حجت االسالم 
ــس جمهورى،  ــن روحانى ريي ــلمين دكتر حس و المس
ــاز به ترتيب  ــى و محمدرضا خب ــان فريدون همت به آقاي
ــمنان، راى اعتماد ــن و س ــتانداران قزوي ــوان اس به عن

 دادند.
رييس  جمهور در اين جلسه، با اشاره به راى اعتماد هيات 
ــتانداران جديد قزوين و سمنان خطاب به  وزيران به اس
ــت: انتظار مردم اين  استانداران اين دو استان اظهار داش
است كه با حضور شما در اين استان ها، پيشرفت استان و 

حل مسايل و مشكالت شتاب بيشترى پيدا كند.
ــى و بين المللى،   ــه داخل ــاس تجرب روحانى افزود: براس
راه پيشرفت و توسعه كشور از مسير بهره گيرى حداكثرى 
ــاركت فعال بخش خصوصى  از توان و نيروى مردم و مش

مى گذرد.
ــه هر ميزان  ــادآورى اين نكته كه ب رييس  جمهورى با ي
ــدا كند، همچنان  ــف دولت افزايش پي درآمدهاى مختل
ــكالتى  ــايل و مش ــور بزرگى مانند ايران و مس براى كش
ــت، گفت: حضور فعال  ــت ، كافى نيس كه با آن روبرو اس
ــاركت عموم مردم و جذب سرمايه  بخش خصوصى، مش
خارجى با توجه به مسايل و مشكالت موجود، از ضروريات 

است.
ــنه با دنيا و  ــالوه بر اين، روابط حس روحانى ادامه داد: ع
ــبات بين المللى  ــازنده در مناس مبنا قرار دادن تعامل س
ــت. البته اين به آن  ــور اس ــعه و پيشرفت كش الزمه توس
ــورى مشكل نداشته باشيم اما  معنا نيست كه با هيچ كش

ــنه با كشورهاى ديگر  مبناى ما تعامل با دنيا و روابط حس
است.

رييس  جمهورى از استاندار به عنوان نماينده عالى دولت 
در هر استان ياد كرد و تصريح كرد: استانداران بايد از همه 
ظرفيت ها براى تحقق سياست هاى دولتى استفاده كنند.

وى در ادامه، با تاكيد بر اينكه رأى مردم به دولت به معناى 
راى به سياست ها و برنامه هاى دولت است، رضايت واقعى 

مردم را در گرو تحقق همين برنامه ها دانست.
ــاره به ظرفيت صنعتى استان هاى  رييس  جمهورى با اش
ــتعداد هر دو استان را براى پيشرفت  قزوين و سمنان، اس
ــه بهره گيرى از  ــتانداران را ب ــرد و اس ــى ك خوب ارزياب
ــه خصوص با  ــاى جديد ب ــذب فناورى ه ظرفيت ها و ج
ــك توصيه  ــا تحريم در آينده نزدي ــرايط پس توجه به ش

كرد.
ــتانه برگزارى  ــتن در آس ــه قرار داش ــاره ب روحانى با اش
انتخابات، استانداران را به آماده كردن شرايط و زمينه هاى 
ــكوهمند و همراه با آرامش انتخابات سفارش  برگزارى ش
ــك انتخابات  ــرد در پرتو ي ــدوارى ك ــوده و اظهار امي نم
ــر و توانمند  ــه، با تدبي ــكوه، افراد تأثيرگذار با تجرب باش
ــه مجلس راه  ــور ب ــتر به كش ــت هر چه بيش براى خدم

يابند.
ــت و  رييس  جمهورى دولت را يك دولت فراحزبى دانس
ــروزى جناح خاصى  ــرد: دولت يازدهم در پى پي تاكيد ك
ــرايط براى مشاركت همه  ــت و تالش مى كند كه ش نيس

جناح ها، احزاب و گروه ها فراهم شود.

ــتانداران قبلى اين  ــران در ادامه از خدمات اس هيات وزي
استان نيز تشكر و قدردانى كرد.با تصويب هيات وزيران، 
ــازى  ــارد و 120 ميليون ريال براى بازس ــغ 58 ميلي مبل
ــيل به صورت كمك  بخش هاى خسارت ديده ناشى از س
ــازى و تعمير واحدهاى مسكونى و  بالعوض جهت بازس
تامين لوازم خانگى و هزينه هاى خدماتى فنى و پشتيبانى 

و آواربردارى به استان كرمانشاه اختصاص يافت.
ــهيالت بانكى ــارد ريال تس ــغ 144 ميلي همچنين مبل
ــتايى و پنج درصد  ارزان قيمت با سود چهار درصد روس
ــيل كرمانشاه  ــى از س ــيب ديدگان ناش ــهرى بين آس ش
ــود و بدهى  ــارت پرداخت مى ش ــران خس به منظور جب
ــع از دريافت اين  ــيب ديدگان به بانك ها مان احتمالى آس

تسهيالت نخواهد بود.
تعيين نرخ هزينه هاى معاينه فنى خودرو و موتورسيكلت 

براى سال آينده، از ديگر مصوبات جلسه دولت بود.
ــى ملى با  ــون گمرك ــاق قان ــرورت انطب ــه به ض با توج
ــى، به دليل  ــده تدوين ــيون كيوتو تجديدنظر ش كنوانس
ــيون، اليحه اصالح قانون  ــتن ايران به اين كنوانس پيوس
ــوى اعضاى دولت مورد بحث و بررسى  امور گمركى از س

قرار گرفت. 
در اين اصالحيه، راهكارهايى براى حل مشكالت كمبود 
نقدينگى واحدهاى توليدى، مسايل شركت هاى حمل و 
ــوب كاالها در گمرك و... انديشيده شده است.  نقل، رس
ــدادى از مواد،  ــى و تصويب تع هيات وزيران ضمن بررس

ادامه بررسى را به جلسه آينده موكول كرد.

يادداشت
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«دكتر مهدى باللى مود» به عنوان برنده جايزه سازمان منع 
سالح هاى شيميايى معرفى شد.

براساس بيانيه منتشره از سوى دبيرخانه فنى سازمان منع 
سالح هاى شيميايى، كميته جايزه ساالنه سازمان، تصميم 
گرفته است دومين جايزه ساالنه سازمان در سال 2015 را 
به صورت مشترك بـه دكتر مهدى بـاللى مود از جمهورى 
ــتر هى از كشور انـگليس اعطاء  اسالمى ايـران و دكتـر آلس

كند.
ــازمان، دكتر بـاللى تبعه  بـر اساس اعالم دبيرخانه فنى س
ــناس است  ــالمى ايران، يك متخصص سم ش جمهورى اس
ــيميايى  كه حرفه خود را به درمان قربانيان عوامل جنگ ش
ــت. وى به طور مستمر در زمينه آموزش  اختصاص داده اس
ــيميايى فعال بوده و با  ــالح هاى ش ــكى س جنبه هاى پزش
سازمان هاى منع سالح شيميايى و بهداشت جهانى همكارى 
ــت. دكتر هى از بريتانيا نيز دانشمند برجسته اى  كرده اس
ــترده وى در زمينه خواص سمى عوامل  است كه دانش گس
جنگ شيميايى از او يك متخصص زبردست ساخته است. 
نامزدهاى دريافت دومين جايزه ساالنه از بين تعداد زيادى 

كانديدا برگزيده شده اند .
ــط  ــال 2013 توس ــت جايزه صلح نوبل در س پس از درياف
سازمان منع سالح هاى شيميايى، بنابه پيشنهاد مدير كل و 
شهردار الهه و تصويب كنفرانس كشورهاى عضو مقرر شد از 
محل درآمد نقدى جايزه صلح نوبل، جايزه اى تحت عنوان 
«e Hague Award�OPCW-» به افراد و موسسات 
غير دولتى كه اقدامات برجسته اى در زمينه تحقق اهداف 
ــيميايى انجام داده باشند، اعطاء  سازمان منع سالح هاى ش
ــته براى اولين بار اين جايزه به موسسه اى  شود. سال گذش
فنالندى و يك پزشك استراليايى به صورت مشترك اعطاء 
شد . طبق روال معمول قرار است جايزه مذكور توسط مدير 
ــيميايى طى مراسمى و در  كل سازمان منع سالح هاى ش
جريان بيستمين كنفرانس ساالنه كشورهاى عضو در اوايل 
آذرماه سال جارى به برندگان اعطاء شود .اعطاى اين جايزه به 
دكتر باللى مود، اذعان بين المللى نسبت به ديپلماسى فعال 
ــالمى ايران و تائيد مواضع  و مواضع صلح آميز جمهورى اس
ــالمى ايران در اجراى ملى و  سازنده و پيشرو جمهورى اس
ــالح هاى شيميايى است.گفتنى  بين المللى كنوانسيون س
ــور مهدي باللي در سال 1321 مود بيرجند به  است پروفس
دنيا آمد و تحصيالت خود را در حوزه پزشكى و سم شناسى 
ــت  در ايران و ايتاليا دنبال كرد. وى كه در حال حاضر رياس
مركز تحقيقات سم شناسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
ــهد را برعهده دارد، تاكنون جوايز متعدد بين المللى را  مش

كسب كرده است.

ــد بر  ــن تاكي ــكا ضم ــرات آمري ــناتور دموك ــك س ي
ــت:  ما  ــوريه گف ــراى س ــى ب ــل سياس ــن راه ح يافت
ــوريه همكارى  ــران در س ــيه و اي ــد بتوانيم با روس باي

كنيم.
ــبكه  ــتاين، در گفت وگو با ش ــناتور دايان فين اش  س
ــال همكارى  ــت: آمريكا در ح ــى گف ام اس ان بى س
ــت هاى  ــراى مقابله با تروريس ــا متحدانش ب نزديك ب
ــيه را ناديده مى گيرد.  داعش است، در حالى كه روس
ــع  ــش داراى مناف ــا داع ــه ب ــه در مقابل ــورى ك كش

است.
ــناتور دموكرات افزود:  ما بايد بتوانيم در منطقه  اين س
ــيه، در صورتى كه با ما همكارى  سوريه با ايران و روس

كنند،همكارى داشته باشيم.
وى با اشاره به اقدامات تروريستى اخير داعش در لبنان 
ــرنگونى يك هواپيماى متعلق به خطوط  و فرانسه و س
هوايى روسيه بر لزوم مقابله با اين گروه كه روز به روز در 

حال گسترش است تاكيد كرد.
ــكا و هم پيمانانش  ــخنگوى پنتاگون گفت كه آمري س
تاكنون 8 هزار حمله هوايى را عليه مواضع داعش انجام 

داده اند اما با روسيه همكارى نمى كنند.

ــه هجمه هاى برخى  ــاره ب ــردم تهران با اش نماينده م
ــورد برخى  ــت: معتقدم برخ ــيما، گف افراد به صداوس
ــوع برجام،  ــژه در موض ــه وي ــيما، ب ــا صداوس افراد ب
يك برخورد سياسى بود و در حقيقت اگر بنا بود كسانى 
ــق از آن منتقدان  به اين موضوع اعتراض كنند اين ح

برجام بود.
ــا اين رفتارها،  ــا بيان اين كه برخى ب عليرضا زاكانى، ب
ــى را در اختيار خود  ــانه مل ــتند تا رس دنبال اين هس
ــند تا صداوسيما  بگيرند، تصريح كرد: برخى مى كوش
ــر را به زبان  ــد و تنها حرف برخى عناص حرف حق نزن

بياورد.
ــيون ويژه برجام در مجلس گفت: بخش  رييس كميس
ديگرى از واكنش ها هم به موضوع خطاهاى طبيعى در 
ــيما برمى گردد، چنان كه در موضوعات اخير  صداوس

ديديم كه صداوسيما با اين گونه موارد برخورد كرد.
زاكانى گفت: معتقدم برخوردهاى سياسى برخى افراد 

با صداوسيما رسما جفايى است در حق رسانه ملى.

پزشك ايرانى برنده جايزه سازمان 
منع سالح هاى شيميايى شد

تاكيد يك سناتور آمريكايى بر لزوم 
همكارى با روسيه و ايران در سوريه

زاكانى: 
در حق صداوسيما جفا مى كنند

اخبار كوتاه

پوردستان در مراسم پايانى رزمايش؛

 بازتاب رزمايش محمد رسول اهللا 3 دل آمريكا را به لرزه درمى آورد
سرلشگر جعفرى :

امنيت در سوريه، اثر مستقيم در ايران دارد

ــاله برجام و  ــاره به مس ــت ملى با اش ــوراى امني عضو ش
ــد به دور از حب و  جريانات اخير گفت: نگاه به برجام باي
ــد و بايد چيزى  بغض هاى فردى، حزبى و اجتماعى باش
مدنظر قرار گيرد كه عزت و حقوق ملت در آن حفظ شود.

سعيد جليلى، در همايش «زنده باد مرگ بر USA» در 
ــت: آمريكا در روز 26 مهرماه كه  دانشگاه يزد اظهار داش
بايد به بندهايى از برجام عمل مى كرد، چهار بند مهم را 
ــد كه ملت ايران متوجه  عمدا از قلم انداخت اما بايد بدان
ــت كه  ــور و ملتى روبه روس ــت و با كش اين موضوع اس

دانشجو و استادش هوشيار هستند.
وى با بيان اينكه آمريكا از واژه كاهش تحريم در توافقات 
استفاده كرده نه برداشتن كامل تحريم ها افزود: آمريكا 
موارد مطرح شده توسط خود كه به آنها متعهد شده است 
را نيز اجرا نمى كند آنگاه دائم ملت ايران را از بازگرداندن 
ــاند و عده اى نيز در  ــدور قطع نامه مى ترس تحريم ها و ص
ــان  داخل به اين موضوع دامن مى زنند.جليلى خاطرنش
ــدن تحريم ها  ــدور قطعنامه و بازگردان كرد: موضوع ص
ــن طريق امتياز  ــت تا بتواند از اي ابزارى براى آمريكا اس
ــاند و افرادى كه اين موضوع  بگيرد و ملت ايران را بترس
ــه اين ابزار در  ــد، در واقع در صددند ك را مطرح مى كنن
دست آمريكا موثر واقع شود.عضو شوراى امنيت ملى بيان 
كرد: آنچه ما دنبال مى كنيم و از گذشته نيز به دنبال آن 

ــت اما آمريكا بارها  بوده ايم، دفاع از حقوق يك ملت اس
ثابت كرده كه از ضعف ما به عنوان يك اهرم فشار استفاده 
ــوده و همواره  ــدار نب ــف هرگز پاي ــرده گرچه اين ضع ك
مقدمه اى براى دستيابى به پيشرفت بوده و آمريكا امروز 

از همين موضوع متعجب است.
ــال 88، راكتور تحقيقاتى  ــه داد: وقتى در س جليلى ادام
تهران كه زير نظر آژانس فعاليت مى كرد و نياز به سوخت 
ــه از داروهاى  ــت تا 850 هزار بيمارى ك 20 درصد داش
هسته اى استفاده مى كنند، دچار مشكل نشوند، به آژانس 
ــوخت كرد، آمريكا درست در  نامه نوشت و درخواست س
ــت مطالبات غيرمعقول  ــروع به درخواس همين زمان ش

خود كرد.
ــى تواند  ــاس كرد م ــكا آن زمان احس ــزود: آمري وى اف
ــتفاده كند  ــار اس ــه عنوان يك اهرم فش ــن نياز ما ب از اي
ــد به متوقف  ــران را متقاع ــى بيند بايد اي درحالى كه م
ــر تعليق 20 درصد  ــانتريفيوژ ها و مذاكره بر س كردن س

كند.
ــده  ــرايط حاكم ش جليلى بيان كرد: امروز نيز همين ش
ــتفاده از موضوع  ــى كند مى تواند با اس و آمريكا گمان م
بازگرداندن تحريم ها به عنوان يك اهرم فشار، از تعهدات 
ــت هاى غيرمعقول را  ــانه خالى كرده و درخواس خود ش
مطرح كند.عضو شوراى امنيت ملى در بخش ديگرى از 

سخنان خود با بيان اينكه آمريكا و غرب امروز از هزينه بر 
بودن پيشرفت هاى علمى سخن به ميان آورده اند و اين 
هزينه را گزاف مى خوانند و در مورد آن اغراق مى كنند، 
ــى ايران در هراس  ــرفت علم تصريح كرد: آمريكا از پيش
است و با طرح اين موضوعات در صدد عوام فريبى است.

ــتراتژى امنيت ملى كه به امضاى  وى افزود: در سند اس
اوباما نيز رسيده و به طور رسمى منتشر شده، آمده است 
ــر دنيا باقى بماند و  كه آمريكا بايد تا يك قرن ديگر، رهب
ــت كه كشورهايى  در حالى اين حق را براى خود قائل اس

همچون ايران را سد راه خود مى داند.
ــرايطى كه آمريكا چنين حقى  ــد: در ش جليلى يادآور ش
ــته بودن  ــار ديگر وابس ــت و يك ب را براى خود قائل اس
ــادآورى مى كند،  ــه دنيا ي ــتكبار را ب انحصارطلبى و اس
كشورى با روحيه انقالبى اعالم مى كند كه من مى خواهم 
ــن را بر  ــرم و آمريكا اي ــودم تصميم بگي ــراى خ خودم ب
ــا از زمان فرار  ــور م نمى تابد زيرا آنچه در مواجهه با كش
ــته اى رخ  ــى و انرژى هس ــاه معدوم تا جنگ تحميل ش
ــده بود. وى تصريح  داد در معادالت آمريكا گنجانده نش
ــرفت كند بايد  ــا اگر مى خواهد پيش كرد: اكنون ملت م
ــته باشد و سپس  ــرفت علمى را مدنظر داش نخست پيش
ــود بردارد و از  ــكا را از پيش روى خ مانعى همچون آمري

عوام فريبى هاى آمريكا هراسى به دل راه ندهد.

ــيون انرژى مجلس با اشاره  دبير كميته هسته اى كميس
ــورهاى  به توافق ايران و 1+5 درباره ى كمك يكى از كش
داراى دانش فنى هسته اى در بازطراحى راكتور اراك از 
ــيون انرژى مجلس توضيح  مسووالن خواست به كميس
دهند كه چرا كشور چين به عنوان محور بازطراحى راكتور 

انتخاب شده است.
جليل جعفرى اظهار كرد:  اين روزها صحبت از اين است 
ــى راكتور اراك  ــاس مفاد برجام براى بازطراح كه بر اس
ــورهاى 1+5 و ايران سندى امضاء شود.وى  بايد بين كش
ــد بازطراحى شود  افزود: راكتور اراك به اين علت قرار ش
كه طرف مقابل مى خواست مطمئن باشد طراحى آن به 
گونه اى است كه توليد پلوتونيوم در حدى نباشد كه براى 
مصارف غير صلح آميز استفاده شود. كار خوبى كه با تدبير 
ــد حدود 2  ــد اين بود كه مقرر ش آقاى صالحى انجام ش
ــده در اين راكتور استفاده شود و  درصد اورانيوم غنى ش
راكتور همچنان آب سنگين باقى بماند. به اين ترتيب ما 
از آب سنگين استفاده مى كنيم كه بخشى از آن هم مازاد 
است و مى توانيم آن را صادر كنيم. اين عضو كميسيون 
انرژى مجلس ياد آور شد: بر اساس توافق صورت گرفته 
نوع طراحى راكتور و مخزن تحت فشار راكتور بايد عوض 
شود كه قاعدتا قلب راكتور كوچك تر مى شود. همچنين 
ــوده و براى وضعيت فعلى نمى تواند  مخزن قبلى بزرگ ب
ــود. پس بايد قلب راكتور و مخزن جديدى  ــتفاده ش اس
ــاير تجهيزات وابسته بايد  براى راكتور طراحى شود و س
مجددا طراحى شود.جعفرى خاطر نشان كرد: پيش از اين 
مقرر شده بود كه در قالب برجام از دانش فنى كشورهاى 
هسته اى براى كمك به بازطراحى راكتور اراك استفاده 
شود. در واقع امتيازى كه كشورهاى پيشرفته هسته اى به 
ما دادند اين بود كه در طراحى و ساخت و تامين و تجهيز 
راكتور به ما كمك مى كنند. اما اخيرا آقاى بعيدى نژاد در 
ــور بازطراحى راكتور  مصاحبه اى گفته بود كه چين مح
ــان  ــن كار با نظارت كارشناس ــود و احتماال اي خواهد ب
ــا چين را به  ــود.وى اضافه كرد: م آمريكايى انجام مى ش
ــته اى نمى شناسيم و  ــور دارنده ى دانش هس عنوان كش
معتقديم فرانسه، روسيه و آلمان كه در صنعت هسته اى 
ــتند بهتر بود محور اصلى باز طراحى  صاحب سبك هس
راكتور قرار بگيرند و شايد الزم باشد تجديد نظرى صورت 
بگيرد كه چين كه خودش وابسته است و شرايط الزم را 
براى بازطراحى راكتور ندارد محور بازطراحى قرار نگيرد.

اين عضو كميسيون انرژى در پايان گفت: وقتى طبق مفاد 
برجام كشورهاى پيشرفته بايد به ما در اين زمينه كمك 
ــور چين را انتخاب كرديم؟ از مسووالن  كنند چرا ما كش
كشورمان مى خواهيم توضيحات فنى خود را در اين باره 

به كميسيون انرژى مجلس ارائه كنند.

دليل انتخاب چين به عنوان محور 
بازطراحى راكتور اراك اعالم شود
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جليلى:
نگاه به برجـام 

به دور از حب و بغض هـاى 
حـزبى و فـردى باشد

رييس جمهور در جلسه هيات دولت:

مبناى دولـت يازدهم، 
تعامل و روابط حسنـه 

با كشورهـا است
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در حالی ک��ه ب��ه گفت��ه مس��ووالن وزارت جهاد 
کشاورزی از ابتدای امس��ال واردات برنج همچنان 
ممنوع بوده و تاکنون مجوزی برای آن صادر نشده 
است، در مهر امسال بیش از یک میلیون تن برنج به 
کشور وارد شد تا مجموع برنج های وارداتی در سال 

جاری به حدود1/5میلیون تن برسد.
البته مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی از صدور مجوز 
تا س��قف 600 هزار تن برای واردات برنج درآینده 
خب��ر داده که به نظر می رس��د که دلخوش��ی های 
صادر کنندگان هندی برنج محقق ش��ده است؛ چرا 
که آنها حتی زودتر از آنکه مجوزی برای شان صادر 
ش��ود توانس��تند بازاری برای برنج بی کیفیت خود 

پیدا کنند.
امس��ال بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تن برنج در 
کشور تولید ش��د که با توجه به واردات حدود 400 
هزار تنی آن در نیمه اول امس��ال که از محل ثبت 
سفارش های گذشته صورت گرفته بود و همچنین 
با توج��ه به حج��م عظی��م واردات ای��ن محصول 
طی س��ال های گذش��ته، به نظر می رس��ید امسال 
مجوزی ب��رای واردات این محصول صادر نش��ود و 
 ش��اهد واردات انبوه و بی��ش از حد ای��ن محصول

 نباشیم.

گرچه علی قنبری نیز درباره وضعیت تولید و واردات 
برنج به ایس��نا گفته بود که وضعیت برنج امسال از 
سال گذشته بهتر است و حداکثر تا 600 تن اجازه 

واردات برنج را به بخش خصوصی می دهیم.
اما در حالی که مس��ووالن وزارت جهاد کشاورزی 
همواره بر ادام��ه ممنوعی��ت واردات برنج و مجوز 
ندادن به وارد کنندگان اصرار دارند، اتفاقی عجیب در 
مهر امسال رخ داد که به نظر می رسد واردکنندگان 
توانستند زودتر از موعد و بیشتر از مجوز، دست به 

واردات آن هم در یک ماه بزنند.
 چراک��ه در مهر ماه یک میلی��ون و 94 هزار و 500 
تن برنج به کشور وارد ش��د و مجموع واردات هفت 
ماهه امس��ال به یک میلیون و 490 هزار و 300 تن 
رسید که از نظر وزنی 99/44 درصد افزایش و از نظر 
ارزش��ی 52 درصد کاهش را نس��بت به هفت ماهه 
سال گذشته نشان می دهد. همچنین یک میلیون و 
385 هزار تن از برنج های وارداتی از کشور هند بوده 
است.جالب تر این که متوس��ط قیمت هر کیلوگرم 
برنج وارداتی در ش��ش ماهه امسال حدود یک دالر 
بوده که در هفت ماهه امس��ال به ح��دود 0/3 دالر 
 رسیده است و مشخص نیست این واردات میلیونی 
یک شبه برنج با چه کیفیت و قیمتی صورت گرفته 

اس��ت.البته پیش از این عباس کشاورز معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در امور زراعت گفته بود ممنوعیت 
واردات برنج همچنان ادامه دارد و هیچ قولی از این 
بابت به طرف های هندی یا دیگ��ر صادرکنندگان 

برنج به ایران نداده ایم.
وی اف��زود: واردات انج��ام ش��ده ط��ی ماه ه��ای 
اخی��ر براس��اس ثب��ت س��فارش های ص��ورت 
گرفت��ه از س��ال گذش��ته ب��وده است.ش��اید 
 ب��ا توج��ه ب��ه رون��د کاهش��ی واردات برن��ج در

 ش��ش ماهه امس��ال و واردات تدریج��ی و کم این 
محصول، اس��تدالل وزارت جهاد کشاورزی مبنی 
بر این که مجوزی به واردات برن��ج ندادند و واردات 
انجام ش��ده مربوط به ثبت س��فارش های گذشته 
بوده اس��ت قابل قبول باش��د، اما حاال ک��ه بیش از 
 یک میلیون ت��ن در یک ماه به کش��ور وارد ش��ده

 است
 دیگ��ر نمی ت��وان پذیرف��ت ک��ه ای��ن واردات نیز 
از طریق ثبت س��فارش های گذش��ته بوده باش��د 
و مس��ووالن وزارت جه��اد کش��اورزی بای��د 
پیگیر این مس��اله باش��ند ک��ه چگونه و ب��ا کدام 
 مج��وز ای��ن هم��ه برن��ج ب��ه کش��ور وارد ش��ده 

است.

رییس سازمان ملی استاندارد از توافق این سازمان با وزارت بهداشت و سازمان 
دامپزشکی برای استفاده از مرغ قطعه بندی شده در فرآورده های گوشتی خبر 

داد.
نیره پیروزبخت درباره تفاهم نامه سه جانبه وزارت بهداشت، سازمان استاندارد 
و سازمان دامپزش��کی در راستای اس��تفاده از خمیر مرغ با ش��رایط خاص در 
فرآورده های گوش��تی، اظهار کرد: هنوز این تفاهم نامه امضا نشده اما مذاکرات 

اولیه صورت گرفته که آن هم در باب خمیرمرغ نبوده است.
وی افزود: این مذاکرات درباره استفاده از مرغ قطعه بندی شده مورد تایید سازمان 
دامپزشکی و با مهر این سازمان اس��ت که بتواند در کارخانه های فرآورده های 

گوشتی استفاده شود که حداقل من اسم آن را خمیر مرغ نمی گذارم.
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بسیاری از افراد مرغ های تکه بندی 
شده را در منزل خود استفاده می کنند، ادامه داد: مرغ های تکه بندی شده فقط 
گوشت مرغ است که ما خودمان هم در خانه ها از آن استفاده می کنیم؛ برای مثال 
مردمی که به دالیل مختلف نمی خواهند گوشت قرمز مصرف کنند، با گوشت 

مرغ غذا درست می کنند.
پیروزبخت با بیان اینکه توافق اولیه روی این موضوع انجام ش��ده است، گفت: 

هنوز صورتجلسه ای امضا نکردیم، چراکه باید شرایط آن ریز به ریز نوشته شود 
که سازمان استاندارد، وزارت بهداش��ت و دامپزشکی هر کدام چه وظیفه هایی 
 در این باره دارند که طی یکی - دو روز آینده این صورتجلسه و تفاهم نامه امضا

 می شود.
وی همچنین درباره جلسه  با رییس سازمان استاندارد کشور عراق اظهارکرد: 
در بهمن سال گذشته با سازمان استاندارد عراق تفاهم نامه ای را امضا کردیم و 
باید برنامه اجرایی آن را امضا می کردیم تا کارهای اجرایی آغاز شود اما به دلیل 
تحرکات مرزی تروریست ها که در عراق خیلی زیاد بود، نه عراقی ها توانستند به 

ایران بیایند و نه ما توانستیم به این کشور برویم.
رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: بعد از گذشت هفت ماه زمینه این امر 
فراهم شد و هدف این است که تس��هیل تجاری بین ایران و عراق اتفاق بیفتد و 

استانداردهای ملی دو کشور با هم انطباق داده شود.

پیروزبخت ادامه داد: باید تفاوت های دو اس��تاندارد باهم مشخص شود. ما نیز 
استانداردهای آن ها را می گیریم و به تولیدکنندگان خودمان که قصد صادرات به 

این کشور را دارند، می دهیم تا بر اساس آن استانداردها، تولید کنند.
وی با بیان اینکه اخیرا مصوبه ای داش��تیم که صادرات صرفا نباید با استاندارد 
ما باشد بلکه می تواند با استاندارد کش��ور مقصد انجام شود، اظهارکرد: انطباق 
اس��تانداردها با عراق مربوط به همه کاالهاس��ت، اما با اولویت بندی و برحسب 

درخواست طرف مقابل.
رییس سازمان ملی استاندارد درباره اولویت های ارائه شده از سوی عراق گفت: 
تاکنون موادغذایی به ویژه صنایع لبنی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و خودرو 

به عنوان اولویت های عراق برای انطباق استاندارد اعالم شده است.
به گفته پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد تاکنون حدود 30 استاندارد کشور 

عراق را به انگلیسی ترجمه کرده و آمادگی دارد این تعداد بیشتر شود.

در حالی ک��ه برخ��ی از واردات خ��ودرو با ارز 
مبادل��ه ای خب��ر داده و نس��بت ب��ه آن انتقاد 
کرده اند، رییس س��ازمان توس��عه تجارت این 
موض��وع را رد و تاکید ک��رد: حدود دو س��ال 
اس��ت به هیچ عنوان ارز مبادله ای برای خرید 
خودروهای وارداتی اختصاص داده نشده است.

چن��دی پیش دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگن 
قطعه سازی کش��ور ازاختصاص ارز مبادله ای 
به برخی خودروهای وارداتی خبر داد که انتشار 
این خبر موجی از اعتراضات را به دنبال داشت.

در ای��ن زمین��ه برخ��ی کارشناس��ان عنوان 
کردن��د این موض��وع نش��ان دهنده تناقض در 
سیاس��ت های اقتص��ادی کش��ور اس��ت و ارز 
یارانه ای باید صرف واردات تکنولوژی، مواد اولیه 
تولید و کاالهای سرمایه ای ش��ود؛ نه کاالهای 
مصرفی همچون خ��ودرو و از طرف��ی با توجه 
به آغاز فرآیند رس��می لغو تحریم ها و باز شدن 
درهای اقتصادی کشور، ارز یارانه ای باید برای 
خرید و انتقال تکنول��وژی روز جهان در جهت 
کمک به ارتقای س��طح کیف��ی صنایع داخلی 

استفاده شود.
اما ولی اهلل افخمی راد رییس س��ازمان توس��عه 
تجارت این موضوع را ش��ایعه ای بیش ندانست 
و اظهار ک��رد: واردات خودرو ب��ا ارز آزاد انجام 
می ش��ود و واردات با ارز مبادله ای به هیچ وجه 

صورت نگرفته است.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت درباره 
شاخص های لوکس محسوب شدن خودرو نیز 
گفت: پیشنهاد کرده ایم که خودروها بر اساس 
ارزش و قیمت ش��ان لوکس محسوب شوند، نه 
حجم موتور که این موض��وع  در دولت در حال 

بررسی است.
وی با بیان اینکه این موضوع مراحل بررسی خود 
را در دولت سپری می کند، خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر مبنای لوکس بودن خودروها،  حجم 

موتور آن هاست، نه قیمت شان.

در حالی سقف وام خودرو 110 هزار نفر و وام 
خری��د کاالی ایرانی حداکث��ر 350 هزار نفر 
است که با این حساب از جمعیت 78 میلیون 
نفری ای��ران، حداکثر دو ت��ا 3 میلیون نفر از 
این وام ها بهره مند می شوند و بقیه جمعیت 

کشور محرومند.
دولت روحانی به تازگی بس��ته جدیدی برای 
خ��روج از رکود و ایج��اد رونق ارائ��ه کرد که 
پرداخت وام های خ��ودرو، کاال و تولید در آن 

در نظر گرفته شد.
پرداخ��ت وام 25 میلیون تومان��ی خودرو به 
110 هزار نفر هفته پیش انجام ش��د و بانک 
مرکزی 2750 میلیارد تومان اعتبار برای آن 

در نظر گرفت.
بر اساس آنچه فوالدگر رییس کمیسیون ویژه 
تولید ملی اعالم کرده اس��ت، مس��الن بانک 
مرکزی مجموع اعتبار این س��ه وام را 9500 
میلی��ارد توم��ان در نظر گرفتن��د که 6750 
میلیارد تومان برای خرید کاالی ایرانی و وام 

تولید است.
اگر چنانچه اعتب��ار 6750 میلی��ارد تومانی 
به نسبت مس��اوی بین وام های خرید کاالی 
ایرانی و تولید تقسیم ش��ود، وام 10 میلیون 
تومانی کاال حداکثر به 350 هزار نفر می رسد.

بنابراین از دو وام خودرو و کاال حداکثر 450 

تا 500 هزار نفر بهره مند هستند و با حساب 
دربرگیری 3 تا 5 نفر در ه��ر خانوار، با لحاظ 
باالترین بُعد خانوار، حداکث��ر 2 تا 3 میلیون 
 نفر از این وام ها س��ود می برن��د و از جمعیت

 78 میلی��ون نف��ری ای��ران، 75 میلیون نفر 
محروم هستند.

این در حالی است که با توجه به اقساط حدود 
700 هزار تومانی این تس��هیالت، عمده این 
500 هزار نفر هم جزو اقشار برخوردار کشور 
هس��تند و قش��ر محروم در این فهرست قرار 

ندارند.

مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات حمایت��ی 
کش��اورزی گفت:س��موم چینی ک��ه بخش 
خصوص��ی وارد ک��رده ، تکنیکال ه��ای آنها 
از م��واد نامرغ��وب و ارزان قیم��ت اس��ت و 
همین مس��اله باعث ش��ده میزان جذب شان 
 ب��ه محص��والت بی��ش از ح��د اس��تاندارد

 باشد.
ی��زدان س��یف  درب��اره بح��ث باقی مان��ده 
س��موم در برخ��ی میوه ه��ا، اظهارداش��ت: 
در ای��ن زمین��ه بخش��ی از مش��کالت م��ا 
مرب��وط ب��ه اس��تفاده از س��موم نیس��ت 
 بلکه ب��ه مص��رف س��موم بی کیفی��ت ربط

 دارد.
 وی ب��ا بیان اینک��ه بخش خصوص��ی منافع 
اقتصادی خ��ود را در واردات س��م می بیند، 
اضافه کرد: امروزه 85 درصد بازار سموم دنیا 
متعلق به چهار کشور و  11 شرکت است که 
ژاپن، سوسیس و آمریکا از جمله این کشورها 

هستند.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
15 درصد بازار س��موم دنیا را متعلق به دیگر 
کش��ورها از جمله چین عنوان ک��رد و افزود: 
ارزان بودن س��موم چینی باعث شده صد در 
صد بازار س��موم ما در اختی��ار چینی ها قرار 
 بگیرد و محص��والت بی کیفیت وارد کش��ور

 شود.
وی با بیان اینکه با مش��کل  کیفیت س��موم 
تامی��ن ش��ده مواجه هس��تیم، اف��زود:  این 
وظیفه س��الیان گذش��ته به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده  ومتاس��فانه س��موم چینی که 
بخش خصوص��ی وارد ک��رده، تکنیکال های 
آنها از م��واد نامرغوب و ارزان قیمت اس��ت و 
همین مس��اله باعث ش��ده میزان جذب شان 
 ب��ه محص��والت بی��ش از ح��د اس��تاندارد

 باشد.
 مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات حمایت��ی 
کش��اورزی با بی��ان اینک��ه می��زان مصرف 
س��موم در ایران نسبت به متوس��ط جهانی 
خیل��ی پایین تر اس��ت، گفت:  مش��کل دوم 
ای��ن اس��ت که تن��وع س��مومی ک��ه بخش 
خصوصی وارد کرده، کم است و چون از یک 
س��م به دفعات مختلف اس��تفاده می کنیم، 
 عم��ال مان��دگاری آن در محص��ول بیش��تر 

می شود.
 وی اظهارامی��دواری ک��رد: مس��ووالن 
بخ��ش دولت��ی، خصوص��ی و همچنی��ن 
خود کش��اورزان سیاس��ت های مناس��بی را 
در ای��ن ح��وزه اتخ��اذ و ت��الش کنن��د ت��ا 
 کیفی��ت کوده��ای تامی��ن ش��ده افزای��ش

 یابد.

رییس سازمان توسعه تجارت؛

هیچ خودرویی با ارز مبادله ای وارد نشده است
75 میلیون ایرانی 

از وام های جدید دولت محروم شدند
عامل آلودگی میوه های ایرانی

 معرفی شد

خبر

با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار 2750میلیارد تومانی به وام 
25میلیونی، فقط شش هزار و 750 میلیارد تومان از اعتبار بانک مرکزی 
برای اجرای دو طرح خرید کاال و تولید باقی مانده است و حداکثر 350هزار 
نفر می توانند وام کاال بگیرند.دولت برای جلوگیری از تشدید رکود در سطح 
بازار اقدام به تهیه بسته ای تحت عنوان سیاست های تشویقی دولت برای 
تحریک تقاضا در بازار کرده است و در قالب این بسته قرار شد سه وام خرید 
خودرو، کاالهای مصرفی و تولید با نرخ سود 16 و 12 درصد اجرایی شود.

در طرح اعطای تس��هیالت به بنگاه ه��ای تولیدی از طریق تس��هیالت 
خرید دین، بانک ها اس��ناد ناشی از فروش اقس��اطی کاالهای واسطه ای 
را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود س��االنه 16 درصد خریداری 
می کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ ساالنه 14 

درصد برای بانک های عامل تامین می شود.
کارت خرید کاالی ایرانی که ابزاری اعتباری است برای عموم مردمی که 
درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر ش��ده و دارنده آن می تواند تا سقف 
تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون 
ریال خواهد بود، کاالهایی را بخرد که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تعیین شده است.
 در طرح خرید خودرو هم بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو 
 و ماش��ین آالت کش��اورزی را تا س��قف 250 میلیون ریال و حداکثر تا

 80 درصد بهای فروش هر دس��تگاه در قالب عقد خری��د دین با نرخ 16 
درصد خریداری می کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک  مرکزی با 

نرخ ساالنه 14 درصد برای بانک های عامل تامین می شود.
از میان این س��ه طرح وام خرید خودرو 18 آبان آغاز شد و خودروسازان 
سقف 110هزار دستگاه خودرو را ظرف 6 روز به فروش رساندند. حال با 
در نظر گرفتن این امر که بانک مرکزی در مجموع فقط اعتباری معادل 
9هزار و 500 میلیارد تومان برای سه طرح مذکور در نظر گرفته است، با 
اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار 2هزار و 750 میلیارد تومانی 
به بخش خرید خودرو، فقط شش هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار بانک 

مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کاال و تولید باقی مانده است.
حال اگر دولت این اعتب��ار را بین خرید کاالی ایرانی و تولید به نس��بت 
مساوی تقسیم کند، به هر یک کمتر از 3400 میلیارد تومان می رسد و با 
توجه به سقف وام 10میلیونی خرید کاالی ایرانی به نظر می رسد حداکثر 

350هزار نفر بتوانند از این تسهیالت بهره مند شوند.

پرداخت وام 10میلیونی کاال ، به حداکثر 
350هزار ایرانی

پیروزبخت خبر داد؛

تصمیم جدید برای استفاده از گوشت مرغ در سوسیس و کالباس

خبر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه وام 
خودرو و کاال دردسرساز می شود، گفت: برخی ها دنبال قالب کردن 

جنس های بنجل چینی به مردم هستند.
محمدابراهیم نکو درباره افزایش وام 25میلیون تومانی خودرو و وام 
10میلیون تومانی کاال بیان کرد: اگر ای��ن وام ها برای تحقق اهداف 
مشخص ش��ده به صورت اصولی و فنی طراحی و برنامه ریزی شود، 

می تواند بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را حل کند.
وی افزود: قضاوت برای تأثیر نهایی این تسهیالت هنوز زود است. از 
طرفی  در صورت وجود منابع موردنیاز می توان به آثار مثبت آن برای 
تحرک بخش��ی به تقاضا و پویایی اقتصاد امیدوار بود و از طرفی هم 

پیامدهای منفی آن نگران کننده است.
اعطای وام در دولت گذشته

این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه شرایط اعطای 
وام به ویژه برای وام کاال خاص است و با توجه به شرایطی که دولت 

گذاشته فقط بخشی از جامعه مشمول آن می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وام هایی مانند کاال به بخشی از افراد 
تعلق می گیرد، دردسرساز خواهد شد که پس از اجرای طرح شاهد 
اعتراض برخی از ش��هروندان خواهیم بود.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اگر شرایط تسهیالت دهی بانک ها 
که بعضا  برخی از ضمانت نامه ها به اجبار وضع ش��ده نمی توان انتظار 

داشت وام کاال درست هدایت شود.
وام ها مشکل آفرین می شود

وی اشاره کرد: آیا واقعا این وام های دریافتی به همان سمت خودرو 
یا لوازم خانگی داخلی اعالم شده روانه خواهد شد؟ اگر به آن سمت 

هدایت نشود مشکل آفرین خواهد شد.
نک��و گف��ت: اگ��ر بانک ها ی��ا دول��ت صرف��ا به فک��ر اعط��ای این 
وام باش��د و ب��ر نح��وه مص��ارف آن نظارت��ی نداش��ته باش��ند. 
فرصت��ی ب��رای واردکنن��دگان س��ودجو ایج��اد م��ی ش��ود، 
 ت��ا اجن��اس بی کیفی��ت و بنج��ل چین��ی را ب��ه م��ردم قال��ب

 کنند.
وی ادامه داد: نمی توان به افراد جامعه کاالیی را تحمیل کرد زیرا که 
افراد براساس ذائقه خودشان به دنبال کاالی موردنظرشان هستند. 

مردم به هر قیمتی کاالی بی کیفیت داخلی را نخواهند خرید.

وام خودرو و کاال دردسرساز می شود؛
 تهدید قالب کردن جنس های بنجل 

چینی به مردم

هندی ها سد ممنوعیت را شکستند

برنج وارداتی یک ماهه ، ره ساالنه رفت!
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عكس روز (بوتيمار) 

دريچه

دريچه
ــازمان حفاظت  ــعه فناورى س ــت دفتر پژوهش و توس سرپرس
محيط زيست با بيان معضالتى كه محيط زيست در بخش هاى
ــت، گفت:  ــوا با آن مواجه اس ــه آب ، خاك و ه مختلف از جمل
نخستين اردوى استارت آپ سبز فرصتى براى كاهش معضالت 

و مشكالت زيست محيطى است. 
ــازمان از رويداد ها و  ــان اينكه اين س  صدر الدين عليپور، با بي
ــيل هايى كه بتواند موضوع محيط زيست را تقويت كند  پتانس
استقبال مى كند، اظهار داشت: يكى از اين حوزه ها استارت آپ
ــتفاده از فرصت ها و خالقيت هاى  ــى براى اس است؛ زيرا روش
ــت، به منظورتاثيرگذارى در  شغلى براى ايجاد كسب و كار اس

حوزه هاى اقتصادى.
ــتين اردوى  ــزارى نخس ــت برگ ــه سياس ــان اينك ــا بي وى ب
ــات و دغدغه هاى  ــتيبانى از موضوع ــبز، پش ــتارت آپ س اس
ــى كه  ــه معضالت ــا توجه ب ــزود: ب ــت ، اف ــت اس ــط زيس محي
ــاك ، هوا با آن ها  ــت در حوزه هاى مختلف آب، خ محيط زيس
ــع معضالت  ــا براى رف ــن ظرفيت ه ــد از اي ــت ،باي روبه رواس

بهره گرفت. 
ــازمان  ــتارت آپ س ــور ، يكى از اهدافى كه در اس به گفته عليپ
ــت پيگيرى مى كند ،استفاده از ايده هاى  حفاظت محيط زيس
ــاتيد و متخصصان حوزه محيط زيست است  ــان ، اس كارشناس

كه در دو سطح شركت كننده و داورى حضور خواهند داشت.
اقدام عملى براى رفع مشكالت حوزه محيط زيست 

صورت نمى گيرد 
ــكل  ــت صرفا تش ــى اين اس ــر عموم ــان اينكه تفك ــا بي وى ب
ــد ، افزود كه  ــد فعاليت كن ــت باي دولتى در حوزه محيط زيس
ــت به جامه عمل  فناورى ها و خالقيت ها در حوزه محيط زيس
ــكالت  ــدام عملى براى رفع مش ــا اق ــد و به واقعيت ي نمى رس
ــودو از اين رو برگزارى اين اردوى  محيط زيست منجر نمى ش

استارت آپ مى تواند گامى در رفع اين موضوع باشد.
ــتارت آپ سبز  ــتين اردوى اس عليپور ادامه داد : برگزارى نخس
اقدام خوبى براى طرح خالقيت ها و در نهايت استفاده از خروجى 

ايده هاى مطروحه در فعاليت هاى اقتصادى است.
ــد فناورى پارك فناورى  بنابر اين گزارش، هزاوه مدير مركز رش
ــتاب دهى نوآورى در  پرديس و عضو شوراى راهبردى مركز ش
ــتارت آپ يك رويداد  ــاره به اينكه اردوى اس اين نشست با اش
ــت و در 3 روز متوالى  ــر دنياس ــى در سراس ــى – تجرب آموزش
ــركت كنندگان اعم  ــن رويداد ش ــود، گفت: در اي برگزار مى ش
ــارى، بازاريابان  ــان ، مديران تج ــجويان ، برنامه نويس از دانش
ــزه ترين و  ــا پرانگي ــى آيند ت ــرد هم م ــان گرافيك گ و طراح

خالقه ترين 54 ساعت زندگى شان را تجربه كنند.
ــاعت پس  ــدگان در اين 54 س ــركت كنن ــا بيان اينكه ش وى ب
ــروع  ــكيل تيم داده و ش ــان ، تش ــرح كردن ايده هاى ش از مط
ــت،  ــد، گفت: در روز نخس ــان مى كنن ــراى ايده هاى ش به اج
ــرا انتخاب ــا، برترين آنها براى اج ــردن ايده ه پس از مطرح ك
مى شوند و شركت كنندگان در روز دوم به تيم هاى 7 يا 8 نفره 
ــده و تالش خود را براى پرورش ايده و رساندن آن به  تقسيم ش

مرحله اجرا آغاز مى كنند. 
ــوم زمان ارائه ى كار هاى تكميل  هزاوه خاطر نشان كرد: روز س
شده ى تيم ها به هيات داوران است و در پايان تيم هاى اول، دوم 
و سوم انتخاب شده و جوايزى را براى پيشبرد كسب و كار خود 

دريافت خواهند كرد.
ــور  ــول مح ــبز ، ح ــتارت آپ س ــرد: اردوى اس ــح ك وى تصري
ــاك برگزار ــرژى هاى پ ــى و ان ــع طبيع ــت ، مناب محيط زيس
 مى شود و مربيان اين رويداد نيز افراد خبره و متخصص در حوزه 

كارآفرينى، كسب و كار ، فنى و برنامه نويسى هستند.
ــد فناورى پارك فناورى پرديس و عضو شوراى  مدير مركز رش
ــتاورد هاى اين  ــتابدهى نوآورى، يكى از دس راهبردى مركز ش
ــرى در حين  ــرد و گفت: يادگي ــوان ك ــداد را يادگيرى عن روي
پياده سازى و خلق، ماهيت اصلى اردوهاى استارت آپ را شكل 
مى دهد و به افراد كمك مى كند تنها به نظريه ها گوش نكنند 
بلكه استراتژى خودشان را بنا نهند و در حين كار آن را آزمايش 

كنند. 
وى ، ايجاد شبكه ارتباطى تخصصى، آموختن مهارت هاى جديد 
و راه اندازى يك كسب و كار را از ديگر دستاورد هاى اين رويداد 
ــمرد و افزود: از برنامه جانبى اين اردو، كافه تكنولوژى سبز  برش
و نمايشگاهى از برترين تكنولوژى هاى سازگار با محيط زيست 
است كه عالوه بر معرفى اين تكنولوژى ها ، در افراد شركت كننده 

، ايده و انگيزه براى حركت در اين جهت ايجاد مى كند.
مدير مركز رشد فناورى پارك فناورى پرديس ادامه داد: در اين 
نمايشگاه هريك از شركت ها و يا سازمان هاى متقاضى مرتبط 
به اين حوزه اقدام به برپايى غرفه و معرفى ماموريت و محصوالت 

خود مى كنند.
ــى ديگر از ــب و كار يك ــدل كس ــوم م ــى ب وى كارگاه آموزش
ــى از ابزار هاى  ــوان كرد و افزود: يك برنامه هاى اين رويداد عن
كاربردى در ايده پردازى و طراحى كسب و كار ها است و به افراد 
كمك مى كند در قالب يك زبان مشترك مفاهيم و عناصر كسب 
و كار شان را در كنار همديگر ترسيم كنند.به گفته وى ، اردوى 
ــاختن محيطى براى طرح و اجراى  استارت آپ سبز با فراهم س
ايده هايى با هدف حفظ محيط زيست ، فرصت شروع يك كسب 
و كار سبز را به دوست داران محيط زيست هديه مى دهد.  الهى، 
مشاور انجمن علمى مديريت فناورى اطالعات با تاكيد بر اينكه 
ــت از فناورى هاى نوين  براى حفاظت از محيط زيست نياز اس
ــود، گفت: فناورى ها ظرفيت هاى متفاوتى دارند و  استفاده ش

فناورى هاى نوين يك موج بلند ايجاد مى كنند .
ــت  وى ادامه داد : يكى از آن ها فناورى ها، فناورى اطالعات اس
و مى خواهد ايده هاى حفظ محيط زيست شناسايى و پرورش 
دهد و به كاربر اصلى سازمان حفاظت محيط زيست كمك كند.

ــران با  ــبز ته ــتارت آپ س ــه اينكه جايگاه اس ــاره ب الهى با اش
ــت، افزود: انتظار مى رود  ــتارت آپ ها ى ديگر متفاوت اس اس
ــت از ايده هاى دانشجويان به نحو  سازمان حفاظت محيط زيس
احسن استفاده كند.وى با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم حفاظت 
ــيم مى بايست از فناورى هاى نوين  از محيط زيست داشته باش

ــت استفاده كنيم، افزود:  براى كنترل آلودگى هاى محيط زيس
ــتند و ضرورت  ــت هس ــوع محيط زيس ــاد درگير موض 15 نه
ــام هماهنگى  ــاى مختلف، نظ ــراى هماهنگى بخش ه دارد ب
ــگ كند  ــتم را هماهن ــه اكوسيس ــت ك ــوآورى محيط زيس ن

داشته باشيم .
تسلط انسـان بر تكنولوژى منجر به تخريب محيط 

زيست شده است. 
ــگاه تربيت  ــى دانش ــى اجتماع ــاون فرهنگ ــن ناصرى مع امي
ــاره به جايگاه و اهميت بين المللى  مدرس در اين نشست با اش
محيط زيست، گفت: فعاليت افراطى انسان بر محيط زيست علت 
ــته خصوصا 60-50 سال گذشته  تخريب آن در صد سال گذش
است كه در سايه تسلط انسان بر تكنولوژى اين تخريب صورت 

گرفته است.
تنها راه مهـار تاثير منفى تكنولوژى بـا تكنولوژى 

است.
ــى داد كه  ــان قدرت و تواناي ــوژى به انس ــه داد : تكنول وى ادام
ــوژى مى توانيم  ــخير كند و فقط از طريق تكنول طبيعت را تس
ــراى مبارزه  ــن ببريم و ب ــت را از بي ــاى محيط زيس تخريب ه

ــوژى نداريم.همچنين  ــه تكنول ــل ب ــب راهى جز توس با تخري
ــاورى مدرس،  ــارك علم و فن ــط عمومى پ ــوى مدير رواب موس
ــاورى كريدور  ــاره به اينكه پارك هاى فن ــه با اش در اين جلس
ــردازى و پردازش و پرورش دهنده  فناورى و مكانى براى ايده پ
ــتند، افزود:  ــتقل هس ــه عنوان ايده مس ــاخت ايده ب ايده تا س
ــارت ، تجارت ايده  ــلحه باالترين تج ــد از تجارت اس در دنيا بع

است.
ــبز تهران مى خواهد  ــوى با تاكيد بر اينكه استارت آپ س موس
ــد ، افزود:  ــاد كن ــت ايج ــوزه محيط زيس ــده در ح تجارت اي
ــت و همين موضوع يكى از  محيط زيست كشور ايران ارزان اس

داليل تخريب محيط زيست در كشور است.
ــبز تهران در  ــتارت آپ س ــتين اردوى اس ــت، نخس گفتنى اس
تاريخ هاى 27، 28 و 29 آبان ماه 1394 همزمان با هفته جهانى 
ــود و 13 رويداد همزمان با اين رويداد  كارآفرينى برگزار مى ش
برگزار مى شود كه موضوع اردوى آموزشى تهران محيط زيست 
ــتر دوره ها در حوزه عمومى برگزار مى شود و چند  است و بيش
ــب و كار ، موبايل ، محيط  ــر در حوزه كس اردوى تخصصى ديگ

زيست و گردشگرى در شهر هاى ديگر برگزار مى شود.

بز پرواز مى كند ؟ پاسخ اين پرسش بستگى به كشورى دارد كه در آن زندگى 
مى كنيد؛ مثال اگر كشاورزى در كشورى اروپايى باشيد و يك بز پرنده ببيند 
احتماال از ترس قبض روح مى شويد اما همان بز در مراكش ، يك موجود عادى 

است كه اتفاقا ، آفت به حساب مى آيد!
ــى روند تا  ــت هاى آرگان باال م ــتند كه از درخ ــاى پرنده ، بزهايى هس بزه
ميوه هاى آنها را بخورند. درخت آرگان ، شباهت زيادى به درخت زيتون دارد. 
وقتى يك كشاورز مراكشى بزى پرنده مى بيند ،چه مى كند؟ دنبالش مى رود 
و با دقت زير نظر مى گيردش،  نه به اين خاطر كه ديدن يك بز در حال پريدن از 
اين درخت به آن درخت شگفتى آور است بلكه هسته ميوه درخت آرگان براى 
كشاورزها بسيار ارزشمند است و چون بزها نمى توانند هضمش كنند يا آن 
را تف مى كنند يا قورتش مى دهند و بى تغيير با مدفوع شان دفع مى كنند و 
اين جور وقت هاست كه سر و كله كشاورزها پيدا مى شود، تا هسته ها را جمع 
كنند. داخل هر هسته آرگان ، يك تا سه دانه است كه از روغن آن در آشپزى و 
كرم هاى زيبايى استفاده مى كنند. روغن آرگان خاصيتى ضد پيرى دارد و 
ــف دارد كه درخت هاى آرگان هم مانند  بسيار گران قيمت است. جاى تاس
ــت در حال انقراض هستند چون طمع  بسيارى از اجزاى ديگر محيط زيس
چوب برها و قاچاقچيان چوب تمام نشدنى است و بزها هم از خوردن برگ ها 

و ميوه هاى شان سير نمى شوند و آفت شده اند.
ــت مى گويند، براى حفظ اين درخت ها بايد مناطق  طرفداران محيط زيس
اصلى رويش شان، حفاظت شده اعالم شود و قانون، دست چوب برها را ببندد 
ــرفرصت و با فراغ بال چرخه هاى  ــناس ها و گياه شناس ها ، س تا زيست ش

زيست محيطى ناقص را در زيستگاه شان اصالح كنند.
گروهى ديگر اما حدس مى زنند اگر خاصيت ضدپيرى دانه آرگان به مردم دنيا 
شناسانده شود، مسلما خيلى ها براى نجات اين گياه در سراسر جهان به تكاپو 
مى افتند. بااين حال برخى اهالى هائيتى هم نااميدند و مى گويند بقيه مردم 
دنيا حاضر نيستند روغن دانه اى را امتحان كنند كه يك بز آن را تف كرده يا از 
مدفوعش بيرون كشيده شده است و به همين علت، مدتى است كمپينى براى 
ممنوعيت چراى بزهاى پرنده روى درخت هاى آرگان راه افتاده تا از چراى 
ــكل  ــود و ميوه هاى آنها به ش بى رويه بزها روى اين درخت ها جلوگيرى ش
طبيعى برسند و بر زمين بيفتند و سپس با شيوه اى بهداشتى از آنها روغن و 

عصاره جوانى براى كرم هاى پوستى گرفته شود.

بزهاى پرنده، بالى جان مراكشى ها 
شده اند! 

ــداز ملى،  ــم ان ــانه، چش ــى تحت عنوان « آب و رس كارگاه
ــه البته اعالم  ــد ك ــه اى و جهانى» در تهران برگزار ش منطق
آمارهاى شديدا نگران كننده توسط سخنرانان حاضر در آيين 

افتتاح، اين كارگاه را از حالت يك كارگاه آموزشى فراتربرد.
ــتراتژيك  ــاى اس ــى ه ــز بررس ــى مرك ــاون پژوهش مع
رياست جمهورى به عنوان اولين سخنرانى آيين افتتاح با بيان 
ــازى در گذشته رخ داده  اينكه اشتباهاتى در سياست سدس
ــدن بحران آب، عبرت  ــدار داد: در صورت حل نش است، هش

تاريخ مى شويم.
ــاله بدخيم  ــرد: بحران آب امروزه به يك مس فاضلى تاكيد ك
ــود. وى با تاكيد  تبديل شده كه بايد هر چه سريع تر حل ش
ــش آب نداريم، افزود:  ــون و خطا در بخ بر اينكه فرصت آزم
اشتباهاتى كه در گذشته رخ داده سبب شده است به تدريج 

اثرات منفى خود را نشان دهد.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: از حدود 40 يا 50 سال قبل 
كه سدسازى در كشور ما رونق گرفت، مشكالت به تدريج روى 

هم انباشته شد تا اينكه امروز به اوج خود رسيد.
ــچ راه حل از  ــن زمينه هي ــه در اي ــد بر اينك ــى با تاكي فاضل
پيش ساخته شده اى وجود ندارد، گفت: براساس نوع مشكل، 
ــراى حل بحران آب در  راه حل نيز تغيير مى كند بنابراين، ب

ــتفاده كرد و براى رفع  ــيوه اس درياچه اروميه بايد از يك ش
بحران آب استان تهران نيز شيوه ديگرى را به كارگرفت.

ــتراتژيك رياست  ــى هاى اس ــى مركز بررس معاون پژوهش
ــال يافتن  ــه دنب ــرادى كه ب ــرد: « اف ــورى تصريح ك جمه
ــتباه  ــتند اش ــكالت آب هس ــى براى حل مش عصاى موس

مى كنند.»
ــود  وى با بيان اينكه هيچ راهكارى در بحران آب پيدا نمى ش
ــند، اضافه كرد: براى حل  كه همه ذى نفعان از آن راضى باش
بحران آب، ابتدا بايد مسووليت اشتباهات گذشته را پذيرفت 

و سپس اقدام به برنامه ريزى براى آن كرد.
ــا كند كه  ــرو نمى تواند ادع ــان كرد: وزارت ني وى خاطرنش
ــرا اگر  ــت زي ــتباهى رخ نداده اس ــد هيچ اش ــاخت س در س
ــته پس چرا امروز با بحران آب مواجه  ــتباهى وجود نداش اش

هستيم.
نمى توان در گذشته باقى ماند

ــم با تاكيد بر نقش مهم  قائم مقام وزير نيرو هم در اين مراس
رسانه ها در پيشبرد برنامه هاى اين وزارتخانه با اطالع رسانى 
شفاف و به موقع، گفت: كنترل خشكسالى فقط با كمك مردم 

و به صحنه آوردن آنها از طريق رسانه ها امكان پذير است.
ــته ابزارهاى  ــاى گذش ــال ه ــتار محمودى افزود: در س س

اطالع رسانى و انتشار اخبار در سطح جهان با تغييرات زيادى 
همراه شده است.

ــت كه نمى توان در گذشته  ــلم اين اس وى گفت : آنچه مس
ــد خود را به طور مداوم با  باقى ماند و جدا عمل كرد، بلكه باي

تغييرات همسو ساخت.
ــور  ــالى در كش ــكالت خشكس ــه به مش ــودى در ادام محم
ــابقه اى به  ــران س ــالى در اي ــت: خشكس ــاره كرد و گف اش
ــردم و به صحنه  ــه جز با كمك م ــور دارد ك اندازه تاريخ كش
ــكالت كنترل  آوردن آنها برخالف همه محدوديت ها و مش

نمى شود.
ــتند، افزود: در  وى با بيان اينكه مردم كارفرمايان واقعى هس
اين مكان گردهم آمده ايم تا براى مردم اعتمادآفرينى كنيم؛ 
ــه تدريج از بين  ــين را ب اگر بتوانيم ذهنيت هاى منفى پيش
ببريم، حرف ها به دل خواهد نشست كه نمونه عينى آن را در 

جيره بندى آب در تهران در سال 1380 شاهدبوديم.

رفـع مشكالت محيـط زيست بـا 
كمك فنـاورى هـاى نوين

در صورت حل نشدن بحران آب،
عبرت تاريخ مى شويم
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دريچه

ــوادآموزى گوياى وجود يك ميليون و400 هزار  آخرين آمارهاى سازمان نهضت س
بيسواد كمتر از50 سال در كشور است، جمعيتى انبوه كه براى جذب هر كدام از آنها 

به چرخه سوادآموزى بايد انرژى زيادى صرف شود.
ــوال در ذهن آنهاست كه سواد به چه كارى  مهم ترين چالش جذب اين افراد، اين س
ــوال  ــگى آنها به اين س ــخ هميش ــد و درس خواندن چه فايده اى دارد كه پاس مى آي
ذهنى شان نيز اين است كه باسواد شدن در بزرگسالى به هيچ دردى نمى خورد. پس 
براى جذب افراد بيسواد به چرخه سوادآموزى بايد اين تفكر را از ميان برداشت. البته 
ــاعت ها با اين افراد يا همسران شان  ــيدن به اين مقصود س گاهى الزم است براى رس
صحبت كرد و آنها را به شركت در كالس هاى سوادآموزى ترغيب كرد؛ چراكه بسيارى 
ــت به فكر خانه دارى و فرزنددارى باشند، نه  از  مردان معتقدند همسران آنها بهتر اس
سوادآموزى. بنابراين در جلساتى كه آموزشياران با اين افراد برگزار مى كنند از ارزش 
و نقش سواد در زندگى براى شان مى گويند، اينكه اگر فردى باسواد باشد بهتر فرزند 
تربيت مى كند يا اگر كار ادارى داشت بدون نياز به كسى كارش را انجام مى دهد و اين 

كه اصال دانايى بهتر از ندانستن است.
به اين ترتيب هر سال گروهى از افراد بيسواد جذب چرخه سوادآموزى مى شوند كه 
البته گروهى از آنها در ميانه راه از اين چرخه خارج مى شوند و عده اى به اين راه ادامه 
داده و در نهايت باسواد مى شوند. يكى از علت هاى خروج افراد از دوره هاى سوادآموزى، 
مشكالت جسمى و فيزيكى آنهاست كه مانع حضورشان در ساعت هاى نسبتا طوالنى 
مى شود.   علت ديگر كه به ويژه در مورد زنان سوادآموز صدق مى كند دلمشغولى هاى 
ــان نيز اثر مى گذارد؛ مثل نگرانى دائمى شان براى  آنهاست كه بر ميزان يادگيرى ش
كودكان و فرزندانى كه در خانه دارند يا امورات خانه كه در زمان غيبت آنها لنگ مانده 
است. اين مشكالت را بايد افزود به چند مشكل ساختارى كه دولت موظف به رفع آن 
ــياران براى سوادآموزى را سخت كرده  است و چون تاكنون اصالح نشده كار آموزش

است. يكى از اين مشكالت به نبود فضاى مناسب براى تشكيل كالس ها مربوط است 
ــود، اما بسيارى از مدارس فضاى  به طورى كه اين كالس ها بايد در مدارس برگزار ش
ــى كه دوشيفته اداره مى شوند،  كافى در اختيار ندارند كه اين وضع به ويژه در مدارس

حادتر مى شود.
ــرايط رضايت مى دهند كالس ها را در گوشه اى از  ــياران در اين ش با اين حال آموزش
حياط يا در نمازخانه برگزار كنند كه اگر معلم يكى از كالس ها تصميم بگيرد جلسه 
امتحان را در نمازخانه برگزار كند، ناچار اين فضا بايد تخليه شود. همين علت عاملى 
شده براى ارائه پيشنهادى از سوى آموزشياران به نهضت تا پايگاه ها يا مراكزى ايجاد 
شود و متقاضيان سوادآموزى به آنجا مراجعه كرده و در همان مكان آموزش ببينند كه 

البته تاكنون به آن ترتيب اثر داده نشده است. 
ــدن فرهنگ سوادآموزى و جا  البته با وجود اين مشكالت، مشكل اصلى نهادينه نش
نيفتادن ارزش سواد در جامعه است كه كار جذب افراد بيسواد را دچار مشكل مى كند. 
آن طور كه دولت اطالع رسانى كرده البته قرار است از سال 95 افراد بيسواد به تدريج از 
برخى امتيازات اجتماعى محروم شوند؛ مثل اين كه نتوانند گواهينامه رانندگى بگيرند، 

پروانه كسب داشته باشند يا تقاضاى صدور گذرنامه بدهند. 
ــت از  ــده اى در تنگنا قرار مى گيرند و دس ــود حتما ع اگر اين محروميت ها اعمال ش
ــدن برمى دارند، اما بايد دانست اجراى سيستم هاى تنبيهى  مقاومت براى باسواد ش
فقط در شرايطى قابل توجيه است كه پيش از آن به خوبى فرهنگسازى شده باشد. در 
واقع تمام اركان جامعه بايد نسبت به ارزش و فايده سوادآموزى آگاه شوند و در جهت 

ارتقاى سواد و دانش اقدام كنند .
ــوادآموزى و مذمت و مضرات  ــى را در مورد فوايد س  اگر مردم به طورمداوم پيام هاي
ــوادآموزى احساس نياز مى كنند و  بيسوادى ببينند و بشنوند، به تدريج نسبت به س

انگيزه الزم براى باسواد شدن را به دست مى آورند.

معاون برنامه ريزى و هماهنگى معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست 
جمهورى از برگزارى سه نشست منطقه اى سازمان هاى مردم نهاد زنان 

و دستگاه هاى اجرايى تا پايان سال جارى خبر داد.
ــتان هاى گيالن،  مازندران و  ــت  براى اس اطهره نژادى  افزود: يك نشس
گلستان، ديگرى براى استان هاى تهران،  البرز، قزوين، قم و سمنان و يك 
نشست نيز براى استان هاى فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد برگزار 
ــود. وى در ادامه گفت: در حال انجام رايزنى هايى با استاندارى ها  مى ش
براى برگزارى نشست هاى منطقه اى هستيم. گرچه از استان گلستان 
پيشنهاد داشته ايم ولى بايد شرايط را دوباره بررسى كنيم. براى ما امكان 
رفت و آمد شركت كنندگان به محل برگزارى نشست و آب و هواى محل 
ــت ها هم افزايى  ــت. به گفته نژادى هدف از برگزارى اين نشس مهم اس
ميان سمن ها براى استفاده از تخصص هاى انسانى و منابع مالى است تا 
جامعه مدنى با مسائل استان هاى همجوار كه شباهت به مسائل استان 
ــوند و بدين ترتيب راه حل مشكالت به كمك مردم  خود دارد، آشنا ش

پيدا شود.

رييس شوراى اسالمى شهر تهران گفت: نتيجه اعطاى وام خودرو براى تهران، 
ــت. مهدى چمران درباره انتقادها از وام اعطايى  آلودگى و ترافيك بيشتر اس
ــت: اصوال وام دادن  ــهر، اظهارداش ــوراى ش خريد خودرو در صحن علنى ش
مى تواند تحرك ايجاد كند؛ به ويژه در زمينه هاى اقتصادى اما اگر اين كار با 
ــمندى صورت گيرد، قطعا تحركى كه ايجاد مى كند، جدى تر و موثرتر  هوش
خواهد بود.وى گفت: اين وام قطعا مى تواند براى خودروسازى تحرك ايجاد 
كند، اما نتيجه آن چه خواهد بود؟ نتيجه اين است كه اتومبيل هاى بيشترى 

فروخته مى شود، آلودگى هوا افزايش مى يابد و ترافيك بيشتر مى شود.
چمران اضافه كرد: صحبت ما اين است كه چرا چنين وام هايى براى گسترش 
ــترش وسايل نقليه  ــود؟ اعطاى وام به گس حمل و نقل عمومى اعطا نمى ش

عمومى هم تحرك اقتصادى ايجاد مى كند و هم زمينه ساز اشتغال مى شود.
ــود از نظر بهداشتى، كاهش  ــاله در عين حال باعث مى ش وى گفت: اين مس

آلودگى هوا و محيط  زيست نيز شرايط تهران بهبود پيدا كند.
رييس شوراى اسالمى شهر تهران ادامه داد: ما نمى گوييم اين وام براى صنعت 
ــرايط فعلى بايد اهم و  خودرو پرداخت نشود، اما مى گوييم اعطاى وام در ش
ــته  ــود. وى ادامه داد: هر اعتبارى كه براى مترو و اتوبوس گذاش فى االهم ش
شود، قطعا محرك اقتصادى خواهد بود. اين اعتبارات مى تواند كارخانه ها را 
ــغول كار كند؛ ضمن اينكه  با حداكثر ظرفيت به راه بيندازد و كارگران را مش
ــود، آلودگى پايين مى آيد و بيمارى هاى ناشى  مشكالت ترافيكى حل مى ش

از آن كاهش مى يابد.
رييس شوراى اسالمى شهر تهران در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه اعطاى 
وام ازدواج به دليل نبود بودجه متوقف است يا با تاخير بسيار پرداخت مى شود 
اما وام خودرو بالفاصله مصوب و اجرايى شده است، گفت: قطعا وام ازدواج براى 
گشايش و تسهيل ازدواج بسيار موثر است. انشاءاهللا وام 10 ميليونى پيش بينى 

شده براى ازدواج هرچه زودتر اجرايى شود.
چمران در پايان گفت: به هر حال پرداخت اين وام مربوط به بانك مركزى است 

اما قطعا بايد اعطاى وام بر اساس اولويت ها تنظيم شود.

جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح اعالم كرد كه 
آن دسته از مشموالنى كه در مرحله نخست طرح جريمه ريالى سربازى 
واجد شرايط تشخيص داده شده اما تاكنون اقدام به واريز وجه نكرده اند، 

تنها تا بيستم آذرماه فرصت دارند.
ــى كمالى افزود: در اجراى مرحله دوم طرح جريمه ريالى  سردار موس
سربازى كه از بيستم آذرماه آغاز مى شود عالوه بر مشموالن غايب داراى 
ــربازان فرارى كه حداقل داراى 8 سال  ــتر از آن س 8 سال غيبت و بيش

غيبت باشند مشمول طرح قرار گرفته اند.
كمالى كه در يك برنامه زنده تلويزيونى صحبت مى كرد، با اشاره به عفو 
جرم غيبت از سربازى مشموالن داراى 8 سال فرار و بيشتر از آن اظهار 
كرد: با موافقت مقام معظم رهبرى و فرمانده كل قوا جرم ناشى از غيبت 
اين دسته از سربازان بخشيده شد و آنان در حال حاضر دو راه پيش رو 
دارند. يكى اينكه همانند روال جارى و عادى كشور به سربازى بروند و 
يا اينكه با توجه به اينكه 8 سال يا بيشتر از غيبت شان گذشته نسبت به 

پرداخت جريمه ريالى و معافيت از سربازى اقدام كنند.
جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به 
ــده براى مشموالن غايب و  محدوديت هاى اجتماعى در نظر گرفته ش
سربازان فرارى خاطرنشان كرد: به موجب مواد 10 و 63 قانون خدمت 
وظيفه عمومى محدوديت هايى براى اين افراد در نظر گرفته شده است. 

از جمله اينكه آنان حق خروج از كشور يا ادامه تحصيل و ... را ندارند.
كمالى ادامه داد: همچنين موضوع محروميت از دريافت وام و همچنين 
ممنوعيت به كارگيرى اين افراد در شركت ها و باشگاه هاى ورزشى نيز از 
ديگر محدوديت هايى است كه در قانون وجود داشته و بايد اجرايى شود.

يك ميليون و 700 هزار مشمول غايب در كشور
ــده از  ــاره به آمارهاى ارائه ش ــخنانش با اش وى در بخش ديگرى از س
ــى هاى نيروى انتظامى حدود  مشموالن غايب اظهار كرد: طبق بررس
يك ميليون و 700 هزار مشمول غايب در كشور داريم كه پيش بينى ما 
اين بود بين 10 تا 15 درصد از اين افراد در طرح جريمه ريالى سربازى 

ثبت نام كنند.
كمالى با بيان اينكه در مرحله اول قريب به 287 هزار نفر اقدام به ثبت 
ــزود: از اين تعداد 167 هزار نفر تعيين تكليف  نام در اين طرح كردند اف
كرده و حدود 110 هزار نفر تاكنون نسبت به پرداخت جريمه ريالى خود 
اقدام نكرده اند كه اين افراد تنها تا بيستم آذرماه فرصت پرداخت جريمه 

ريالى را دارند.
اولتيماتوم به 110 هزار مشمول جريمه ريالى

جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح درباره اينكه 
اگر اين افراد تا بيستم آذرماه نسبت به پرداخت جريمه خود اقدام نكنند 
ــان كرد: پس از اين تاريخ براى اين افراد برگه  چه خواهد شد، خاطرنش
ــموالن غايب با آنان برخورد  ــده و همانند مش اعزام به خدمت صادر ش

خواهد شد.
ــر برنامه اى براى امكان كمالى تصريح كرد: ضمن اينكه در حال حاض
 ثبت نام مجدد اين افراد در مرحله دوم طرح جريمه ريالى وجود ندارد و 

آنان امكان ثبت نام در مرحله دوم نخواهند داشت.
ــت كه با اين افراد همچون ديگر مشموالن غايب  وى افزود: بديهى اس
برخورد شده از اين رو بهتر است در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه 

ريالى خود اقدام كنند.

برگزارى 3 نشست منطقه اى 
سمن هاى زنان تا پايان سال

نتيجه اعطاى وام خودرو، آلودگى 
و ترافيك بيشتر است

اولتيماتوم به 110 هزار نفرى كه 
جريمه سربازى را نداده اند

آرايش در شهرهاى كوچك و حاشيه شهرها نيز وارد شده 
ــيه شهرها غليظ تر از مركز شهر  طورى كه آرايش در حاش
ــتفاده  ــار خاص از لوازم آرايش اس ــت؛ اوايل فقط اقش اس
ــار جامعه به نوعى  مى كردند در حالى كه امروز تمام اقش

درگير آن هستند.
ــتر از حد ميانگين  اين واقعيت كه زنان ايرانى بسيار بيش
ــت؛  لوازم آرايش مصرف مى كنند ديگر حرف تازه اى نيس
ــرف لوازم  ــه در زمينه مص ــران در خاورميان ــه دوم اي رتب
ــورمان در اين زمينه در سطح  ــى و رتبه هفتم كش آرايش
ــت كه در آن قرار  ــن كننده وضعيتى اس جهانى خود روش
ــان مى دهد عالوه بر اينكه  داريم. بررسى هاى تازه اما نش
ــى حائز رتبه هاى  ايرانيان همچنان در مصرف لوازم آرايش
ــن مصرف اين لوازم حتى تا 10 سالگى نيز  برتر هستند س

پايين آمده است.
بر اساس آمارها، ايرانى ها يكى از پرمصرف ترين شهروندان 
در استفاده از محصوالت و مواد آرايشى در منطقه هستند. 
هر چند رتبه ايران ساالنه در اين رده بندى متفاوت است، 
ــتفاده زياد از مواد آرايشى در ايران باز باقى  اما پرسش اس
مى ماند. در زمينه استفاده از لوازم آرايشى و انجام عمل هاى 
زيبايى گروهى معتقدند، آرايش كردن امرى تاريخى است 

و از ديرباز در بين زنان نيز وجود داشته است و نوعى هنجار 
اجتماعى است كه در دوره هاى تاريخى مختلف فقط شكل 
ــرى غيرعادى و ناهنجار  آن تغيير مى كند و ماهيت آن ام

نيست.
گروهى ديگر اما با اشاره به افراط هايى كه در آرايش چهره 
رخ مى دهد، اين مساله را نوعى ناهنجارى اجتماعى و فردى 
مى دانند كه به ويژه در سال هاى اخير تحت تاثير فرهنگ و 
رسانه هاى غربى و پديده مدرنيته، آسيب هاى جدى فردى 

و اجتماعى به وجود آورده است.
آرايش براى تاييد شدن

در ميزگردى كه درباره استفاده از لوازم آرايشى برگزار شد، 
ــان از لحاظ روانى به طور خاص  يك روانشناس گفت: انس
و عام احتياج فراوانى به تاييد شدن و ديده شدن دارد و به 
همين دليل با انواع روش ها سعى مى كند اين ديده شدن 
ــب كند. انواع لباس ها، لوازم خانه،  را از محيط اطراف كس
اتومبيل، پرده و غيره در همين راستا تهيه و توليد مى شود. 
ــت كه  ــين طباطبايى افزود: آرايش كردن طورى اس افش
وقتى زن و دختر جلو آيينه به آرايش خود  و در تنهايى نگاه 
مى كند احساس خوشايند و مطلوبى به او دست مى دهد؛ 
اول خودش خود را تاييد مى كند كه اين جنبه مثبتى در 

كاركردگرايى فرد دارد.
سن آرايش دختران به زير 15 سال رسيد

ــناس در اين ميزگرد گفت: استفاده از لوازم  يك جامعه ش
آرايشى در بين زنان از قديم و در طول تاريخ همواره وجود 
داشته است و موضوع جديدى نيست ولى مشكل آن است 
كه متغيرهاى جديد اجتماعى اين مساله را برجسته كرده 
است. عاليه شكربيگى، افزود: يكى از عوامل برجسته شدن 
ــت به طورى كه  ــاله، پايين آمدن سن آرايش اس اين مس
سن استفاده از لوازم آرايش در كشور ايران به زير 15 سال 

رسيده است.
او افزود: جوان بودن جمعيت كشور، مهاجرت از روستا به 
ــور، بر نوع رفتار افراد تاثير  شهر و تغيير چرخه توليد كش
ــى نيز از جمله اين  ــته و افزايش بيشتر لوازم آرايش گذاش
ــكربيگى افزود: سوال من اين  ــت. ش تغييرات رفتارى اس
است كه چرا بايد عادت جامعه اين باشد كه به جاى افزايش 
آگاهى فقط به مساله زيبايى ظاهرى توجه كنيم. او گفت: 
مساله اين است كه آرايش در جايى انجام مى شود كه نبايد 
باشد، مثال در بين دختران 10 ساله و اين افراطى است كه 

بايد آسيب شناسى شود.
آرايش در حاشيه شهرها غليظ تر است

ــان اينكه آرايش  ــناس ديگرى در اين ميز گرد با بي روانش
ــت، ادامه داد: آرايش در  ــهرها نيس ديگر مختص كالن ش
ــهرها نيز وارد شده طورى  ــهرهاى كوچك و حاشيه ش ش
ــهرها غليظ تر از مركز شهر است؛  كه آرايش در حاشيه ش
اوايل فقط اقشار خاص از لوازم آرايش استفاده مى كردند 
ــه نوعى درگير آن  ــار جامعه ب در حالى كه امروز تمام اقش
هستند. به گزارش ايرنا، حجت پناه عنوان كرد: اين موضوع 
كه زنان به دليل خواسته و نياز مرد آرايش مى كنند يا اينكه 
ــد بايد مورد  ــر آرايش مى كنن دختران براى يافتن همس

بررسى قرار گيرد.
تقاضاى باالى بوتاكس و گسترش بازار تقلب!

با توجه به عوارض داروهاى غير استاندارد از قبيل آسيب 
به پمپ اشكى، افتادگى پلك و صورت، دوبينى، نابينايى 
و در نهايت مرگ، كليه پزشكانى كه در اين زمينه فعاليت 
مى كنند مى بايست، براى جوانسازى صورت به ويژه نواحى 
ــه كار گيرند كه مورد  ــم، حتما داروهايى را ب اطراف چش

تاييديه سازمان غذا و داروى آمريكا (FDA) است.
همچنين به دليل اهميت مقوله آموزش در اين حوزه، قرار 
است. كارگاه هايى در زمينه روش هاى مختلف جوانسازى 
ــى و خارجى همزمان با  صورت با حضور متخصصان داخل
بيست و پنجمين كنگره ساالنه چشم پزشكى ايران برگزار 
شود. دبير علمى گروه جراحان پالستيك و ترميمى چشم 
ــت و پنجمين كنگره ساالنه انجمن چشم پزشكى  در بيس
ايران گفت: تقاضاى باالى بوتاكس و فيلرها (مواد پركننده) 
در صورت و به ويژه ناحيه اطراف چشم در ايران، متاسفانه 

به بازار تقلب اين داروها در كشور دامن زده است.
ــتانه برپايى «بيست و  ــكولى در آس ــن بهمنى كش محس
ــم پزشكى ايران» كه  پنجمين كنگره ساالنه انجمن چش

23 تا 26 آذر ماه امسال در مركز همايش هاى رازى تهران 
برگزار مى شود، افزود: از آنجايى كه داروهاى فوق كه مورد 
تاييديه سازمان غذا و داروى آمريكا (FDA) است با قيمت 
باالترى در بازار عرضه مى شود و از سوى ديگر تقاضاى باال 
ــازى صورت، پايين بودن  نسبت به اين روش هاى جوانس
ــان و رقابت ميان  ــى متقاضي ــطح توان اقتصادى برخ س
ــده  ــكانى كه اين اعمال را انجام مى دهند، موجب ش پزش
ــتفاده از مواد ارزان قيمت  ــكان به سمت اس تا برخى پزش
بروند كه عالوه بر اينكه از تاييديه FDA برخوردار نيست، 

احتمال بروز عوارضى را براى متقاضيان افزايش مى دهد.
ــكانى كه تزريق هاى  ــد: پزش ــكولى يادآور ش بهمنى كش
مربوط به بوتاكس و فيلر را انجام مى دهند، ضرورى است 
ــه به اينكه هر  ــتاندارد بودن مواد توجه كرده با توج به اس
ــت جديدى از اين  سال سازمان غذا و داروى آمريكا ليس
ــاى مذكور را بر  ــه مى دهد، حتما داروه محصوالت را ارائ

اساس اين ليست و از نمايندگى هاى رسمى تهيه كنند.
مراجعه به مشاوره قبل از انجام عمل زيبايى

يك روانشناس درباره افزايش مصرف لوازم آرايش و انجام 
ــور مى گويد: اغلب زنان به دليل  عمل هاى زيبايى در كش
اينكه مقوله زيبايى برايشان مهم است تحت تاثير تبليغات 
و برنامه هاى مختلف رسانه ها انگيزه انجام عمل ها در آنها 
ــك مى افزايد: مشاهده اين نوع  بروز مى كند. بهروز بيرش
ــت، آن هم به اين  عمل هاى جراحى بيشتر در صورت اس
دليل كه چهره نخستين قسمت بدن در تعامل با ديگران 

است.
اين روانشناس تاكيد مى كند: از لحاظ روانشناسى افرادى 
ــكل طبيعى قدرت پذيرش خود را ندارند با انجام  كه به ش
ــال افزايش اعتماد به نفس  عمل هاى زيبايى چهره به دنب
ــك تصريح مى كند:  ــتند. بيرش و خودپندارى از خود هس
ــف بروز اين  ــى بايد كم و كي ــل از هرگونه عمل جراح قب
ــى قرار  ــى مورد بررس ــاظ روانشناس ــراد از لح نياز در اف

گيرند.
ــناختى و شخصيتى افراد  او مى افزايد: اگر از لحاظ روانش
ــى قرار گيرند به احتمال زياد ميزان عمل هاى  مورد بررس
ــناس با بيان اينكه  جراحى نيز كاهش مى يابد. اين روانش
ــمى يكى ديگر از عوامل افزايش  ــم و هم چش مساله چش
تعداد عمل هاى جراحى و مصرف لوازم آرايش است، تاكيد 
ــخصيتى خود را در  ــتر افراد كمبودهاى ش مى كند: بيش
چهره شان مى بينند به اين ترتيب دست به انجام عمل هاى 

جراحى متعدد مى زنند.
ــفانه خيلى از افراد اثرات  ــك تصريح مى كند: متاس بيرش
سوء عمل هاى جراحى زيبايى و لوازم آرايش را نمى دانند 
ــت چندانى  ــى رضاي ــام عمل هاى جراح ــب از انج و اغل

ندارند.
ــاوره قبل از  ــه به مش ــناس مى گويد: مراجع ــن روانش  اي
ــود. به گفته  ــنهاد مى ش انجام هرگونه عمل زيبايى پيش
ــن عمل ها را كاهش ــدت اي او توجه به توانمندى افراد ش

 مى دهد.

خبر 
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آرايش به 10  ساله ها رسيد!

ارتقاى كيفيت زندگى در گرو 
سوادآموزى

 وزير آموزش وپرورش گفت: دولت براى 
اجراى طرح رتبه بندى فرهنگيان مبالغى 
ــكلى نخواهيم  ــرده و ما مش را مصوب ك
ــت. على اصغر فانى در  پاسخ به اين  داش
ــه بندى  ــرح رتب ــش كه اجراى ط پرس
فرهنگيان، آموزش و پرورش را با كسرى 
بودجه مواجه مى كند، گفت: دولت طبق 
ــفند 93 براى اجراى طرح مصوبه 27 اس
ــان هزار و 350 ميليارد   رتبه بندى معلم
ــت. وى  ــار مصوب كرده اس ــان اعتب توم
ــغ 3 هزار و  ــال 95 نيز مبل افزود: براى س
ــت براى اجراى  500 ميليارد تومان دول
ــدى فرهنگيان  مرحله دوم طرح رتبه بن
مصوب كرده بنابراين ما مشكل اعتبارى 

نخواهيم داشت.
ــال 93 نظام  ــفند س هيات دولت 27 اس
ــب كرد  ــان را تصوي ــدى معلم ــه بن رتب
ــال جارى  ــت س و پس از آن 5 ارديبهش
ــس جمهورى  ــاون اول ريي ــوى مع از س

ــموالن طرح  ــد. مش اين مصوبه ابالغ ش
ــامل «آموزگاران،  طبقه بندى معلمان ش
دبيران، هنرآموزان، مربيان امور تربيتى، 
ــالمت، مديران و  ــاوران، مراقبان س مش
معاونان مدارس و مجتمع هاى آموزشى و 
تربيتى» هستند و در پنج رتبه «مقدماتى، 
ــى» رتبه بندى  ــد، خبره و عال پايه، ارش
حرفه اى مى شوند. مشموالنى كه براساس 
ضوابط مصوب در يكى از اين رتبه ها قرار 
مى گيرند، به ترتيب از 15، 25، 35 و 50 
درصد افزايش امتياز حق شغل از مهر ماه 

سال 1394 برخوردار مى شوند.
ــد  احكام رتبه بندى از مهر ماه  صادر ش
ــش نيافت و به  ــان افزاي اما حقوق معلم
گفته مسووالن آموزش و پرورش افزايش 
ــاب صندوق  ــاه اول به حس ــوق در م حق
بازنشستگى واريز شده است و از آبان ماه 
فرهنگيان شاهد افزايش حقوق در فيش 

خود خواهند بود.

ــاه اجتماعى گفت:  ــاون، كار و رف وزير تع
كارخانه هاى بزرگ فوالد با دودكش هاى 
آنچنانى و ديگر نمادهاى تكنولوژى، توسعه 
نمى آورد بلكه آدم هاى فرهيخته و كتاب 

كانون توسعه هستند.  
ــه اولين  ــم اختتامي على ربيعى در مراس
ــات علمى  ــال اعضاى هي ــاب س دوره كت
دانشگاه هاى سراسر كشور (نشان دهخدا) 
با بيان اين كه طى هشت سال بالغ بر 750 
ــور هزينه  ــعه كش ميليارد دالر براى توس
ــعه ايجاد كنند،  شد، ولى نتوانستند توس
ــاب كاغذى را  ــز جاى كت افزود: هيچ چي
كه نماد تيپ آدم ها براى طبقه اجتماعى 
ــت ،نمى گيرد. وى گفت: همه  خاص اس
ــى جريان فكرى  ــى دارد ول چيز چارچوب
ــود چرا كه آزادى انديشه  نبايد محدود ش
و نوشتن نسل هايى را تربيت مى كند كه 
براى منافع دينى و ملى بسيار مهم هستند.
ــاه اجتماعى بعد از  ــاون، كار و رف  وزير تع

ــران، توزيع كنندگان  نويسندگان به ناش
ــوان ذى نفعان  ــه عن ــا ب ــوان ه و كتابخ
ــت  ــزود: اميد اس ــرد و اف ــاره ك بعدى اش
ــهور به  ــم كه افرادى مش در دولت يازده
ــوان موضوع  ــور دارند بت ــوان حض كتابخ
ــن هرگونه  ــعه داد و بنابراي كتاب را توس
ــه برآيد  ــن وزارتخان ــوى اي ــى از س كمك
ــام خواهد ــاى ذى نفع انج ــروه ه براى گ
ــور  ــزود: براى اينكه آينده كش  داد.وى اف
خوشبخت باشد نياز است به بچه ها كتاب 
ــايد تهيه كتاب ارزان  براى مطالعه داد. ش
سخت باشد اما اميداست بتوان به راحتى 

كتاب را در اختيار افراد جامعه قرار داد.
ــرد دانش و علم  ربيعى اظهاراميدوارى ك
ــه نحوى  ــه بازگردد ب ــى به جامع و آبادان
ــاس نكنند نتايج  ــگران احس كه پژوهش
ــان خاك خواهد خورد بلكه بدانند  كارش
ــتمداران و  ــان در بين سياس ــش آن پژوه

سياست گذاران جاى مناسبى دارد.

در پى افتتاح نخستين خانه جوان در شيراز، مديركل مشاركت هاى 
ــا و امكانات  ــان وزارت ورزش و جوانان گفت: فض ــى جوان اجتماع
ــاع و رايگان در اختيار سازمان هاى  خانه هاى جوان به صورت مش

مردم نهاد جوانان قرار مى گيرد.
رضا حجتى افزود: تالش مى كنيم خانه هاى جوان به مرور در مراكز 
استان ها راه اندازى شوند. اين فضاها با استفاده از امكانات سازمان 
ــود و در اختيار  ــابق و با كمك دولت تاسيس مى ش ملى جوانان س
سمن هاى جوانان براى انجام فعاليت هاى جمعى و گروهى شان قرار

 مى گيرد.
ــمن هاى  ــاى جوان گفت: س ــى اداره خانه ه ــاره چگونگ وى درب
جوانان در مديريت اين خانه دخيل هستند ولى دولت، مالك اين 

خانه هاست.
مديركل مشاركت هاى اجتماعى جوانان وزارت ورزش و جوانان به 
ذكر مثال هايى پرداخت و اظهار كرد:  ممكن است يك سمن قصد 
ــرايط مى تواند سالن  ــته باشد، در اين ش برگزارى جلساتى را داش
جلسات خانه جوان استان خود را رزرو و از آن استفاده كند يا سمن 
ــد، اين تشكل مى تواند به مدت  ديگرى نياز به دفتر كار داشته باش
يك سال از دفاتر كار خانه جوان استفاده كند و پس از توانمند شدن 

به دفتر مستقلى نقل مكان كند.

اجراى طرح رتبه بندى فرهنگيان مشكل 
اعتبار ندارد

كارخانه ها توسعه نمى آورند، 
توسعه در گروكتاب و انسان

جزييات فعاليت 
«خانه هاى جوان»
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 جايزه جالل آل احمد در حالى به معرفى برگزيدگان خود نزديك مى شود كه لزوم 
ــده پيرامون اين جايزه ادبى اين روزها بيش از پيش  حراست از وفاق ملى ايجاد ش

حس مى شود.
ــزه در  ــت اين جاي ــاى درياف ــت نامزده ــال در نهاي ــى س ــتمين جايزه ادب هش
مهم ترين بخش خود را انتخاب كرد تا به نوعى برترين رمان هاى سال از نگاه داوران 
اين جايزه بزرگ ادبى كه گران ترين جايزه ادبى كشور نيز به شمار مى رود، معرفى 
ــوى محمدرضا بايرامى نويسنده، حسين  شوند.اين انتخاب ها در سال جارى از س
فتاحى دبير سابق دو دوره گذشته جشنواره داستان انقالب و عباس پژمان نويسنده 
ــامل «پاييز  و مترجم به عنوان هيات داوران انجام و در نهايت به معرفى پنج اثر ش
فصل آخر سال است»، نوشته نسيم مرعشى، «دختر لوتى» اثر شهريار عباسى، «در 
خواب دويدن» از مريم حاجيلو، «عاشقى به سبك ون گوگ» تاليف محمدرضا شرفى 
خبوشان و «ياشماق» به قلم نادر ساعى ور به عنوان نامزدهاى اين جايزه منجر شد.

مرورى بر فهرست نهايى؛ حضور پررنگ دفاع مقدس
رمان «پاييز فصل آخر سال است» در سال گذشته از سوى نشر چشمه منتشر شد. 
اين رمان كه نخستين اثر نويسنده آن به شمار مى رود، برش هايى از زندگى سه دختر 
جوان در آستانه  سى سالگى را روايت مى كند كه زندگى شان از دوران دانشگاه با هم 
گره خورده و حاال در حالى كه راه شان كامال از هم جداست، كماكان روى زندگى هم 
تاثير مى گذارند.رمان «دختر لوتى» هم كه شهريار عباسى آن را در نشر مرواريد به 
چاپ رساند مانند ساير آثار عباسى با درون مايه اى برگرفته از دفاع مقدس نوشته شد 
و در آن روايتى از آشنايى يك معلم مهاجر در يكى از شهرهاى لرستان با خانواده اى 
از عشاير آن منطقه است كه منجر به ارتباط عجيبى ميان معلم و دختر اين خانواده 
ــر افق آن را منتشر كرده هم داستان يك  مى شود.رمان «در خواب دويدن» كه نش
دانشجو است كه نويسنده وى را در حكم يك فرد بى پناه در جامعه اى گرگ  صفت 
تصوير كرده كه تالش مى كند، همرنگ جماعت شود. در اين رمان لحظات زيادى 
ــد و به خواننده كتاب  ــان مى ده وجود دارد كه راوى ذات يا ناخودآگاه خود را نش
ثابت مى كند كه استعداد بد شدن را ندارد.رمان «عاشقى به سبك ونگوك» كه آن 
ــانده است داستانى است با موضوع انقالب  را انتشارات شهرستان ادب به چاپ رس
اسالمى از زاويه نگاهى نو. شخصيت اصلى اين قصه جوانى به نام البرز است با يك 
پاى لنگ، كه همراه مادر، پدرى كه الل است و برادرى كه بزرگ تر از اوست در خانه 
تيمسار خسروخانى از ذى نفوذان ارتش شاهنشاهى، خدمتگزارى مى كنند و البته 
ــت. او براى ناراحت نشدن اين دختر به  البرز هم بازى نازلى دختر تيمسار هم هس

هر كارى تن مى دهد و حسى رقيق كه كم كم در خيالش آن را عشق مى پندارد در او 
نسبت به نازلى شكل مى گيرد. سال ها مى گذرد و البرز و نازلى هر دو نقاش مى شوند. 
نازلى با كسى ديگر ازدواج مى كند و زندگى اش به شكست مى انجامد تيمسار دختر 
ــتد و نازلى كه به اين رفتار پدرش مشكوك شده از  و مادرش را به آمريكا مى فرس
ــاغ قديمى چه خبر  ــار پدرش چه بوده و در آن ب البرز مى خواهد كه علت اين رفت
ــود كه البرز در النه سگ، زاغ سياه تيمسار را  است؛ و داستان از اينجا شروع مى ش
چوب مى زند.رمان «ياشماق» را نيز نشر روزنه منتشر كرده است. ياشماق به بهانه  
روايت جنگ ايران و عراق به روايت جنگى ديگر در گذشته  نه چندان دور مى پردازد. 
سال هاى بحرانى 1325 هجرى شمسى و حكومت يك ساله خودمختار آذربايجان.

لزوم حراست از يك سرمايه
ــت به انتخاب  ــنبه از ميان اين آثار دس ــى جالل در حالى روز ش داوران جايزه ادب
ــت در ميان اخبار خبرگزارى ها، بحث هاى داغى در  مى زنند كه با انتشار اين ليس
ــانه اى و ادبى در مورد اين آثار صورت پذيرفت. برخى اين انتخاب ها را  محافل رس
نوعى تعديل نگاه سخت گيرانه در وزارت ارشاد خواندند و البته برخى نيز با اين آثار 
ــنديدند.اما آثارى هم بودند كه احتمال حضور  از نظر كيفى موافق بوده و آن را پس
ــورد انتخاب داوران قرار  آنها  در ميان نامزدهاى نهايى اين جايزه مطرح بود كه م
ــته  ــد «ديوار» اثر عليرضا غالمى يا «مفتون فيروزه» نوش نگرفت؛ رمان هايى مانن
ــن محمودى و يا رمان تازه فرهاد  ــته حس ــكرى و يا «روضه نوح» نوش سعيد تش
ــاپور گرايلى همراه خانواده».هر چند كه نمى توان منكر  بابايى با عنوان «آقاى ش
ــت در هر جشنواره  ــليقه هيات داوران و نگاه آنها براى انتخاب  هايى از اين دس س
ــت اينكه روند ايجاد شده در  ادبى بود اما بايد دو نكته را مورد توجه قرار داد. نخس
ــته تا كنون به نوعى منجر به همگرايى  ــال گذش جايزه ادبى جالل آل احمد از س
ــت اين جايزه كه  ــته نه تنها از برك ــت. اين اتفاق خجس جامعه ادبى ايران بوده اس
ــتان در اين بنياد  ــت كه حاصل تغيير رويه و نگاه به شعر و داس از رويدادهايى اس
ــرمايه باارزش فرهنگى به عنوان مهم ترين داشته اين نهاد فرهنگى  است. اين س
ــت دارد و به طبع  ــت و همدلى براى تثبي ــاد نياز به حراس و مجموعه وزارت ارش
ــاب برگزيدگان جايزه جالل  ــيت در انتخ يكى از اركان اين اتفاق مى تواند حساس

باشد.
نكته ديگر اينكه بدون هيچ پيش شرطى بايد در انتظار بيانيه هيات داوران در اين 
ــنيد تا در نهايت آنگاه بتوان با  ــفافيت،داليل اين انتخاب ها را ش بخش ماند و با ش

استعانت از نظر اهالى ادبيات درباره كيفيت آرا به اظهار نظر نشست.

ــر از افراد و  ــن دوره تقدي ــاد در اختتاميه دومي ــر ارش ــاون فرهنگى وزي  مع
گروه هاى برگزيده گفت: پايه و قاعده ترويج كتابخوانى در جامعه، جريان ها و 

مجموعه هاى مردمى هستند.
مراسم اختتاميه دومين دوره جشنواره تقدير از افراد و گروه هاى برگزيده در 
ــاد  ترويج كتابخوانى با حضور معاونان فرهنگى وزارتخانه هاى فرهنگ و ارش
اسالمى و آموزش و پرورش، مديرعامل بنياد ملت وابسته به بانك ملت (حامى 
جشنواره) تعدادى از نويسندگان عضو هيات داوران اين جشنواره و همچنين 
جمعى بسيارى از افراد و گروه هاى مروج كتابخوانى در كشور، در تاالر غدير 
مركز آفرينش هاى فرهنگى و هنرى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
در تهران برگزار شد.سيد عباس صالحى معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ 
ــم با بيان اينكه بايد از اين موضوع  ــخنانى در اين مراس و ارشاد اسالمى در س
ــيم كه كتاب و كتابخوانى هنوز براى ما يك ارزش است گفت:  خوشحال باش
كتابخوانى مثل صداقت است و اگرچه ارزش مشهود نيست اما ارزش مقبول 
است؛ درست است كه در جامعه ما دروغ و يا بيش از دروغ را مى بينيم اما كمتر 
كسى است كه به ارزش صداقت واقف نباشد. درست است در جامعه كتابخوانى 
ــته باشيم اما براى  را زياد نمى بينيم اما همه مى خواهند ملت كتابخوان داش
ــهود تبديل شود، اتفاقاتى بايد  اينكه كتابخوانى از ارزش مقبول به ارزش مش
بيفتد.به گفته وى ترويج كتابخوانى نيازمند اتفاقاتى است: اول اينكه كتاب ها 
ــانى شوند؛ سريع، خوب و  و به ويژه كتاب هاى خوب بايد به خوبى اطالع رس
جذاب.  نكته دوم تبليغ كتاب است كه اگرچه فضاى اقتصادى دارد و با نوعى 
موج سازى پروپاگاندا در ارتباط است، آن هم ضرورى است.وى ادامه داد: كتاب 
يك كاالى فرهنگى و اقتصادى است كه مى  بايست تبليغ شود كه البته در اين 
حوزه كمبودهاى زيادى داريم. نكته سوم ترويج كتاب است. اينكه جريان هاى 
اجتماعى بتوانند با نگاه ترويجى، به ترويج كتاب و فرهنگ كتابخوانى بپردازند. 
ــتند دولتى- عمومى و مردمى. ما در عين اينكه  ــته هس اين جريان ها دو دس
ــم اثر بدانيم، اما  ــهم جريان هاى دولتى را در ترويج كتاب ك نمى خواهيم س
ــويم، بايد به  ــد اگر بخواهيم در زمينه ترويج كتاب اميدوار ش به نظر مى رس
جريان هاى مردمى بيشتر تعلق خاطر داشته باشيم.معاون فرهنگى وزير ارشاد 
با بيان اينكه پايه و قاعده ترويج كتابخوانى، جريان ها و مجموعه هاى مردمى 
هستند، به ويژگى هاى اين جريان ها اشاره كرد و يادآور شد: داوطلبانه بودن 
ــاركت هاى مردمى از جمله اين توجه به اقتضائات بومى و محلى و جلب مش

ــت اما جريان مردمى به  ــتند. جريان دولتى متكى به نفت اس  ويژگى ها هس
خودش وابسته است. همچنين ضريب نفوذ جريان هاى مردمى باالتر است.

صالحى با اشاره به برگزارى نخستين دوره اين جشنواره در سال قبل، گفت: 
ــاهد بوده ايم؛ سال  ــال تا امسال در اين جشنواره ش ما تفاوت هايى را از پارس
ــته 90 فرد و گروه در  تروويج كتابخوانى شناسايى شدند اما امسال اين  گذش
تعداد به 5 برابر افزايش يافت و به 450 فرد و گروه رسيد. نكته دوم مشاركت 
گسترده تر مجموعه هاى دور از مركز در اين دوره از جشنواره بود. نكته سوم 

حضور چشمگير گروه هاى خيريه در امر ترويج كتاب بود.
ــط در پول و  ــرات و صدقات ما فق ــذورات، خي ــن رابطه گفت: ن وى در همي
ــد مقوله اى خوب براى  ــود، كتاب هم مى توان غذاهاى نذرى خالصه نمى ش
ــد و ما ازاينكه تعداد خيرين كتاب روز به روز رو به افزايش است  خيرات باش
ــهم زنان ميان افراد و  ــاد با اشاره به س ــحاليم.معاون فرهنگى وزير ارش خوش
گروه هاى برگزيده در ترويج كتابخوانى در جشنواره مذكور همچنين گفت: 
ــال رصد شدند و البته بر  ــال گذشته ديده نشده بودند، امس گروه هايى كه س
تعداد اين گروه ها هنوز هم مى توان افزود.صالحى با تاكيد بر ادامه واسپارى 
چنين جشنواره هايى به تشكل هاى مردم نهاد از تداوم حمايت وزارت ارشاد 
ــراى حمايت از اين  ــه ورود مجموعه بانك ملت ب ــاره ب از آنها خبر داد و با اش
حركات جريان ساز در حوزه كتابخوانى گفت: همانطور كه در دهه 70 شاهد 
تحولى در نگاه به نقش شهردارى ها در ايفاى مسووليت هاى اجتماعى شان 
بوديم و شهردارى ها ديگر تنها مسوول جمع آورى زباله در سطح شهر نبودند 
ــام دهند، از آغاز  ــم اقداماتى انج ــهر ه و بايد در ارتقاى وضعيت فرهنگى ش
ــاى  يف ــاى ا ــوزه ه ــا در ح ــك ه ــاهد ورود بان ــم ش 90 ه ــه  ده
ــه  ــا را ب ــك ه ــا ورود بان ــه م ــم ك ــى بودي ــاى اجتماع ــووليت ه مس
ــك  ــال ني ــه ف ــاب ب ــژه كت ــه وي ــى و ب ــاى فرهنگ ــوزه ه ــت از ح حماي
ــراد و  ــى اف ــا معرف ــرد: ب ــدوارى ك ــراز امي ــان اب ــم.وى در پاي ــى گيري م
ــور از طريق  ــى در كش ــج كتابخوان ــنواره تروي ــاى برگزيده در جش گروه ه
رسانه ها ايده هاى بكرى كه از طرف اين گروه ها و افراد در زمينه كتابخوانى 
ارائه شده، به صورتى گسترده تر در سطح جامعه اجرايى شود و جريان هايى 
ــكل گرفته اند بتوانند به زودى يك  كه به صورت داوطلبانه براى اين حوزه ش
شبكه وسيع اجتماعى را شكل دهند و ملت ايران را به عنوان ملتى كتابخوان 

به جهان معرفى كنند.

جريان هـاى مـردمى،
 پايه هاى ترويج كتابخوانى 

در جامعه هستند

جايزه «جـالل» 
به كدام سو مى رود؛ وفاق 

اهالى ادب يا سليقه  داوران؟

ابالغ وقت رسيدگى
8/656 در خصوص پرونده كالسه 940865خواهان مهردادحيدرى فرزند 
بهرام دادخواســتى مبنى برالزام به انتقال به طرفيــت  1- مهدى مهرابى 
فرزند محمدرضا 2- زهرا بيــات فرزند عبداله  تقديم نموده اســت وقت 
رسيدگى براى مورخ 94/10/05 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه ونسخه ثانى دادخواست و ضمايم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:23599 شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/655 در خصوص پرونده كالسه 1090/94 خواهان شمسعلى كريمى 
موچگانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حسين اسكندرى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/05 ساعت 12 ظهر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:23572 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/654 در خصوص پرونده كالسه 1089/94 خواهان شمسعلى كريمى 
دادخواستى مبنى بر تخليه منزل به طرفيت حسين اسكندرى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/05 ســاعت 11/30  صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:23571 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/658 در خصوص پرونده كالســه 574/94 خواهان مروت افشــارى 
دادخواستى مبنى برالزام به انتقال به طرفيت  1- خدارحم محسنى ناقانى 
2- مهرداد محســنى ناقانى 3- مجتبى اصغرى 4- عمران جبارى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/05 ســاعت 5/30 عصر 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:21877 شعبه 42 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/662 در خصوص پرونده كالســه 821/94 خواهــان عليرضا دهقانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهدى نارى قمى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/06 ساعت 5 عصر تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شــوراى 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:23563 شعبه 20 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/661 در خصوص پرونده كالســه 1306/94 خواهان فرزاد حكاكيان 
با وكالت مهدى بنيان ديدرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه يك فقره 
چك به طرفيت على عزتى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى مورخ 
94/10/06 ســاعت 8 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب 
– روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 شــوراى حل اختــالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:23561 شعبه 6 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/666 در خصــوص پرونــده كالســه 1232/94 خواهان كمــال مالك  
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ 32/000/000 ريال به طرفيت 
حميد جنيد تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/01 ساعت 
9 صبح تعيين گرديده است 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 – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.

در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:23580 شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/665 در خصــوص پرونــده كالســه 1233/94 خواهان كمــال مالك 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ 47/000/000 ريال  به طرفيت 
حسينعلى محمدى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/01 
ســاعت 10 صبح تعيين گرديده اســت با توجه بــه 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 – روبروى 
مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:23579 شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/672 در خصــوص پرونــده كالســه 903/94 خواهان عفــت كوپايى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حســين امينيان خورزوقى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/01 ساعت 9 صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.

در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:21867 شعبه 6 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
مزايده

8/340 شعبه اول اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 826/91 ش ج/ اول له آقاى حسن اســماعيلى و عليه آقاى محمد 
نيك نام فرزند على مجهــول المكان كه بابت اموال مورد تخليه به شــرح 
1- مانيتور سامســونگ با كيس و مــوس و كى برد يكدســتگاه به مبلغ 
6/000/000 ريال. 2- پرينتر پاناسونيك مستعل 1عدد به مبلغ 1/200/000 
ريال. 3- ميز سه كشــويى فلزى يك عدد به مبلغ 900/000 ريال 4- ميز 
فلزى و صندلى گردان 2 عدد به مبلغ 800/000 ريال. 5- مهر فشــارى 2 
عدد به مبلغ 80/000 ريال. 6- سى دى 3 عدد به مبلغ 200/000 ريال. 7- 
لوله بخارى يك مترى 3 عدد به مبلغ 150/000 ريال.8- قفسه چهارخانه 
كتاب، چوبى 1 عدد به مبلــغ 1/000/000 ريال 9- كاتالوگ كاغذ ديوارى، 
موكت، كاشى، سراميك 15 عدد به مبلغ 600/000 ريال. 10- بست فلزى 
كوچك 2 كيلو به مبلغ 36/000 ريال. 11- ويترين چوبى ســه طبقه 1 عدد 
به مبلغ 850/000 ريال. 12- بخارى گازى ديوارى آبسال بدون دودكش 
يك عدد به مبلغ 800/000 ريال. 13- دريل بدون باطرى توس يك عدد به 
مبلغ 300/000 ريال 14- منگنه يك عدد به مبلغ 70/000 ريال. 15- جعبه 
آچار كوچك يك عدد به مبلغ 350/000 ريال. 16- پرينتر مستعمل يك عدد 
به مبلغ 500/000 ريال 17- مواد اوليه پالســتيك سوپراريوريك پاكت 1 
كيلو به مبلغ 180/000 ريال. 18- پنجره دو جــداره 120 در 70 يك عدد 
مبلغ 700/000 ريال. 19- مبل دو تكه قرمز رنگ مستعمل داراى پارگى و 
زدگى سه نفره به مبلغ 600/000 ريال. 20- صندلى فلزى مستعمل 5 عدد 
به مبلغ 400/000 ريال. 21- چهار پايــه فلزى رگال چهارتايى يك عدد به 
مبلغ 300/000 ريال. 22- بخارى گازى آر لوكس يك عدد به مبلغ 900/000 
ريال. 23- قفسه نمونه پاركت چوبى يك عدد به مبلغ 200/000 ريال. 24- 
كاتالوگ كاغذ ديوارى بزرگ 9 عدد به مبلغ 150/000 ريال 25- دوربين 
كامپيوتر مســتعمل يك عدد به مبلغ 500/000 ريــال. 26- فنجان نعلبكى 
ســراميكى چهار عدد بزرگ و پنج عدد كوچك 9 تيكــه به مبلغ 150/000 
ريال. 27- بشقاب ميوه خورى آركوپال مربع شكل 6 عدد و ديس يك عدد 
7 تيكه به مبلغ 70/000 ريال. 28- قفســه نمونه ديواركوب چوبى و فلزى 
يك عدد به مبلغ 800/000 ريال جمعا به مبلغ 18/786/000 ريال ارزيابى 
گرديده و مورد اعتراض هيچ يك از طرفين واقع نگرديده است. در نظر دارد 
جلسه مزايده اى در مورخ 94/9/15 ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجراى 
احكام شوراى حل اختالف واقع در خيابان شــيخ صدوق نبش چهارراه 
وكال برگزار نمايد. طالبين شركت در مزايده مى توانند با واريز ده درصد 
قيمت پايه به شماره حســاب 2171350205001 بانك ملى و ارائه فيش 

آن به اين اجرا از اموال بازديد نمايد. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد آمد. م الف 2231 شعبه اول اجراى احكام مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ

8/690 به تاريخ 94/7/28 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 29 حقوق 
شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
و پرونده كالســه 94-436 تحت نظر اســت. قاضى شــورا با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح ذيل اعالم مى دارد.  
خواهان: اصغر كريمى، زينبيه، دارك، كوى طــالب، پ22 خوانده: امين 
محمد صالح آل داود مجهــول المكان راى قاضى شــورا در خصوص 
دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت آقــاى امين محمد صالح آل داود به 
خواسته مطالبه وجه به ميزان 6/260/000  ريال موجب يك فقره چك به 
شــماره 390457-89/8/5 به عهده بانك صادرات به انضمام خسارات 
دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد 
تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  
اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى 
عليرغم ابالغ  قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى 
ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء 
قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد 
و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقــى مانده اند فلذا بنابر 
مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض 
و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع 
بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور 
آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر 
به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ 
اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 
1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت 
و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 6/260/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخــت مبلغ 260/000 ريال بابت خســارات دادرســى (هزينه هاى 
دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات
 بــه دادخواســت و  هزينــه نشــر آگهــى طبــق تعرفــه قانونــى و 
پرداخــت خســارت تاخيــر تاديــه/ وجــه ســند/  وجــوه اســناد/ 
 تجــارى مســتند دعــوى از تاريــخ هــاى سررســيد چــك تــا
 زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمــى بانك مركزى كه حين االجراء 
محاسبه و تعيين مى  شود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم 
عليه در همين شــورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريــخ انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان 
مى  باشــد. م الف23582دفتر شــعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
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اخبار كوتاه خبر

گودرز اميرى اظهار داشت: براساس توافق با مردم اين روستاها، عقب نشينى، 
آزادسازى، زيرسازى و جدول گذارى بر عهده مردم و تامين قير رايگان و اجراى 
ــت.وى افزود: تاكنون عمليات تامين قير رايگان و اجراى  آسفالت با دولت اس
آسفالت در 174 روستاى استان انجام شده و در بقيه روستاها نيز انجام مى شود.

سليمانى دشتكى افزود: به منظور اجراى پروژهاى عمرانى و توسعه روستايى 
در استان، 500 ميليارد ريال از محل مشاركت هاى مردمى تأمين و هزينه شده 
است. وى تصريح كرد: تاكنون مردم سه روستا در چهارمحال و بختيارى براى 
ــبكه جمع آورى فاضالب روستاهاى خود اعالم آمادگى  مشاركت در اجراى ش
كرده اند.معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى چهارمحال و بختيارى بيان 
داشت: اجرا و تكميل طرح هاى هادى روستايى در استان به 770 ميليارد ريال 
اعتبار نياز دارد كه از اين ميزان 110 ميليارد ريال در سال جارى ابالغ شده است.
اميرى عنوان داشت: بازنگرى در برخى طرح هاى هادى روستاهاى بزرگ استان 
ــرايط  ــتاهاى چهارمحال و بختيارى، به خاطر ش ضرورت دارد زيرا برخى روس

جغرافيايى، امكان توسعه ندارند.
ــارى ادامه دارد:  ــتاندار چهارمحال و بختي ــور عمرانى اس معاون هماهنگى ام
ــى، با احداث  ــاس طرح هاى مطالعاتى و علم ــتى براس به همين منظور بايس

شهرك هاى جديد نسبت به رفع اين مشكل اقدام شود.
وى همچنين در خصوص راه اندازى باغ و خانه هاى گردشگرى در استان گفت: 
در اين طرح، عالوه بر حفظ كاربرى زمين هاى باغى و كشاورزى، مكانى امن براى 

استراحت و تفريح گردشگران داخلى و خارجى ايجاد مى شود.
اميرى يادآور شد: برنامه ريزى براى اجراى طرح هاى توسعه اى در بخش هاى 
مختلف روستاهاى هدف گردشگرى چهارمحال و بختيارى نيز در دستور كار 

اولويت دار مسووالن استان قرار دارد.
 از جمعيت حدود 900 هزار نفرى استان چهارمحال و بختيارى بيش از 370 

هزار نفر در مناطق روستايى سكونت دارند.

عزيزاهللا مهديان،  اظهار داشت: تسهيالت مورد نياز براى مقاوم سازى دو ميليون 
و 300 هزار واحد مسكن روستايى پيش بينى شده كه از اين تعداد تاكنون براى 
ــتايى با متقاضيان قرارداد بسته شده است.  يك ميليون و 600 هزار واحد روس
وى ادامه داد: پنج ميليون و 200 هزار واحد مسكن مهر در حوزه فعاليت بنياد 
مسكن انقالب اسالمى وجود دارد . مهديان افزود: با توجه به شرايط كوهستانى 
و حادثه خيز بودن چهارمحال و بختيارى، پرداخت تسهيالت بازسازى و مقاوم 

سازى مسكن روستايى براى اين استان سرعت مى گيرد.
ــاكن در 85 هزار واحد  ــتايى س ــارى 96 هزار خانوار روس چهارمحال و بختي

مسكونى دارد.

ــال و بختيارى  ــكن چهارمح ــوراى تامين مس ــش، در ش عليرضا تاب
ــهرهاى زير 25 هزار نفر،  اظهار داشت: پروژه مسكن مهر كشور در ش

89 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
ــر  ــكن مه ــروژه مس ــه پ ــت ك ــن در حاليس ــرد: اي ــد ك وى تاكي
ــر، 93 درصد  ــر 25 هزار نف ــهرهاى زي ــال و بختيارى در ش چهارمح

پيشرفت فيزيكى دارد.
تابش افزود: براى ساخت ساالنه 200 هزار مسكن روستايى در كشور، 
ــده كه  ــهيالت با نرخ پنج درصد تصويب ش 30 هزار ميليارد ريال تس
ــهيالت سه هزار واحد مسكن  چهارمحال و بختيارى از اين بخش تس

روستايى سهميه دارد.
ــت: طبق  ــور بيان داش ــالمى كش ــكن انقالب اس ــاد مس رييس بني
ــتايى،  ــكن روس ــورت گرفته در حوزه تامين مس هماهنگى هاى ص
ــى (ره) و  ــداد خمين ــه ام ــش كميت ــد زيرپوش ــراد نيازمن ــه اف ب
ــاب صد امام پرداخت  ــهيالت بالعوض از محل حس ــتى، تس بهزيس

مى شود.
ــكن افراد  ــهيل در تامين مس وى اضافه كرد: همچنين به منظور تس
زيرپوشش كميته امداد امام خمينى (ره)، در روستاهاى داراى شرايط، 

زمين رايگان به اين نهاد واگذار مى شود.
تابش عنوان داشت: براى بازسازى روستاهاى در معرض خطر و وقوع 
ــهيالت  ــاالنه 10 هزار ميليارد ريال تس برخى حوادث غيرمترقبه، س
كم بهره و سه هزار ميليارد ريال تسهيالت بالعوض به خسارت ديدگان 

پرداخت مى شود.
وى اظهار كرد: به منظور افزايش سطح رفاه عمومى روستاييان، شبكه 
ــتاى چهارمحال و  ــه در پنج روس ــالب و تصفيه خان جمع آورى فاض

بختيارى به صورت پايلوت كشورى اجرا مى شود.
ــور  ــه منظ ــور، ب ــالمى كش ــالب اس ــكن انق ــاد مس ــس بني ريي
بهره بردارى از چند پروژه عمرانى به چهارمحال و بختيارى سفر كرده 

است.

مردم 330 روستا، در توسعه روستايى 
مشاركت مى كنند

40 درصد واحدهاى مسكونى روستايى 
كشور مقاوم سازى شده است

پيشرفت پروژه مسكن مهر 
چهار درصد باالتر از ميانگين كشور

ــا محمد  ــدار ب ــتكي، در دي ــليماني دش ــم س قاس
ــال و بختياري براي  ــعيدي كيا، گفت: چهارمح س
ــتضعفان در بخش هاي  ــرمايه گذاري بنياد مس س
ــي الزم را  ــادي آمادگ ــي و اقتص ــف زيربناي مختل

دارد.
ــفر رييس جمهوري و كاروان  وي تاكيد كرد: در س
ــال و بختياري،  ــه چهارمح ــر و اميد ب دولت تدبي
ــرمايه گذاري  ــذب س ــي براي ج ــرح هاي مهم ط
بخش خصوصي ارائه شده و اين استان توان جذب

ــي و خارجي را  ــاي داخل ــرمايه گذاري بخش ه س
داراست.

ــفر  ــتكي افزود: 79 پروژه در اين س ــليماني دش س
ــده  ــزار و 60 ميليارد ريال مصوب ش با اعتبار دو ه
ــي، معاونان  ــر روحان ــي با دكت ــه در ادامه رايزن ك
ــار به  ــت، اين اعتب ــات دول ــاي هي ــان و اعض ايش

دو هزار و 700 ميليارد ريال افزايش يافت.
ــاركت  ــازي براي مش ــرد: زمينه س وي تصريح ك
ــاي اقتصادي  ــراي طرح ه بخش خصوصي در اج
ــوي  ــا هدايت امور از س ــال و بختياري ب چهارمح
بخش هاي دولتي از ديگر دستاوردهاي بزرگ اين 

سفر براي استان محسوب مي شود.
استاندار چهارمحال و بختياري بيان داشت: در اين 
ــتضعفان، بنياد بركت و  سفر، بنياد غدير، بنياد مس
شركت هاي ايميدرو و ايدرو براي مشاركت مالي و 
ــرمايه گذاري در برخي پروژه هاي چهارمحال و  س

بختياري اعالم آمادگي كردند.
ــده در  ــرد: ارزش پروژه هاي افتتاح ش وي اضافه ك
ــداي فعاليت دولت  ــاري از ابت ــال و بختي چهارمح
ــزار و 500 ميليارد بوده كه  يازدهم تاكنون، 10 ه
ــال آن در دولت تدبير  ــه هزار و 550 ميليارد ري س
ــرداري از اين پروژه ها اختصاص  و اميد براي بهره ب

يافته است.
ــت: در همين مدت  سليماني دشتكي، عنوان داش
تقاضا براي هفت هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري 
در بخش هاي مختلف چهارمحال و بختياري ارائه 

شده است.
ــتايي به  ــاني روس ــار كرد: عمليات گازرس وي اظه
ــتان  بخش هاي صمصامي و بازفت از توابع شهرس
ــص اوليه از  ــارد ريال تخصي ــا 84 ميلي كوهرنگ ب

ــه به مناطق  ــت يازدهم در توج اقدامات مهم دول
محروم و روستايي چهارمحال و بختياري به شمار 

مي رود.
ــتاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: اجرايي  اس
تونل چري و راه هاي ارتباطي طرفين آن در مسير 
ارتباطي شهركرد - خوزستان از ديگر فعاليت هاي 

دولت يازدهم در استان است.
ــال و بختياري از  ــه چهارمح ــان كرد: بودج وي بي
ــته  ــال گذش ــاري در س ــاي اعتب ــل رديف ه مح
ــه با تالش  ــارد ريال بوده ك ــزار و 400 ميلي يك ه

مسووالن، هفت هزار ميليارد ريال جذب شد.
ــاي  ــد: تقاض ــادآور ش ــتكي ي ــليماني دش س
سرمايه گذاري خارجي در چهارمحال و بختياري، 

555 و نيم درصد رشد داشته است.
وي عنوان كرد: از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد 
ــذاري داخلي در اين  ــرمايه گ تاكنون، تقاضاي س

استان، رشد 200 درصدي را نشان مي دهد.
ــال  ــاري گفت: س ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــرمايه گذاري دولتي در استان ــته ميزان س گذش

 111 و 94 صدم درصد رشد نسبت به سال 1392 
ــت: پيگيري و اجراي  ــت. وي اظهار داش داشته اس
راه اندازي سه گاوداري دو هزار و 500 راسي، جزو 

ــاورزي  ــذاري در بخش كش ــرمايه گ تقاضاهاي س
چهارمحال و بختياري محسوب مي شود.

سليماني دشتكي تاكيد كرد: صدور مجوز راه اندازي 
ــيدي در چهارمحال و  ــرژي خورش 10 مگاواتي ان
بختياري، از اقدامات مهم در سرمايه گذاري بخش 

صنعت اين استان به شمار مي رود.
ــتعد توليد  ــال و بختياري مس وي افزود: چهارمح
آهك هيدراته به عنوان ماده اوليه توليد فوالد بوده 
كه اكنون اين محصول از خارج وارد كشور مي شود، 
اما در اين حوزه تقاضاي سرمايه گذاري هفت هزار 

ميليارد ريالي در استان داريم.
ــح كرد: از  ــال و بختياري تصري ــتاندار چهارمح اس
ــون، براي رفع  ــت دولت يازدهم تاكن ابتداي فعالي
ــت  ــتان 110 نشس ــكل واحدهاي توليدي اس مش
تخصصي برگزار و 300 واحد توليدي تعيين تكليف 
ــده  ــد 45 طرح برطرف ش ــن موانع تولي و همچني

است.
ــكالت مربوط به اجراي  ــت: رفع مش وي بيان داش
ــن و آغاز فعاليت  ــيمي هاى لردگان و بروج پتروش
ــتور  ــرمايه گذار جديد در اين طرح ها طبق دس س
ــاخص دولتمردان  ــر اقدامات ش وزير نفت، از ديگ

يازدهم در اين حوزه به شمار مي رود.

مفادآرا
8/181 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

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

مرجع قضايى تقديم نمايند.
1- رأى شماره 8742هيأت : آقاى حســين دلداده آرانى فرزند عباس 
شماره شناسنامه170 و خانم عذرا شــهرابى مفرد  فرزند حسينعلى 
شماره شناســنامه 42668  (به ترتيب نســبت به 4و2 دانگ مشاع ) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت111,46 مترمربع شماره پالك 5304 
فرعى مجزا از شماره272 فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان 

ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى      
2- رأى شماره 8617 هيأت : آقاى محمد دادخواه فرزند  على  شماره 
شناســنامه325 و خانم ليال دادخواه  فرزند احمد  شماره شناسنامه 
9468 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 183,24مترمربع 
شــماره پالك 5305 فرعــى مجزا از شــماره 9و11فرعــى از پالك 
2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از على آقا دادخواه  
3- رأى شــماره8740 هيأت : آقاى احمد محسنى مفرد بيدگلى فرزند 
حسن على  شــماره شناســنامه318  و خانم معصومه توحيدى زاده 
فرزند تقى  شماره شناسنامه769   (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت97,62 مترمربع شماره پالك 5306 فرعى مجزا از شماره 
464فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه 

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

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

و بيدگل. ابتياعى از ورثه عليجان بهمنى
6-رأى شــماره8725 هيــأت : آقــاى مهــدى جعفرى نــژاد بيدگلى  
فرزندحسين  شماره شناسنامه 9881 ، ششــدانگ  يكباب انبارى  به 
مساحت 109,82 مترمربع شماره پالك 5309 فرعى مجزا از شماره 
422 فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه 

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

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

8- رأى شــماره 8622 هيأت : آقاى على محمد نوحيان  فرزندآقاعلى  
شماره شناسنامه 119 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180مترمربع 
شــماره پــالك 5311فرعى مجــزا از شــماره907 فرعــى از پالك 
2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حــوزه ثبتى آران و 

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

بيدگل. ابتياعى از محمدرضا سليمان زاده 
10- رأى شماره 8621 هيأت : آقاى مجتبى اميدى بيدگلى فرزندماشااله 
شــماره شناســنامه1788 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت120,4 
مترمربع شماره پالك 5313فرعى مجزا از شماره213 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از نعمت اله اكبرزاده 
11- رأى شماره 8674 هيأت : آقاى محمد  اميدى بيدگلى فرزندماشااله 
شماره شناسنامه1250056039  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت120 
مترمربع شماره پالك 5314فرعى مجزا از شماره213 فرعى از پالك 
2840اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش3 حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از نعمت اله اكبرزاده 
12- رأى شــماره862 هيأت : خانم  زينب سادات مريخى  فرزند سيد 
ماشااله  شماره شناسنامه 2241 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
62,5 مترمربع شــماره پالك 5316 فرعى مجزا از شماره65 فرعى از 
پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از محمدرضا سليمان زاده 
13- رأى شــماره8910 هيأت : آقاى هادى فرح دل  فرزندمحمدرضا  
شماره شناســنامه684 و خانم فاطمه كاوانى بيدگلى  فرزند محمود  
شماره شناسنامه 2024 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
70,25 مترمربع شماره پالك 5317فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از 
پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از اسماعيل حق پرست
14- رأى شماره 8847 هيأت : آقاى ســيد مرتضى سيدى تبار فرزند 
سيد ماشا اله  شــماره شناسنامه5 و خانم اعظم حســن زاده بيدگلى  
فرزندمحمــد  شــماره شناســنامه 9325  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مساحت146,15 مترمربع شماره پالك 5320فرعى مجزا 
از شــماره285 فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عباس جمشيدى وغيره
15-  رأى شماره 3972 هيأت : آقاينعمت اله بانوئى فرزند على شماره 
شناســنامه388 ، ششــدانگ  يكباب كارگاه  به مســاحت3960,15 
مترمربع شــماره پالك 5328 فرعــى مجزا از شــماره 141 فرعى از 
پالك2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى 
16-رأى شــماره 8697 هيــأت : آقاى عباس دشــتبان پــور بيدگلى  
فرزندابوالفضل شماره شناسنامه 791 و خانم فرزانه دادخواه  بيدگلى 
فرزند جالل شماره شناسنامه6190001750  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 111,8مترمربع شماره پالك 824 فرعى مجزا از 
شماره102 فرعى از پالك 6اصلى واقع در حسين آباد بيدگل   بخش3 

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

17- رأى شماره 8639 هيأت : آقاى جواد محمدبيكى بيدگلى  فرزندعلى 
محمد  شماره شناســنامه108 و خانم طاهره عارضى بيدگلى  فرزند 
حسينعلى شماره شناسنامه 8066  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت167,78 مترمربع شماره پالك 825 فرعى مجزا از شماره 
102فرعى از پالك 6 اصلى واقع درحســين آباد بيدگل  بخش 3حوزه 

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

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازحبيب اله  محمود يان
19- رأى شماره 8766 هيأت : آقاى غالمحسين رمضان زاده بيدگلى  
فرزند علــى  شــماره شناســنامه402و خانم فاطمه رحمــن بيدگلى  
فرزندمحمد شماره شناسنامه7230  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 203,5 مترمربع شماره پالك 827فرعى مجزا از شماره106 
فرعى از پالك 6اصلى واقع درحسين آباد بيدگل  بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. مالكيت عادى
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :94/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/8/28

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
ابالغ

8/652  شــماره ابالغيه : 9410100350206764 شــماره پرونده : 
9409980350200389 شــماره بايگانى شــعبه :940445 خواهان 
ناصر روزبهانى دادخواســتى به طرفيت خواندگان سازمان مسكن 
وشــهر ســازى اصفهان وســوزان وندى كريم ســعيد وعلى اكبر 
عبدالرزاق وندى به خواسته الزام به  تنظيم سند رسمى ملك و مطالبه 
خسارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت  
ساختمان دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع وبــه كالســه 9409980350200389 ثبت گرديــده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/10/05 و ســاعت 12:00 تعيين شــده است. به 
علــت مجهول المكان بــودن خوانده علــى اكبر عبدالــرزاق وندى و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت

 در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تــا خوانده مذكور 
پس ازنشــر آگهى واطــالع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعه وضمن

 اعــالم نشــانى كامــل خــود نســخه دوم دادخواســت وضمائم 
را دريافــت و در وقت مقــرر فوق جهت رســيدگى حاضــر گردد.

 م الف 21918 منشى دادگاه حقوقى شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان 

ابالغ
8/653 شــماره ابالغيــه: 9410100353402218 شــماره پرونده: 
9409980353400462 شــماره بايگانى شــعبه :940861 خواهان 
عباس مهرى اصفهانى دادخواســتى به طرفيت خوانده سعيد بانو به 
خواسته مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه ومطالبه خسارت 
تاخير تاديه تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 108 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان 

(108جزايى ســابق) واقع دراصفهــان – خ چهارباغ باال – خ شــهيد 
نيكبخت – ساختمان داداگسترى كل اســتان اصفهان – طبقه 2 اتاق 
شماره 205 ارجاع و به كالسه 9409980353400462 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/10/05 وساعت 08:30 تعيين شده است.
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد. 
م الف 23021 منشى دادگاه كيفرى شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان (108 جزايى سابق )
ابالغ راى

8 شــماره ددنامــه : 9409973753301428 شــماره  /680
 931994 9309983753301892 شــماره بايگانــى: پرونــده:
خواهان:خانم پروانــه ترابى فرزند فرج اله به نشــانى بخش كرون- 
ميرآبــاد – خ ش والى ترابــى خوانده: آقاى محســن صابرى فرزند 
محمود به نشــانى (مجهول المــكان) خواســته: صدورگواهى عدم 
امكان ســازش براى اجراى صيغه طالق به علت عسر و حرج و ترك 
زندگى گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با استعانت از 
خداوند متعال ختم دادرسى را  اعالم و به شرح ذيل مبادرت صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواست تقديمى خواهان 
پروانه ترابى فرزنــد فرج اهللا بطرفيت خوانده آقاى محســن صابرى 
فرزند محمود بخواســته صــدور گواهى عدم امكان ســازش براى 
اجراى صيغه طالق به علت عســر و حرج و تــرك زندگى خانوادگى 
بيش از هشت سال، با اين توضيح خواهان كه بيان مى دارد به موجب 
سند ازدواج شماره 146996 مورخ 1363/01/02 به عقد دائم خوانده  
درآمده ام و ثمر اين ازدواج چهار فرزند مشترك مى باشد لذ برخالف 
تعهدات و شروط ضمن عقد شوهرم از سال 1386 زندگى زناشوئى 
خود را ترك نموده و از تاريخ فوق تا كنون هيچگونه اطالعى از نامبرده 
ندارم لذا در اين مدت رنج و مشــقت بســيارى را متحمل شده ام و به 
دليل ترك زندگى شوهرم در عســر و حرج به سر مى برم ، دادگاه با 
توجه به استعالم از شوراى اسالمى روستاى مير آباد كه بيان داشته 
اند مخاطب هيچ گونه سكونتى در داخل روستا ندارد و عسر و حرج 
خواهان و رد گواهى تاييد مب باشد و با توجه به اظهارات شهود و با 
توجه به نظريه داور و اينكه خوانده على رغم نشر آگهى حضور نيافته 
لذا دادگاه مستندا به بند يك ماده 11130 قانون مدنى با توجه به اينكه 
عسر و حرج براى دادگاه محرز گرديده است لذا خواسته خواهان را  
حمل بر صحت تشخيص و مبادرت به طالق غيابى مى نمايد و مستندا 
به ماده 1146 قانون مدنى نوع طالق بائن مى باشد و اعتبار اين گواهى 
از تاريخ ابالغ سه ماه مى باشد و بديهى است و رعايت وجود شرايط 
الزم و قانونى و شــرعى جهت اجراى صيغه طالق از جمله مراعات 
مفــاد مــاده 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانــون مدنــى بــر

 عهده مجرى صيغه طــالق خواهد بود . راى صــادر ، غيابى بوده و 
ظرف مهلت بيســت روز قابــل واخواهى در هميــن دادگاه و پس از 
انمهلــت واخواهى ظــرف 20روز قابل اعتــراض در محاكم محترم
 تجديد نظــر اســتان اصفهان مى باشــد و پــس از انقضــاء مهلت
 تجديد نظر خواهى ظرف بيســت روز قابل فرجام خواهى در ديوان 
محترم عالى كشــور مى باشــد. م / الف:266  دادرس دادگاه عمومى 

بخش كرون 

ديدار استاندار با رييس بنياد مستضفان كشور ؛

چهـارمحـال و بختيارى توان جـذب سرمـايه گـذاري 
بخـش هاي داخـلي و خـارجي را  دارد
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نوآورى در خدمت نابينايان؛

ابداع قالده مدرن براى بهبود 
عملكرد سگهاى راهنما

توسط محققان ايرانى؛

پوست مصنوعى جهت ترميم 
زخم هاى عميق ساخته شد

با ارزان ترين گوشى ال جى 
آشنا شويد

 فناورى جديدى ارائه شده كه نابينايان را در استفاده از سگ هاى 
راهنما به بهترين شيوه ممكن يارى مى رساند.

به طور كلى انسان ها با صحبت كردن ارتباط برقرار مى كنند حال 
آنكه سگ ها متكى به نشانه هاى بصرى هستند و زمانى كه قرار است 
يك سگ راهنما همراه هميشگى يك نابينا باشد عمال چالشى ميان 
اين دو به وجود مى آيد كه كمك رسان بودن سگ راهنما را تحت 
شعاع قرار مى دهد. حاال فناورى جديدى ارايه شده كه اين مشكل 

را حل مى كند.
ــمالى قالده مدرنى ويژه سگهاى  ــگاه كاروليناى ش محققان دانش
راهنما ساخته اند كه با مجهز بودن به سيستم تشخيص تغيير صدا 
و همچنين يك الكتروكارديگرام (كه نوسانات قلب را تشخيص مى 
دهد)، سيستم تنفسى و ضربان قلب حيوان را زير نظر قرار مى دهد.
ــگرهاى اين مجموعه به دست مى آيد توسط  اطالعاتى كه از حس

ريزرايانه اى كه در قالده تعبيه شده آناليز مى شود.
ــا مى تواند عالئم  ــم آورده اند كه فرد نابين محققان امكانى را فراه
حياتى سگ را از طريق سرنخ هاى صوتى كه از رايانه به يك هدست 

بلوتوثى ارسال مى شود كنترل كند.
ــتم مجهز به موتورهاى ايجاد كننده لرزش  در عين حال اين سيس
است كه در انتهاى دسته قالده نصب شده اند. يكى از اين دو موتور 
همزمان با تغييرات ضربان قلب سگ و ديگرى به موازات نوسانات 

تنفسى حيوان عمل مى كنند.
ــته كمى از دقت  ــى از عملكرد اين دو موتور دس ضريب دقت ناش
سيستم صوتى كه بخش اصلى اين فناورى محسوب مى شود ندارد 
ــكل كوچك احتمال بر هم زدن تمركز كاربر را  و در عين حال مش

نيز ندارد.
ــا بتواند به طور  ــده كه فرد نابين اين فناورى به گونه اى طراحى ش
ــته و يا تنها در مواقعى كه تغييراتى در ضربان قلب يا تنفس  پيوس

سگ راهنما ايجاد مى شود آنها را احساس كند.

ــت مصنوعى جهت ترميم   محققان دانشگاه شريف موفق به ساخت پوس
ــناس ارشد توسعه فناورى  زخم هاى عميق شدند.مريم اشكبوس، كارش
دفتر توسعه و انتقال فناورى دانشگاه شريف و يكى از محققان طرح ساخت 
ــت مصنوعى، براى ترميم زخم هاى عميق به  پوست مصنوعى گفت: پوس
ويژه در سوختگى ها و ديابتى ها كاربرد دارد. وى به بيان اينكه اين پوست 
مصنوعى به روش الكتروريسى ساخته شده است، افزود: در اين پوست، از 
داروهاى خاصى استفاده شده است كه مى تواند بستر مناسبى براى رشد 
ــى نمونه هاى پوست  ــت به وجود آورد. به گفته اشكبوس سلول هاى پوس
مصنوعى كه در بازار وجود دارد زخم هاى بيماران را دچار عفونت كرده و 
محيط مناسبى را براى رشد سلول هاى پوست فراهم نمى آورد. وى عنوان 
كرد: پوست مصنوعى كه ما ساخته ايم بستر مناسبى براى رشد سلول  ايجاد 
مى كند و در نهايت باعث ترميم بافت پوست آسيب ديده خواهد شد. وى 
ــت مصنوعى خواص پزشكى و مهندسى در كنار  با بيان اينكه در اين پوس
ــبى براى رشد سلول فراهم شود،اظهار  يكديگر قرار گرفته تا محيط مناس
ــت مصنوعى را توليد  ــت: تا كنون نمونه هاى آزمايشگاهى اين پوس داش
ــت. وى  ــت آمده بر روى حيوانات مطلوب بوده اس كرده ايم و نتايج به دس
تاكيد داشت:اميدوار هستيم كه در آينده با توليد پوست مصنوعى گامى در 

جهت  ترميم زخم هاى عميق انسان ها برداريم.

 Tracfone LG Prepaid گوشى اندرويدى ساخت ال جى با نام
ــى بزرگ با نام  ــگاه هاى اينترنت Lucky LG16 در يكى از فروش
والمارت براى فروش قرار داده شده كه تنها 9/82 دالر قيمت دارد.

 Tracefone LG ــب ــام عجي ــا ن ــدى از ال جى ب ــى جدي گوش
Prepaid Lucky با قيمت تنها 9/82 دالر روى وبسايت فروشگاه 
ــاعاتى تمامى  ــت س ــت و پس از گذش ــارت قرار گرف آنالين والم

موجودى آن نيز به پايان رسيد.
از مشخصات اين گوشى مى توان به پردازنده دو هسته اى با فركانس 
ــى، 4 گيگابايت  ــه نمايش 3/8 اينچ ــز، صفح كارى 1/2 گيگاهرت
حافظه داخلى قابل افزايش تا 32 گيگابايت و دوربين 3 مگاپيكسلى 
ــتم عامل پيش فرض اين گوشى اندرويد  اشاره كرد. به عالوه سيس
4/4 بوده و گوشى 10 دالرى ال جى از ارتباطات نسل سوم اينترنت 

همراه 3G نيز پشتيبانى مى كند.
ــگفت انگيز نيستند اما با توجه به  هر چند اين مشخصات خيلى ش

قيمت 10 دالرى آن نمى توان ايراد زيادى به آن گرفت.

مفاد آرا
8/604 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر 
آراء صــادره هيأت موضوع تعييــن تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانــه وبالمعارض متقاضيــان محرز گرديده اســت 
لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند.
1-رأى شماره 9729 هيأت : آقاى مرتضى شبانى زاده فرزند حسن 
شماره شناسنامه 6190021042 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
126 مترمربع شــماره پالك 2654 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى 

واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
2-رأى شــماره 9730 هيأت : آقــاى محمدعلى شــبانى زاده فرزند 
رمضانعلى شماره شناســنامه 6190001386 ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 107/90 مترمربع شماره پالك 2653 فرعى مجزا از پالك 
2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
3-رأى شماره 9733 هيأت : آقاى ابوالفضل نجفى آرانى فرزند رضا 
شماره شناســنامه 214 و خانم زهرا فتاح پور آرانى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 18  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
159/45 مترمربع شــماره پالك 2650 فرعى مجــزا از پالك 2638 
اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مالكيت مشاعى محمدعلى دالوريان 
4-رأى شماره 9731 هيأت : خانم اعظم دالورزاده آرانى فرزند على 
محمد شماره شناسنامه 11914  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
178/32 مترمربع شــماره پالك 2649 فرعى مجــزا از پالك 2638 
اصلى واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از              

مالكيت مشاعى زين العابدين سعيدى و ماشااله اكرميان
5-رأى شماره 9766 هيأت : خانم زينب سعدآبادى آرانى فرزند على 
اكبر شماره شناسنامه 2708  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 105 
مترمربع شماره پالك 2651 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
6-رأى شماره 9778 هيأت : خانم اعظم بابائى آرانى فرزند على اكبر 
شماره شناسنامه 283  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 188/30 
مترمربع شماره پالك 2652 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در 
احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از              مالكيت 

مشاعى وراث حسن سعيدى
7-رأى شــماره 9150 هيأت : آقاى محمد جعفر خالقى فرزند امراله 
شماره شناســنامه 24 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 81/15 
مترمربع شــماره پــالك 26 فرعى مجزا از شــماره 9 و قســمتى از 
مشاعات پالك 125 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از مالكيت رسمى على سرمدى بيدگلى
8-رأى شماره 6686 هيأت : خانم انيسه سادات پردل فرزند سيدعلى 
شماره شناســنامه 99  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 49/80 

مترمربع شــماره پالك 2168 فرعى مجزا از شماره 1 فرعى از پالك 
3 اصلى واقع در معين آباد بيــدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت رسمى ورثه عيسى اربابى
9- رأى شــماره 9328 هيأت : آقاى على شبان قمصرى آرانى فرزند 
تقى شماره شناسنامه 236 و خانم اقدس حسامى آرانى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 383  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
129/15 مترمربع شــماره پالك 8073 فرعى مجزا از شماره 1189 
فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت عادى
10- رأى شماره 9726 هيأت : آقاى ماشــااله صانعى بيدگلى فرزند 
غالمعلى شماره شناســنامه 1250159113 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 149/64 مترمربع شماره پالك 8090 فرعى مجزا از شماره 
1241 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازمالكيت مشاعى ورثه حسين شركائى
11- رأى شــماره 9769 هيأت : خانم ام البنيــن آقائيان آرانى فرزند 
حسين شــماره شناســنامه 71  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
333/77 مترمربع شماره پالك 8089 فرعى مجزا از شماره 1074 و 
1077 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
12- رأى شــماره 9590 هيــأت : آقــاى محمدرضا آفتابــى فرزند 
اميرحسين شماره شناسنامه 12056 ، ششــدانگ  يكباب ساختمان 
به مســاحت 192/77 مترمربع شــماره پــالك 8087 فرعى مجزا از 
شماره 1189 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى ظريف بتولى 

و عبدالحسين مرادى
13- رأى شماره 9330 هيأت : آقاى حميدرضا مسعودآبادى آرانى 
فرزند رحمت اله شماره شناســنامه 10855 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 116/25 مترمربع شماره پالك 8072 فرعى مجزا از شماره 
1189 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى
14-رأى شــماره 9093 هيأت : آقاى رحمت اله مسعودآبادى آرانى 
فرزند مسلم شــماره شناســنامه 280 و خانم فاطمه دشــتبانزاده 
آرانــى فرزنــد آقامحمــد شــماره شناســنامه 428  (بالمناصفه) ، 
ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 278/50 مترمربع شــماره پالك 
8071 فرعى مجزا از شــماره 1189 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع

 در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازمالكيت 
مشاعى

15- رأى شــماره 9732 هيــأت : آقــاى محمــد خدانــه آرانــى
 فرزند حســين شــماره شناســنامه 473 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 234 مترمربع شــماره پالك 10 فرعى از 1 فرعى مجزا  از 
پالك 1338 اصلى واقع در اماكن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

 مالكيت مشاعى
16- رأى شماره 10184 هيأت : آقاى محمدحسين لقب دوست آرانى 
فرزند تقى شماره شناســنامه 162 و آقاى مهدى لقب دوست آرانى 
فرزند محمد حسين شماره شناسنامه 1250000459  (بترتيب نسبت 
به 4 و 2 دانگ مشاع) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 260/5 مترمربع 
شماره پالك 281 فرعى مجزا از شماره 14 فرعى از پالك 1965 اصلى 
واقع در اماكن بخش 3  حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت 

مشاعى وراث خانم سلطان لقب دوست

17- رأى شــماره 95965 هيأت : آقاى محمد رسول اف آرانى فرزند 
غالمحسين شماره شناسنامه 380 و خانم مهين كوزه گر آرانى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 166  (بترتيب نســبت به 4 و 2 دانگ مشاع) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 216/05 مترمربع شماره پالك 6 
فرعى مجزا از پالك 1298 اصلى واقــع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
18- رأى شماره 9591 هيأت : آقاى محمدرحمتى آرانى فرزند محمود 
شماره شناسنامه 11608 ، ششدانگ  يكباب مغازه به مساحت 48/28 
مترمربع شــماره پالك 15 فرعى مجزا از قســمتى از مشاعات پالك 
2574 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مالكيت مشاعى ورثه نعمت اله رحيم
19- رأى شماره 9587 هيأت : آقاى محسن مســتحكم آرانى فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 147 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
103/75 مترمربع شــماره پالك 4 فرعى مجزا از پالك 1695 اصلى 
و شــماره 6 فرعى مجزا از پالك 1694 اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
20- رأى شــماره 9457 هيــأت : خانــم اســماء ســلمانى بيدگلى 
فرزند محمــد شــماره شناســنامه 978  ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 193/35 مترمربع شــماره پالك 13 فرعى مجزا از شماره 
1و2و3و4و5و6و7و8و10و11 و قســمتى از مشــاعات و 12 فرعى 
از پالك 124 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكين مشاعى
21- رأى شماره 9354 هيأت : آقاى حسين اسالمى زاده فرزند على 
خان شماره شناسنامه 396 و خانم مريم عظيمى آرانى فرزند سيف اله 
شماره شناسنامه 713  (بترتيب نسبت به 4 و 2 دانگ مشاع) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 103/14 مترمربع شماره پالك 5 فرعى مجزا از 
پالك 1298 اصلى واقع در اماكن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
22- رأى شــماره 9153 هيــأت : آقــاى حســين دارچينــى آرانى 
فرزند حسن شــماره شناســنامه 669 و خانم اســماء مورى آرانى 
فرزنــد جعفر شــماره شناســنامه 1405  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مســاحت 122/80 مترمربع شــماره پــالك 16 فرعى 
مجزا از شــماره 1و3و7و9و11و12 و قســمتى از مشاعات از پالك 
1379 اصلــى واقــع در اماكن بخش 3 حــوزه ثبتــى آران و بيدگل.

 مالكيت مشاعى
23- رأى شــماره 9344 هيــأت : آقــاى عبــاس دارچينــى آرانى 
فرزند حســن شــماره شناســنامه 291 و خانم اسماء شــيخ آرانى 
فرزنــد قاســم شــماره شناســنامه 175  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مســاحت 130/80 مترمربع شــماره پــالك 15 فرعى 
مجزا از شــماره 1و3و7و9و11و12 و قســمتى از مشاعات از پالك 
1379 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
24- رأى شماره 9323 هيأت : آقاى احمد اسمعيلى بيدگلى فرزند على 
محمد شماره شناسنامه 1679 و خانم محدثه سادات خاتمى بيدگلى 
فرزند سيد على شــماره شناســنامه 1746  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 105/10 مترمربع شماره پالك 20 فرعى مجزا 
از شماره پالك 228 اصلى و شماره 6 فرعى مجزا از شماره پالك 226 
اصلى واقع در در اماكن بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى

25- رأى شــماره 10199 هيــأت : آقــاى عباس بذرافشــان آرانى 
فرزند حســين شــماره شناســنامه 413 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 528/22 مترمربع شــماره پالك 6 فرعى مجزا از شماره 
1و2و3و4و5وقسمتى از مشاعات از پالك 2055 اصلى و قسمتى از 
مشاعات 2054 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت مشاعى
26- رأى شماره 10198 هيأت : آقاى عباس سعد آبادى مقدم فرزند 
حسين شماره شناســنامه 312 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
109/35 مترمربع شــماره پالك 47 فرعى مجزا از پالك 252 اصلى 

واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
27- رأى شــماره 8993 هيأت : خانم عذرى بيدگلى جوشقانى فرزند 
رضا شماره شناسنامه 54 و آقاى على ســقائى بيدگلى فرزند رضا 
شماره شناسنامه 372  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
273/70 مترمربع شماره پالك 8 فرعى مجزا از پالك 298 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
28- رأى شماره 9043 هيأت : خانم فهيمه بوستان افروز فرزند حسن 
شماره شناســنامه 144 و آقاى حســين كرامتى آرانى فرزند عباس 
شماره شناسنامه 75  (بترتيب نسبت به 4 و 6 دانگ مشاع) ، ششدانگ  
يكباب انبارى به مساحت 148/30 مترمربع شماره پالك 1 فرعى مجزا 
از پالك 1001 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
29- رأى شماره 9782 هيأت : آقاى سيد روح اله حسينى بيدگلى فرزند 
سيد حسين شــماره شناســنامه 222 و خانم فرزانه حسينى بيدگلى 
فرزند ســيد اصغر شماره شناســنامه 276  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 110/75 مترمربع شماره پالك 16 فرعى مجزا 
از شماره 2و5و9وقسمتى از مشــاعات از پالك 721 اصلى واقع در 
اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشــاعى 

سيد ابوالفضل حسينى بيدگلى
30- رأى شــماره 9779 هيأت : آقاى جواد ثابت نژاد فرزند حسنعلى 
شماره شناسنامه 175 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 96 مترمربع 
شــماره پالك 2 فرعى مجزا از پالك 1032 اصلى و شماره پالك 15 
فرعى مجزا از 4 فرعى از پالك 1033 اصلــى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازمالكيت مشاعى رحمت اله باهو
31- رأى شــماره 9038 هيأت : خانم جواهر دندانه بند فرزند حسن 
شماره شناســنامه 5207 و آقاى حسين خاموشــيان بيدگلى فرزند 
غالمعلى شماره شناســنامه 157  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 385/20 مترمربع شماره پالك 190 فرعى مجزا از شماره 
19 فرعى از پالك 972 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى
32- رأى شــماره 9349 هيأت : آقاى على شــفيع پور فرزند اصغر 
شماره شناسنامه 1250144221  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
167/30 مترمربع شماره پالك 12 فرعى مجزا از شماره 7و8وقسمتى 
از 9 و قسمتى از مشاعات از پالك 675 اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/8/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/9/14

عباس عباس زادگان  رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ــترك با محققان  ــركت صنعتى در طرحى مش يك ش
ــاخت آزمايشگاهى گونه اى  دانشگاه تهران اقدام به س
چسب هاى بافتى كرده است. اين چسب ها كه در ساخت 
ــتحكام بيشترى  ــتفاده شده، اس آن ها از نانوذرات اس
ــبت به نمونه هاى تجارى متداول داشته و نيازى به  نس

آماده سازى قبل از مصرف ندارند.
ــى از جراحى ، بيمارى ها ،  درمان جراحات و پارگى ناش
ــايع ترين  حوادث  طبيعى ، تصادف ، جنگ و... يكى از ش
مشكالتى است كه مراكز درمانى و اورژانس با آن مواجه 
ــته از هزينه  درمانى، اگر چه بيشتر اين  هستند. گذش
ــى التيام مى يابد ، اما عدم  جراحات بدون مراقبت خاص
ــاد عفونت ،  ــح از آن مى تواند باعث ايج مراقبت صحي
ــا حتى مرگ  ــت ، نقص عملكرد و ي افزايش دوره  نقاه

بيمار شود.
ــاره به هدف پژوهش  جواد صابرى مجرى طرح، در اش
ــى كه نخ بخيه وارد  صورت گرفته عنوان كرد: «از زمان
ــد، اين تصور پيش آمد كه اگر بتوان  ــكى ش علم پزش
ــب قطعات را كنار هم  ــتفاده از نخ با يك چس بدون اس
قرار داد، كار با سهولت بيشترى انجام مى شود. بنابراين 
چسب هاى بافتى به عنوان جايگزين مناسبى براى بخيه 

يا گيره ظهور كردند.
ــوذرات هيبريدى پلى   ــه  نان ــن پژوهش، تهي  هدف اي
آكريليك اسيد- كيتوسان به  عنوان چسب بافتى بوده 

است».
ــب هاى بافتى  ــود كيفيت چس ــه لزوم بهب وى در ادام
ــاى زياد  ــه رغم تالش ه ــان كرد: «ب ــرح بي را بدين ش
ــته، در حال  ــاى گذش ــى در طول دهه ه ــه علم جامع
ــترس هنوز هم داراى  حاضر چسب هاى بافتى در دس

محدوديت هاى قابل توجه و اشكاالتى هستند. 
ــى مانند  ــك بافت ــب هاى بيولوژي ــال چس به طور مث
ــب هاى فيبرينى و يا كالژنى از آنجايى كه از بافت  چس
زنده يا خود فرد  مشتق مى شوند، نسبتا گران قيمت و 

محدود هستند.
ــى و  ــتحكام كشش ــا اس ــب ها همچنين ب ــن چس  اي
چسبندگى نسبتا ضعيفى عرضه شده و به آماده سازى 

طاقت  فرسايى، درست قبل از كاربرد، نياز دارند.
ــى دارند،  ــا حيوان ــانى ي ــأ انس ــى چون منش  از طرف
ــى مثل  ــاى ويروس ــروز عفونت ه ــد باعث ب مى توانن
ويروس نقص ايمنى ، هپاتيت و يا سندرم نقص ايمنى 

شوند.
ــى مصنوعى و نيمه  ــب هاى جراح  از طرف ديگر چس
ــيانواكريالتى )  نيز  ــب هاى س ــد چس ــى (مانن مصنوع
زيست تخريب پذيرى پايينى داشته و در كنار سميت 
ــبندگى كم به  ــازگارى كم) و چس ــلولى (زيست س س
سطوح مرطوب، التهاب مزمن ناشى از انتشار برخى از 

محصوالت تخريب مربوطه را ايجاد مى كنند».

ــده توسط  ــب طراحى ش ــت كه چس اين در حالى اس
ــى، گران قيمت  ــب فيبرين اين محققان برخالف چس
ــل از مصرف  ــازى آنچنانى قب ــوده و نياز به آماده س نب

ندارد. 
ــى   ــدرت باعث بروز عفونت هاى ويروس همچنين به ن
ــالوه در  ــود. به ع ــار مى ش ــرد بيم ــى در ف و باكترياي
ــازگارى باال  ــب هاى سنتزى، زيست س مقايسه با چس
ــته و التهاب  ــى داش ــبندگى مطلوب ــتحكام چس و اس
ــب آن  ــوالت تخري ــى  از محص ــار برخ ــى  از انتش ناش
ــنتزى موجود در بازار ــب هاى س ــيار كمتر از چس بس

 است.
ــتفاده از چنين چسب هايى   صابرى معتقد است كه اس
نه تنها از لحاظ مالى  مقرون به  صرفه تر است بلكه براى 
بيمار و سيستم سالمت جامعه شرايط بهترى را ايجاد 

خواهد كرد.
ــب ها  ــى رود به كمك اين گونه چس  در واقع انتظار م
بتوان فرايند ترميم زخم را به بهترين نحو تسريع كرد و 
هزينه هاى بيمار را با مديريت صحيح و درمان مناسب 

زخم كاهش داد.
ــان عمل جراحى و  ــت هوا، كاهش زم جلوگيرى از نش
ــان، نتيجه  عالى در زيبايى  خونريزى بيمار، كاربرد آس
ظاهرى و رهايش موضعى دارو از ديگر مزاياى استفاده 

از چسب هاى بافتى به شمار مى رود.

ساخت چسب هاى بافتى محكم با نانوذرات توسط محققان كشور
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  ایب رییس شورای شهر کوشک از تخریب 50حلقه چاه ذغالی در 
این شهر طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه های 
اجرایی و قضایی شهرستان خمینی شهر تمام 400 حلقه چاه ذغالی 

آالینده این شهر تخریب می شود.
علی مهرابی ، با بیان اینکه خش��کی زاینده رود زیان های زیادی به 
درختان میوه این ش��هر وارد کرده اس��ت، افزود: از زمان های قدیم 
تعدادی از ساکنان منطقه چاه های تولید ذغال داشتند، اما با وقوع 
خشکسالی در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد کارگاه های ذغال 

سازی هستیم.
نایب رییس ش��ورای اسالمی ش��هر کوش��ک، ادامه داد: متاسفانه 
عالوه بر درختان باغ های این ش��هر، چوب بلوط ه��ای زاگرس نیز 
به صورت غی��ر قانونی به کوش��ک خمینی ش��هر آورده می ش��ود 
که عالوه ب��ر ضرب��ه زدن به محیط زیس��ت و جنگل های کش��ور، 
 می تواند برخ��ی آفات را ب��ه باغ��ات و درختان میوه ش��هر منتقل 

کند.
مهرابی، دود و آلودگی این کوره ها را مهم ترین معضل شهر کوشک 
دانست و تصریح کرد: حدود 80کارگاه ذغال سازی در این شهر بکار 
مشغول هس��تند که هر کارگاه به طور متوسط تعداد چهار تا پنجاه 
حلقه چاه دارد، بنابراین حدود 400 حلقه چاه ذغالی در کوش��ک 

وجود دارد.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: ع��الوه بر ای��ن حلقه ه��ای چ��اه ، ذغال 
ب��ه روش "الُخل��ی" تولی��د می ش��ود که آلودگ��ی بس��یار زیادی 
دارد. در ای��ن روش در زمی��ن گودال های��ی ب��ا عم��ق ک��م و 
 ب��ه ص��ورت طول��ی کن��ده می ش��ود ک��ه دود زی��ادی ایج��اد

 می کند.
این عضو ش��ورای اس��المی ش��هر کوش��ک، اضافه کرد: از دو ماه 
گذش��ته تا کنون و با حک��م دادس��تانی خمینی ش��هر حدود 50 
حلقه از چاه ه��ای ذغال��ی را تخریب و ک��ور کرده ای��م و این عمل 
 را با جدی��ت تمام تا ناب��ودی کامل ای��ن کارگاه ها ادام��ه خواهیم

 داد.
مهرابی یادآور ش��د: در سال های گذش��ته برخورد قضایی شدیدی 
با متخلفان نمی ش��د، اما در س��ال جاری شورای ش��هر و شهردای 
کوش��ک با دادس��تانی شهرس��تان، اداره حفاظت محیط زیست، 
نیروی انتظامی و ... به توافقی اساس��ی در راس��تای همکاری برای 
تخریب ذغال سازی ها رسیده اند.وی با بیان اینکه کار در کارگاه های 
ذغال سازی برای عده زیادی شغل دوم است، اظهار کرد: البته افراد 
کمی هم هستند که بیش از 20 س��ال به طور دایمی در این حرفه 

فعالیت می کنند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کوشک گفت: اخیرا در شمال کشور 
دس��تگاهی با آلودگی بسیار اندک چوب را س��وزانده و ذغال تولید 
می کند، ولی قیمت آن بین 50تا 60 میلیون تومان اس��ت که قطعا 

برای نصب این ابزار در این منطقه به کمک دولتی نیاز داریم.

مدیرعامل کارخانه بازیافت زباله گلپایگان و خوانسار گفت: اتمام پروژه 
کارخانه بازیافت گلپایگان و خوانسار به 13/5 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد. عباس مسلمی  اظهار کرد: طی سال های گذشته احداث کارخانه 
بازیافت در این شهرستان جز اولویت های مهم قرار داشته اما به دالیلی 

محقق نشده است.
وی گفت: پروژه کارخانه بازیافت گلپایگان و خوانس��ار سال گذشته در 
زمینی به مس��احت 2 هزار و 478 متر مربع کلنگ زنی شد که تا کنون 

25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مس��لمی با بیان اینکه برای تکمیل ف��از اول این کارخان��ه 5 میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده اس��ت، تصریح کرد: جاده سازی به طول 
1/3کیلومتر، مرحله فنداس��یون کاری، ساخت س��وله اولیه کارخانه 
بازیافت زباله انجام ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه می��زان باالی زباله 
تولیدی  در شهرستان و عواقب زیست محیطی دفن آن هر روز بحرانی تر 
می شد، تصریح کرد: این زمین واقع در 7 کیلومتری جاده روستای خم 
پیچ و با در نظر گرفتن تمام موازین زیست محیطی انتخاب شده است .

مسلمی  گفت: طبق توافق با استانداری اصفهان مبنی بر پیشرفت 50 
درصدی ساخت کارخانه بازیافت زباله 600 میلیون تومان کمک هزینه 

از سوی استانداری پرداخت شود.

مسوول نهضت سواد آموزی شهرس��تان گفت: از ابتدای فعالیت مستقل 
نهضت سواد آموزی آران و بیدگل در سال 1378 تاکنون شش هزار و 800 

نفر از بی سوادان شهرستان باسواد شده اند.
طاهره غفورزاده از امضای توافق نامه همکاری با بسیج سازندگی شهرستان 
خبر داد و افزود: این توافق نامه برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی و به 
منظور سازماندهی و اجرای برنامه های مشترک و استفاده از ظرفیت های 

این دو نهاد در ریشه کنی بی سوادی انجام شده است.
وی اظهار کرد: شناس��ایی اس��می بی سوادان و کم س��وادان شهرستان، 
سازماندهی ظرفیت و توانمندی اقشار و متخصصین بسیج در اجرای مفاد 
تفاهم نامه و بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای فعالیت آموزش��ی و 
فرهنگی نهضت س��واد آموزی از جمله اهداف و مف��اد اصلی در برقراری 
این تفاهم نامه است.مس��ؤل نهضت سواد آموزی شهرس��تان با اشاره به 
فعالیت های گس��ترده نهضت س��واد آموزی آران و بیدگل در ریشه کنی 
بی س��وادی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت مس��تقل نهضت سواد آموزی 
آران و بیدگل در سال 1378 تاکنون شش هزار و 800 نفر از بی سوادان 
شهرستان باسواد ش��ده اند.غفورزاده خاطر نش��ان کرد: در آخرین دوره 
کالس های نهضت سواد آموزی آران و بیدگل حدود 100 نفر در دو دوره 

سواد آموزی عمومی و انتقال حضور یافتند.

 13/5میلیارد تومان اعتبار  برای احداث چاه های ذغالی کوشک کور می شود
کارخانه بازیافت گلپایگان و خوانسار

باسوادی بیش از 6 هزار آران و 
بیدگلی در مدت 16 سال

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان گفت: به همت 
مرکز دائرةالمعارف اسالمی در روزهای دوم و سوم 
شهریور ماه سال آینده کنگره ملک  الشعرای بهار  

در کاشان برگزار می شود.
 مؤمنی��ان در آیین ش��ب ش��عر ش��هادت و ایثار 
نخستین س��مپوزیوم ملی مجسمه سازی کاشان 
و سر دیس سرداران ش��هید اظهار کرد: به همت 

مرکز دائرةالمعارف اسالمی در روزهای دوم 
و سوم شهریور ماه سال آینده کنگره 

ملک الشعرای بهار  در کاشان برگزار 
می شود.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه کنگ��ره 
ملک الش��عرای بهار با همکاری 
ش��هرداری، فرمانداری، میراث 
فرهنگ��ی و فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی برگزار  خواهد ش��د، 
تصری��ح ک��رد: ب��ا برگ��زاری 
برنامه ه��ای  و  فعالیت ه��ا 
فرهنگ��ی، فرهن��گ، ادب و 
هنر کاش��ان را بیش از گذشته 

معرفی می  کنیم.  
سرپرست فرمانداری کاشان با 
گرامیداشت یاد و خاطره 1700 
شهید کاشان بیان کرد: به برکت 
خون شهدا در میان آتش و ناامنی 

منطقه در یک کش��ور ام��ن زندگی 
می کنیم.

مؤمنی��ان ادام��ه داد: ش��هدا اعتقاد 
راس��خی به آرمان های نظام اسالمی 
داش��تند و در راه آرمان ه��ای خود 

مظلومانه به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه در زندگی پر تالطم و گذر 
از زندگی س��نتی به مدرنیته بای��د مراقب 
ارزش ها باشیم، تأکید کرد: باید مراقب باشیم 
ارزش های واالی انس��انی و دینی در زندگی 
امروزی رن��گ نبازد.سرپرس��ت فرمانداری 
کاشان بیان کرد: در سال های گذشته سعی 
شد ش��هدا را دور از ذهن و انس��ان های جدا 
بافته از جامعه و دست نیافتنی معرفی کنند و 
همین امر موجب شد شهدا در جامعه مهجور 

باقی بمانند.  
مؤمنیان با بیان اینکه ش��هدا اول به خود و سپس 
به محیط پیرامون خود توجه کردند، تصریح کرد: 

خودشنا س��ی و موقعیت شنا سی و 
لبیک به فرم��ان امام موجب 
ش��د که آن��ان دس��ت از 
زندگی دنیوی بکشند و 
فقط به آرمان ها و اهداف 

متعالی توجه کنند.

به گفته وی ش��هدا ش��مع محفل بشریت هستند 
و این ما هس��تیم ک��ه در س��ایه نور و روش��نایی 

آنان مس��یر تعامل و تکامل را ط��ی می کنیم.در 
ادامه دبیر نخس��تین س��مپوزیوم ملی سردیس 
س��رداران ش��هید کاش��ان اظهار کرد: نخستین 
س��مپوزیوم مل��ی س��ر دیس س��رداران ش��هید 
با هدف پاسداش��ت ی��اد و خاطره ش��هدا و ادای 
 دی��ن هنرمن��دان عرص��ه هنره��ای تجس��می

 برگزار شد.
مهدی رضوی زاده با بیان اینکه سازمان زیباسازی 
شهرداری کاشان و ش��هرداری کاشان در اجرای 
این سمپوزیوم همکاری کرده اند، تأکید کرد: پس 
از بررسی های کارشناس��انه ساخت سر دیس 13 
تن از سرداران ش��هید به تصویب رسید و 10 نفر 
از هنرمندان کشوری و اس��اتید باتجربه و سه نفر 
از اساتید کاشانی برای ساخت سر دیس به کاشان 

دعوت شدند.
وی ادام��ه داد: نخس��تین س��مپوزیوم مل��ی 
مجسمه سازی و سر دیس س��رداران شهید از 18 
آبان ماه شروع و تا 28 آبان  ماه ادامه دارد و حضور 
در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا 
و برپایی ش��ب ش��عر و محفل ادبی و روایت گویی 
همرزمان ش��هید از جمله برنامه های جانبی این 

همایش تخصصی است.
دبیر نخس��تین س��مپوزیوم ملی مجسمه سازی 
سر دیس سرداران شهید کاشان خاطرنشان کرد: 
در این گردهمایی تخصصی تجارب عملی منتقل 
می شود و هنرجویان و هنرمندان کاشانی با حضور 
در محل س��اخت این س��ر دیس ها تجربه اندوزی 

می کنند.
رض��وی زاده گف��ت: روز پنجش��نبه ب��ا اتم��ام 
موالژ س��ردیس ها س��اخت قالب گیری ب��ه پایان 
 می رس��د و آیی��ن اختتامی��ه در ت��االر فرهنگ

 برگزار می ش��ود.وی با بیان اینکه برگزاری چنین 
همایش های تخصصی همواره در مراکز استان ها 
برگزار می شده و کاشان نخستین شهرستان کشور  
اس��ت که چنین س��مپوزیومی را برگزار می کند، 
متذکر ش��د: امیدواری��م این همای��ش تخصصی 
شروع جریانی باش��د که به باغ موزه دفاع مقدس 

کاشان ختم شود.
 در این آیین اس��اتید ش��عر و ادب کش��ور مانند

 پروی��ز بیگ��ی حبیب آبادی، عل��ی محمد مودب 
و محم��د قاس��می نعمت��ی و ش��عرای ج��وان 
 کاش��انی حضور داش��تند و به قرائت اشعار خود 

پرداختند.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان خبر داد

برگزاری کنگره ملک الشعرای بهار  در کاشان

مزایده
ش��ماره   139403902004000193 آگه��ی: ش��ماره    8 /52
پرونده:9000400200400744 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 
9001816 1-ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 142)یکصد و چهل و 
دو( فرعی مفروزی از پالک 10393 )ده هزار و س��یصد و نود و سه 
اصلی( واقع در برزان بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
جی- جنب دانش سرا- بن بست هاجر – پشت دبیرستان طالقانی پالک 
3 و 5 بمساحت 129/30 مترمربع که سند مالکیت آن در صفحه 122 
دفتر 11 بنام آقای حمید رفیعیان اصفهانی فرزند حسین ثبت و صادر 
ش��ده و طبق نامه 16464-90/8/7 اداره ثبت منطقه ش��رق اصفهان 
حدود اربعه بدین ش��رح می باش��د: ش��ماال: بطول 7/71 متردرب و 
دیواریس��ت ب��ه ش��ارع و کوچه بن بس��ت ش��رقا: بط��ول 16/65 
متردیواریست به دیوار خانه حاج موس��ی باقیمانده 10393 جنوبا: 
بطول 7/90 متر دیواریست به دیوار س��اختمان دانش سرا باقیمانده 
10393 غربا: بطول 16/5 متر دیواریس��ت به دیوار خانه طباطبائیان 
باقیمانده 10393 حق��وق ارتفاق��ی و صاحبان ندارد. ک��ه طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق بصورت یک واحد مسکونی 
درب بساخت، با مساحت 129/30 مترمربع، همکف با زیربنای 84/5 
مترمربع، طبقه اول 84/5 مترمربع)بصورت دوبلکس( با قدمت حدود 
16 سال، طبق اس��تعالم از شهرداری خوراس��گان بشماره 7430-

85/4/1 فعال در طرح های عمرانی قرار ندارد و مقدار 7/70 متر از سمت 
ش��مال دارای عقب نشینی می باشد. س��قف تیرآهن و آجر ، دیوارها 
باربر آجری، کف ها موزاییک، درب های خارجی آلومینیوم و داخلی 
چوبی، آش��پزخانه با کاشی و س��رامیک، کابینت فلزی، بدنه سفید و 
نقاشی، بطول کلی ساختمان قدیمی است ، دارای حیاط سازی دیوار 
سنگ و کف موزائیک، نمای ساختمان س��نگ سفید، دارای انشعابات 
آب، برق، گاز و فاضالب می باشد. مبلغ پایه مزایده 2/800/000/000 
)دو میلیارد و هشتصد میلیون( ریال می باشد.2- ششدانگ یکباخانه 
پالک شماره 2855 )دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج( فرعی مجزی 
شده از پالک 269 )دویست و شصت و نه( الی 276 )دویست و هفتاد و 
ش��ش( به مس��احت 261/30 مترمربع واقع در بهرام آباد ملک شهر 
68)شصت و هشت( اصلی بخش 14 اصفهان به آدرس: اصفهان ملک 
ش��هر خیابان مطهری، کوی مهتاب، پالک 21 که س��ند مالکیت آن در 
صفحه 135 دفت��ر 498 امالک بنام آق��ای محمدعلی قصری خوزانی 
فرزند یوسف ثبت و صادر شده است و طبق نامه 90/8/11-26223 
اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماال: 
بطول ده متر دیوار بدیوار خانه 271 فرعی شرقا: بطول 26 متر دیوار 
به دیوار خانه 2856 جنوبا: بطول 10/02 متر درب و دیواریس��ت به 
کوچ��ه غربا:بطول 26 متر دی��وار بدیوار خان��ه2854 فرعی حقوقی 
ارتفاقی ندارد. که طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری پالک فوق 
بصورت یک واحد مسکونی درب به حیاط، طبقه همکف بمساحت 160 
مترمربع و زیرزمین ح��دود 25 مترمرب��ع و دارای عرصه 261/30 
مترمربع می باشد و طبق پاسخ استعالم شهرداری منطقه 8 بشماره 
18/9784-85/3/30 در طرح های عمرانی قرار نداشته و عقب نشینی 
ندارد، سقف تیرآهن و آجر، آشپزخانه با کاشی و سرامیک با سرویس 
بهداشتی، کابینت فلزی ، دو خوابه، کف ها موزاییک ، قدمت ساخت 30 
سال، درب های خارجی فلزی، داخلی چوبی، بدنه ها گچ بدون نقاشی 
حیاط سازی و بدنه سنگ، دارای انشعابات آب، برق، گاز و فاضالب 
می باشد. مبلغ پایه مزایده 6/260/000/000 )شش میلیارد و دویست 
و شصت میلیون( ریال می باشد. 3- ششدانگ یکباخانه پالک شماره 

202 )دویست و دو( فرعی مجزی ش��ده از پالک 15192/13 )پانزده 
هزار و یکصد و نود و دو/سیزده ( به مساحت 224/95 مترمربع واقع 
در بخش 5 اصفهان به آدرس: خیابان جی، کوچه هتل نگین، کوی شهید 
احتشامی، کوچه طباطبائی، پالک 82 که سند مالکیت آن در سه جلد در 
صفحات 227 و 200 و 203 دفاتر 14 و 20 و 2 امالک بنام خانم ملیحه 
مدرس��ه ئی فرزند محمدعلی )نس��بت به س��ه دانگ( و آقای حسین 
رفیعیان اصفهانی فرزند عبدالصمد )نسبت به دو دانگ،( و خانم نسرین 
جاوید مقدم فرزند غالمرضا) به نس��بت یکدانگ( ثبت و صادر شده  
اس��ت و طبق نامه 16466-90/8/7 اداره ثبت منطقه ش��رق اصفهان 
حدود اربعه بدین ش��رح می باش��د: ش��ماال: بطول 9/78 متر درب و 
دیواریس��ت به کوچه ش��رقا: بطول 22/15 متر دیواریست به دیوار 
باقیمانده پالک 15192/13 جنوبا: بطول 9/60 متر دیواریست بدیوار 
خانه از پالک باقیمانده مرقوم غربا: اول بطول 24/15 متر دیواریست 
بدیوار خانه از باقیمانده مرقوم دوم بطول 25 س��انتی متر به شارع، 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک 
فوق بصورت یک واحد مسکونی بمساحت 224/95 مترمربع و دارای 
جمعا 345 متر مرب��ع اعیانی در طبق��ه همکف و اول ه��ر کدام 150 
مترمربع و زیرزمین 45 مترمربع، نمای س��اختمان سنگ، دارای یک 
واحد پارکینگ مس��قف، کف ها موزائیک، بدنه سفید و نقاشی، قدمت 
ساختمان 30 سال، با سقف تیرآهن و آجر و دیوارهای باربر آجری، 
دارای آشپزخانه و سرویس بهداشتی با کاشی و سرامیک، درای حیاط 
سازی با کف موزائیک، بدنه آجر سه س��انتی، طبقه اول کف پذیرائی 
سرامیک و یک خوابه و همکف دو خوابه دارای انشعابات آب، برق، گاز 
و فاضالب می باشد. مبلغ پایه مزایده 3/560/000/000 )سه میلیارد 
و پانصد و شصت میلیون( ریال می باش��د. 4- ششدانگ یکبابخانه 
پالک ش��ماره 5404/1 )پنج هزار و چهار/ یک( مجزی ش��ده از پالک 
5403 )پنجهزار و چهارصد و س��ه( و 5404 )پنجهزار و چهارصد و 
چهار( واقع در بخش س��ه اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان هاتف، 
کوچه شهشهان، کوی گلشن، پالک 82 که سند مالکیت آن در صفحات 
317 و 132 و 353 دفاتر 147 و 164 و 51 امالک بنام خانمها الهه و مینا 
جاوید مقدم فرزندان غالم رضا بترتیب چهار و دو دانگ ثبت و صادر 
شده اس��ت و طبق نامه 16852/ ش -90/8/8 اداره ثبت منطقه شمال 
اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماال: به دیوار خانه 5403 
و 5404 بطول ده متر شرقا: دیوار و درب مدخل است به شارع بطول 
15/90 مترجنوبا :به دیوار اش��تراکی با خانه 5405 بطول 9/90 متر 
غربا: به دیوار خانه 5403 و5404 بطول 15/90 متر می باشد . که طبق 
نظر کارش��ناس رس��می دادگس��تری پالک فوق بصورت یک واحد 
مسکونی، بمس��احت حدود 137 مترمربع، و مس��احت اعیانی حدود 
جمعا120 مترمربع )طبقه همکف 104 و زیرزمین 16 مترمربع(، قدمت 
حدود 23 سال، سقف تیرآهن و آجر، دیوارهای آجری باربر، کف ها 
سیمانی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی با کاشی و سرامیک، کابینت 
فلزی، بدنه سفید و نقاشی ، دو خوابه، دارای کولر آبی و بخاری گازی، 
حیاط سازی با کف موزائیک، و دیوار سنگی، دارای انشعابات آب، برق 
، گاز و فاضالب می باش��د. مبلغ پایه مزای��ده 2/500/000/000 )دو 
میلیارد و پانصد میلیون( ریال می باشد. 5- ششدانگ یکبابخانه پالک 
شماره 1042 )یکهزار و چهل و دو( و 10393 )ده هزار و سیصد و نود 
و س��ه( به مس��احت 161/25 مترمربع واقع در بخ��ش 5 اصفهان به 
آدرس: اصفهان خیابان جی: جنب دانشسرا، بن بست هاجر پالک 11که 
سند مالکیت آن در صفحات 113 و 110 و 107 و 104و 101 دفتر 167 
امالک بنام آقای اصغر رفیعیان فرزند عبدالصمد و خانم مریم ذوقی 

فر فرزند عباس) بالسویه هر کدام سه دانگ( ثبت و صادر شده است و 
طبق نامه 1842-92/3/25 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باش��د: ش��ماال: بطول 9/55 متر دیوار به دیوار خانه 
ش��ماره 10393/805 ش��رقا: بطول 17/30 متر دیوار به دیوار خانه 
ش��ماره 10393/844 جنوبا: بطول 9/20 متردرب و دیواریس��ت به 
کوچه بن بس��ت چهار متری غربا: بطول 17/10 دیوار به دیوار پالک 
10393/223 حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارش��ناس رس��می 
دادگستری پالک فوق بصورت یک واحد مسکونی بمساحت 161/20 
مترمربع، شامل طبقه همکف، زیرزمین مسکونی در بخش زیر همکف 
و یک اتاق در طبقه اول بترتی��ب 108 و 40 و 14 مترمربع جمعا دارای 
162 مترمربع اعیانی می باشد که بصورت سقف تیرآهن و طبق پاسخ 
استعالم ش��هرداری فعال در طرح های عمرانی قرار ندارد و از جنوب 
دارای 9/20 مترمربع عقب نشینی می باشد، این پالک اخیرا بازسازی 
شده، سقف تیرآهن و آجر، دیوارهای آجری باربر، کف ها موزائیک ، 
دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه با کاش��ی و سرامیک، کابینت 
فلزی و اپ��ن، بدنه ها ان��دود گچ بدون نقاش��ی، همک��ف دو خواب و 
زیرزمین کد 1/40 – یک خواب و یک اتاق در طبقه اول، دارای بخاری 
گازی و کولر آبی، حیاط سازی کف موزائیک، بدنه و نمای ساختمان 
آجر سه سانتی، قدمت بنا حدود 16 سال، دارای انشعابات آب، برق ، 
گاز و فاضالب می باش��د. مبلغ پایه مزایده 3/000/000/000 )س��ه 
میلیارد( ریال می باش��د. ضمنا کلیه موارد وثیقه فاقد بیمه می باشند. 
طبق س��ند رهنی ش��ماره 115000-85/5/12 دفتر اسناد رسمی 12 
اصفهان بابت بدهی ش��رکت تعاونی خالص نمک زاینده رود در رهن 
بانک صادرات اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 94/9/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی، چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می 
شود. مزایده از مبالغ پایه فوق ش��روع و به هر کسی خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از انش��عاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد می گردد. 
ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 94/8/28 درج و منتش��ر می گردد و در ص��ورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به 
 هم��راه تقاض��ای کتب��ی و ارائ��ه کارت شناس��ائی معتب��ر
  الزامیس��ت ضمنا برن��ده مزای��ده باید کل مبل��غ خرید را ت��ا پایان

 وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
و امالک س��پرده نماید. م الف: 21411 اداره اجرای اس��ناد رس��می 

اصفهان 
مزایده

8/339 ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان در 
خصوص پرون��ده 826/91 ش ج/ اول له آقای حس��ن اس��ماعیلی و 
علیه آقای محمد نیک ن��ام فرزند علی مجهول الم��کان که بابت اموال 
مورد تخلیه به شرح 1- مانیتور سامسونگ با کیس و موس و کی برد 
یکدس��تگاه به مبلغ 6/000/000 ریال. 2- پرینتر پاناسونیک مستعل 
1عدد به مبلغ 1/200/000 ریال. 3- میز س��ه کش��ویی فلزی یک عدد 

به مبلغ 900/000 ریال 4- میز فل��زی و صندلی گردان 2 عدد به مبلغ 
800/000 ریال. 5- مهر فشاری 2 عدد به مبلغ 80/000 ریال. 6- سی 
دی 3 عدد به مبلغ 200/000 ریال. 7- لوله بخاری یک متری 3 عدد به 
مبلغ 150/000 ریال.8- قفس��ه چهارخانه کتاب، چوبی 1 عدد به مبلغ 
1/000/000 ریال 9- کاتالوگ کاغذ دیواری، موکت، کاشی، سرامیک 
15 عدد به مبلغ 600/000 ریال. 10- بست فلزی کوچک 2 کیلو به مبلغ 
36/000 ریال. 11- ویترین چوبی س��ه طبقه 1 عدد به مبلغ 850/000 
ریال. 12- بخاری گازی دیواری آبس��ال ب��دون دودکش یک عدد به 
مبلغ 800/000 ریال. 13- دریل بدون باط��ری توس یک عدد به مبلغ 
300/000 ریال 14- منگنه یک ع��دد به مبلغ 70/000 ریال. 15- جعبه 
آچار کوچک یک عدد به مبلغ 350/000 ریال. 16- پرینتر مستعمل یک 
عدد به مبلغ 500/000 ریال 17- مواد اولیه پالستیک سوپراریوریک 
پاکت 1 کیلو به مبلغ 180/000 ریال. 18- پنجره دو جداره 120 در 70 
یک عدد مبل��غ 700/000 ریال. 19- مبل دو تکه قرمز رنگ مس��تعمل 
دارای پارگی و زدگی س��ه نفره به مبلغ 600/000 ریال. 20- صندلی 
فلزی مس��تعمل 5 عدد به مبلغ 400/000 ری��ال. 21- چهار پایه فلزی 
رگال چهارتایی یک عدد به مبلغ 300/000 ریال. 22- بخاری گازی آر 
لوکس یک عدد به مبلغ 900/000 ریال. 23- قفسه نمونه پارکت چوبی 
یک عدد به مبلغ 200/000 ریال. 24- کاتال��وگ کاغذ دیواری بزرگ 
9 عدد به مبل��غ 150/000 ریال 25- دوربین کامپیوتر مس��تعمل یک 
عدد به مبلغ 500/000 ریال. 26- فنجان نعلبکی سرامیکی چهار عدد 
بزرگ و پنج عدد کوچک 9 تیکه به مبلغ 150/000 ریال. 27- بش��قاب 
میوه خوری آرکوپال مربع ش��کل 6 عدد و دیس یک ع��دد 7 تیکه به 
مبلغ 70/000 ریال. 28- قفس��ه نمونه دیوارک��وب چوبی و فلزی یک 
عدد به مبلغ 800/000 ریال جمعا به مبلغ 18/786/000 ریال ارزیابی 
گردیده و م��ورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده اس��ت. در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/9/15 ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق 
نبش چهارراه وکال برگزار نماید. طالبین شرکت در مزایده می توانند 
با واریز ده درصد قیمت پایه به ش��ماره حساب 2171350205001 
بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نماید. پیش��نهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواه��د آمد.در خصوص دعوی 
آقای حسن اس��ماعیلی علیه آقای محمد نیک نام خواهشمند است یک 
نوبت آگهی ابالغ صورتجلسه مزایده طبق مفاد صورتجلسه دو با این 
مضمون که چنانچه مایلید در مورخ 94/9/15 ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال 
مراجعه نمایید. م الف 22302 شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/664 در خص��وص پرونده کالس��ه 608/94 خواه��ان مجید همامی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به طرفیت عطاء تجویدی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/01 س��اعت 17 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
 خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان
  آتش��گاه مجتم��ع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اخت��الف مراجع��ه و

نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم را اخ��ذ نمایید. در ص��ورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:23564 شعبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان



ــد تاثير  ــواد غذايى تن ــه م ــت بدانيد ك جالب اس
فوق العاده اى در مقابله با حاالت افسردگى دارند. 
ــين مهم ترين ماده فعال در آنهاست كه  كاپسائيس
توليد آندروفين را تحريك مى كند و وضعيت روحيه 

را بهبود مى بخشد.
ــت كه  ــالالت روحى اس ــى از اخت ــردگى يك افس
ــار آن  ــا گرفت ــر دني ــر در سراس ــا نف ــون ه ميلي
ــترس و  ــدرن، اس ــى م ــم زندگ ــتند كه ريت هس
ــژه در خانم ها  ــى به وي ــى هاى هورمون ناهماهنگ
مهم ترين علل اين مشكل محسوب مى شوند. هر 
ــت نوعى از مشكالت روحى را  كدام از ما ممكن اس
تجربه كرده باشيم كه اگر به درستى مديريت نشود 
مى تواند كيفيت زندگى را تا حد بااليى تحت تاثير 

قرار دهد.
ــدم انگيزه در  ــديد و ع ــد روحيه، غم ش وضعيت ب
ــان دهنده اين  ــى عالئم نش ــور مهم زندگ مورد ام
مشكل هستند. با اين حال، معموال چنين حاالتى 
ــمت بيمارى  ــرفت مى كنند تا به س به تدريج پيش
ــن حالت درمان  ــد كه در اي ــردگى برون جدى افس

مشكل خواهد بود.
ارتباط با افراد شاد و خوش اخالق، نگرش مطلوب 
ــى  ــدن ريز مغذى هاى اساس ــى و گنجان به زندگ
ــر در مقابله با  ــه غذايى اولين اقدامات موث در برنام
ــا به دليل  ــت. بعضى از خوراكى ه اين بيمارى اس
ــيميايى خاص، تاثيرات مثبتى بر مغز و  تركيب ش

به خصوص عملكردهايى دارند كه توليد 
هورمون هاى حفظ وضعيت هيجانى را 

كنترل مى كنند.
شيره نيشكر

ــت مى آيد  ــكر به دس اين خوراكى مايع كه از نيش
حاوى مولكولى به نام اوريدين است كه بر سيستم 
ــى تاثير  ــداد ناقل هاى عصب ــزى و تع عصبى مرك
مى گذارد و هدف آن كاهش عالئم افسردگى خواهد 
بود. البته اين خوراكى چندان در دسترس نيست. 
همچنين به دليل مقدار زياد شكر براى افراد مبتال 

به ديابت و چاقى توصيه نمى شود.
دارچين

ــت كه در  ــى نظيرى اس ــه معطر و ب دارچين ادوي
ــگاه خاصى دارد  ــرها جاي ــواع غذاها و دس تهيه ان
ــردگى  ــطح قند خون، با افس مى تواند با تنظيم س
مقابله كند. بسيارى از مردم نمى دانند كه كاهش 
ــه را تغيير  ــور جدى وضعيت روحي قند خون به ط

مى دهد.
موز

طعم شيرين اين ميوه خوشمزه هم براى كودكان و 
هم براى بزرگساالن دلچسب است.

ــاالى منيزيم و  ــوز مقدار ب ــن خاصيت م  مهم تري
ــح  ــاده معدنى ترش ــن دو م ــت كه اي ــيم اس پتاس

ــت را كاهش  ــترس اس كورتيزول كه هورمون اس
مى دهند.

جو دوسر سبوس دار
 B اين ماده غذايى منبع طبيعى ويتامين هاى گروه
و فيبرهاست كه فرايند هضم را تسهيل كرده و سطح 
ــع از افزايش  ــادل مى كند كه مان قند خون را متع
ناگهانى قند خون كه معموال عامل حاالت تندخويى 

و تحريك پذيرى است مى شود.
ــر منبع طبيعى تريپتوفان است   به عالوه، جو دوس
كه اين اسيد آمينه براى توليد سروتونين ضرورى 
ــروتونين ناقل عصبى در رفع حاالت  خواهد بود. س

افسردگى محسوب مى شود.
ماهى هاى دريايى

ــيدهاى چرب  ــاى دريايى منبع اس ــواع ماهى ه ان
ضرورى و پروتئين هايى هستند كه عالوه بر كنترل 
ــتم قلبى- عروقى نيز  ــالمت سيس وزن به حفظ س

كمك مى كنند.
ــردگى  ــا همچنين براى مقابله با افس  اين ماهى ه
نيز توصيه مى شوند زيرا كمبود نوعى از اسيدهاى 
چرب موجود در آنها موجب تشديد عالئم افسردگى 
ــور طبيعى در  ــه به ط ــن چربى ها ك ــود. اي مى ش
ــود مى تواند در كاهش عالئم  بدن ساخته نمى ش

اضطراب، 
ت  ال ــال خت ا

ــى  ــواب و ناراحت خ
عميق موثر باشد.

ــا  ــى ه ــن ماه ــه اي از جمل
ــى آزاد، تن،  ــه ماه ــوان ب مى ت

ساردين و ماكرو اشاره كرد.
شكالت تيره

شكالت تيره كه حداقل 65 درصدكاكائو 
دارد يكى از بهترين خوراكى ها براى درمان 

افسردگى است. 
ــار  ــيدانى آن در كن ــى اكس ــات آنت تركيب

ــه،  ــت حافظ ــلنيوم در تقوي ــاالى س ــدار ب مق
ــود روحيه موثر ــگيرى از پيرى زودرس و بهب پيش

ــكالت  ــرم ش ــه 32 گ ن ــوردن روزا ــت. خ  اس
ــش  ــادى كاه ــد زي ــا ح ــزول را ت ــطح كورتي س

مى دهد.

ميوه هاى خشك
ــك منبع گياهى امگا 3 هستند كه  ميوه هاى خش
ــى در مقابله با افسردگى  اين ريز مغذى هاى اساس
ــترول و ناراحتى هاى  ــش كلس ــن كاه و همچني

قلبى - عروقى نقش بسيار مثبتى دارند.
ــول روز براى  ــادام در ط ــت كم گردو يا ب  يك مش

بهره مندى از خواص اين خوراكى ها كافى است.
فلفل

ادويه ها حاوى تركيبى به نام كاپسائيسين هستند 
ــردگى  ــراى كاهش عالئم افس ــظ قوى ب كه محاف
ــى تحريك توليد  ــال تواناي ــت زيرا اين ماده فع اس
آندروفين دارد كه هورمون خوش اخالقى محسوب 
ــب  ــن تركي ــاوى اي ــل ح ــواع فلف ــود. ان ــى ش م

هستند.
سبزيجات سبز

ــا، مواد  ــبز منبع غنى از ويتامين ه ــبزيجات س س
معدنى و تركيبات آنتى اكسيدانى هستند كه تاثير 

مثبتى بر سيستم عصبى مركزى و مغز دارند.
ــيد  ــود ويتامين هاى گروه B، C و اس  به دليل وج
فوليك اين خوراكى ها مى توانند استرس را كاهش 
دهند و با افسردگى و ديگر اختالالت روحى مقابله 

كنند.
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خبر

بهداشت فردى بيشتر بدانيم

ــام عواملى  ــا نمى توانيم تم ــودى كه م ــان مى گويند: با وج متخصص
ــى از آ  ن  ــتگى هاى ناش ــتخوان و شكس ــر به بروز پوكى اس را كه منج
مى شوند را كنترل كنيم، اما مى توانيم با رعايت برخى نكات به تقويت 
استخوان ها و حفاظت از آ  نها كمك كنيم. براى اين منظور متخصصان 
ــه زير را ارائه  ــال مت زنان هاروارد، 8 توصي در گزارش 2008 مركز س

كرده اند.
ــت از مواد مغذى و مهم استفاده شود. براى  1- نخست اين كه بهتر اس
ــده مواد مغذى  ــالم كه تامين كنن اين منظور بايد رژيم هاى غذايى س
چون پتاسيم، منيزيم، فسفر، كلسيم و ويتامين هستند، به كار گرفته 

شوند.
ــى  ــل 30 دقيقه را به انجام فعاليت هاى ورزش 2- در اكثر روزها حداق
ــامل ورزش هاى  ــتخوان اختصاص دهيد. اين فعاليت ها ش تقويت اس
تحمل وزن همانند دويدن يا پياده روى سريع و ورزش هاى استقامتى 

هستند.
ــتخوان در افراد  ــيد. فرآ  يند تخريب اس ــيگار نكش 3- به هيچ وجه س
ــريع تر صورت مى گيرد و ميزان شكستگى در اين  ــيار س سيگارى بس

افراد باال تر است.
ــوش نكنيد.  ــاى دوره اى را فرام ــا و كنترل ه ــش ه ــام آ  زماي 4- انج
ــتخوان پا ــاده معدنى اس ــنجش تراكم م ــا س ــى از اين آ  زمايش ه يك

در آ  غاز سن 65 سالگى است.
ــاى خاص  ــابقه بيمارى ه ــه داراى س ــرادى ك ــراى اف ــت ب ــن تس  اي
ــتگى  ــر شكس ــه خط ــتند ك ــى هس ــده داروهاي ــا مصرف كنن ي
ــام  انج ــر  پايين ت ــنين  س در  ــد  باي ــد،  مى دهن ــش  افزاي را 

شود.
ــد. زنانى كه  ــتفاده كني ــتخوان اس 5- از داروهاى محافظت كننده اس
ــته داراى شكستگى  ــگى قرار دارند و در گذش ــنين پس از يائس در س
ــگيرى كننده پوكى استخوان  ــتخوان بوده اند بايد از داروهاى پيش اس

استفاده كنند.
ــت  ــوردار اس ــز برخ ــى ني ــت خاص ــه از اهمي ــم ك ــه شش 6- نكت
ــگران  ــويد. پژوهش ــردگى خود غافل نش ــود كه از افس توصيه مى ش
ــتخوانى دست ــردگى و كاهش تراكم اس به تازگى به ارتباط بين افس

 يافته اند.
7- نگهداشتن وزن در حالت سال متى است. وزن پايين تر از 127 پوند 
ــتخوان  ــاز براى پوكى اس ــتن توده بدنى زير 21، عامل خطرس يا داش
محسوب مى شود. از دست دادن وزن در دوران يائسگى احتمال كاهش 
توده استخوان را افزايش مى دهد از مصرف غذاهايى كه از نظر كالرى در 
ــتند يا از غذاهايى كه فاقد همه گروه هاى غذايى  حد بسيار پايينى هس

است، اجتناب كنيد.
8- حتى اال مكان از زمين خوردن اجتناب كنيد.

ــا  ــنايى راه پله ه ــد. از روش ــى گام برداري ــه آ  رام ــاط  و ب ــا احتي  ب
ــد.  كني ــل  حاص ــان  اطمين ــاختمان ها  س ورودى  ــل  مدخ و 
ــام از  ــوردن در حم ــر خ ــرى از س ــادل و جلوگي ــور تع ــه منظ ب
ــده  اند،  ــب ش ــار دوش نص ــا در كن ــه در وان ي ــتگيره هايى ك دس

استفاده كنيد.

شامپو بدن سفيدآب، پاك كننده پوست و در عين حال يك نوع اليه بردار 
سطحى پوست بوده و با مالش و حركات دورانى بر روى پوست بدن باعث 
تقويت گردش خون و تحريك پوست جهت زدودن سلول هاى مرده شده 

و نهايتا سالمتى، نرمى، لطافت و شادابى پوست را به ارمغان مى آورد.
شامپو سفيدآب به دليل داشتن عصاره بابونه التهابات پوستى را از بين 
ــت  مى برد و به عنوان تقويت كننده در عين حال رطوبت مورد نياز پوس

را تامين مى كند.
با توجه به ساختمان و مكانيزم عمل پوست، زمانى كه سلول هاى مرده 
اليه خارجى پوست (اپيدرم) برداشته شود اليه هاى زيرين پوست قادر 
ــاخت و ترميم اليه خارجى كرده و پوستى  ــروع به س هستند مجددا ش
ــفاف تر، باطراوت تر، جوان تر و صاف تر جايگزين آن نمايند و در اين  ش
حال مى توان از شامپو بدن سفيدآب كه اين كار را تسريع كرده و پوست 

را نرم و لطيف مى نمايد استفاده نمود.
ذرات ريز ساينده وذرات گياه ليف (لوفا) در اين شامپو چربى هاى زائد، 
ــت را برطرف كرده و  آلودگى ها و همچنين سلول هاى مرده روى پوس

از بين مى برد. 
ــياب كردن ميوه خشك  ــه اى) كه از آس لوفا يك ماده ليف مانند (ريش
شده (a Cylindrica�Lu) به دست مى آيد. ذره لوفاى خشك شده 
ــاينده ماليم است كه با كليه مواد  در حضور آب متورم مى شود و يك س
پاك كننده سازگار بوده و ماده موثر در شامپو بدن سفيدآب و به عنوان 

اسكراب ماليم پوست (اليه بردار سطحى) به كار مى رود.
اين شامپو عميقا پوست را تميز مى كند، چربى زيادى پوست، سلول هاى 
ــته روى پوست را به خوبى  مرده روى پوست و ديگر آلودگى هاى انباش
ــت را در حد نرمال  ــد، در حالى كه رطوبت طبيعى پوس برطرف مى كن

نگه مى دارد.
ــود، در ضمن شامپو بدن   نتيجتا پوست تميز، صاف و يكنواخت مى ش
سفيدآب به پوست نيرو بخشيده و از طريق پيلينگ پوستى، شما  پوستى 
ــت. همان طور كه فرهنگ و سنت  ــاداب تر خواهيد داش جوان تر و ش
خانم هاى ايرانى در گذشته، حكايت از استفاده پيلينگ نرم (سفيدآب) 
به طور مرتب و هفتگى را داشت، امروزه خانم ها مى توانند از شامپو بدن 
ــت و همان عملكرد را دارد  ــفيدآب كه جايگزينى براى سفيدآب اس س

استفاده كنند.
نتيجتا شامپو بدن سفيدآب جهت شستشو و اليه بردارى سطحى پوست 

بدن مناسب است كه حاوى:
مواد پاك كننده پوست بدن.

ــتى و تقويت كننده  ــردن التهابات پوس ــه جهت برطرف ك عصاره بابون
پوست.

ــت  ــطح پوس ــاينده كه اليه نازكى از س ــاى ريز س ــف و دانه ه گياه لي
(سلول هاى مرده) را برداشته و پوست را نرم، شاداب و سالمتى آن را به 

ارمغان مى آورد.
مواد مرطوب كننده و لطيف كننده پوست.

رايحه اى شاداب و با طراوت.
طريقه مصرف شامپو بدن سفيدآب:

ــامپو را بر روى دست و يا ليف اضافه كرده  ابتدا مقدار مناسبى از اين ش
ــاژ داده و پس از 2 دقيقه  و سپس با حركت دورانى، پوست بدن را ماس

آبكشى كنيد.

ــدن به صورت  ــه عالئم خود را در ب ــيارى از بيمارى ها قبل از اينك بس
ــود، مدتى در بدن به  ــان بدهند تا بيمار از وجود آنها آگاه ش واضح نش
ــس از اينكه در بدن  صورت نهفته و بدون عالمت فعاليت مى كنند و پ
مستقر شدند عالئم واضح را بروز مى دهند كه در اين زمان درمان كامل 
ــان از مدت ها پيش به نقش پيشگيرى در  ــت. انس بيمارى مشكل اس
مبارزه با بيمارى ها پى برد و با استفاده از واكسن جلوى بروز بسيارى از 

بيمارى هاى خطرناك را گرفت.
ــناخته بودن  ــتند كه به دليل ناش در اين ميان بعضى از بيمارى ها هس
ــتند، اما مى توان با تشخيص به موقع  علت شان ، قابل پيشگيرى نيس
آنها قبل از استقرار كامل بيمارى و بروز عوارض جدى شان درمان كرد.

مثال افزايش قند و چربى خون در بسيارى از موارد در ابتدا بدون عالمت 
ــر يعنى چربى و قند خون ، بى سر و  ــمن ديرينه بش است و اين دو دش
صدا به تخريب عروق قلبى و ارگان هاى بدن مشغولند و تنها وقتى فرد 
ــود كه عالئم قلبى،  ــا قند در بدن خود مى ش متوجه باال بودن چربى ي
عروقى يا مغزى آن بارز شوند و  آن موقع براى درمان خيلى دير است ، 
ــيارى از افراد در حال حاضر به منظور كنترل قند و  به همين دليل بس
چربى خون هر سال يك با ر آزمايش خون مى دهند تا در صورت افزايش 

آن به موقع متوجه شوند و درمان را شروع كنند.
ــيارى از بيمارى هاى ديگر از جمله بعضى از سرطان هاى شايع  در بس
ــتفاده از آنها  ــود دارد كه اس ــخيص زودرس وج ــى براى تش روش هاي
ــرطان ها نصيب بشر كرده است. از  موفقيت بزرگى را در درمان اين س
جمله تست هاى تشخيص زودرس كه براى اغلب بانوان شناخته شده 
ــرطان دهانه رحم اشاره كرد،  ــت مى توان به پاپ اسمير يا تست س اس
ــرطان گردن رحم در مراحل اوليه   انجام اين تست باعث مى شود كه س
ــودو حتى بدون عمل جراحى نيز قابل  ــخيص داده ش قابل درمان تش
درمان باشد. در اين جا به مواردى كه انجام چك آپ به خانم ها توصيه 

مى شود اشاره مى كنيم:
1) كنترل قند و چربى خون

2) تست پاپ اسمير و معاينه رحمى
3) تست سرطان پستان

4) تست سرطان كولون( روده بزرگ)

8 توصيه مهم براى پيشگيرى 
ازپوكى استخوان

شامپو بدن سفيدآب معنى چك آپ چيست؟

نكته ها

با اين خوراكى ها 
به جنگ افسردگى برويد!

ــاى تجارى  ــبت به البى ه ــمى ايران، نس ــره انجمن تاالس عضو هيات مدي
ــدار  ــمى هش ــاران تاالس ــه بيم ــل دارو ب ــراى تحمي ــور ب ــل كش در داخ

داد.
ــخنان معاون نظارت و برنامه  ــال در توضيح س دكتر محمود هادى پور دهش
ريزى سازمان غذا و دارو مبنى بر ردپاى توليد كننده داروى «دفرازيروكس» 
ــاى اين مقام  ــن دارو، ضمن تاييد گفته ه ــش قيمت نوع خارجى اي در افزاي
ــندى باقى است كه باالخره  سازمان غذا و دارو،  گفت: از يك سو جاى خرس
ــور از حق بيماران در انتخاب داروى خود دفاع  يكى از مسووالن دارويى كش
ــر درمان بيماران تاالسمى هستند،  كرد و از البى هاى تجارى كه مانعى بر س
سخن گفت و از سوى ديگر جاى تاسف است كه عزم جدى براى بى اثر كردن 

چنين البى هايى وجود ندارد.
ــخصى،  ــود ش ــع س ــه نف ــى ب ــعارهاى مل ــادره ش ــاد از مص ــا انتق وى ب
ــره  ــم به ــف مبه ــتر از تعاري ــود بيش ــب س ــراى كس ــده اى ب ــزود: ع اف
ــركت دارويى ماده اوليه خارجى را در  مى گيرند. به عنوان مثال وقتى يك ش
ــته بندى مى كند، محصول نهايى خود را توليد داخل  ــه فرموله و بس فرانس

ناميده و خواهان جلب حمايت است. 
ــركت داخلى بخشى از  ــركت بين المللى با همكارى يك ش حال اگر يك ش
ــور انجام دهد همين افراد عليه اين توليد  فرآيند توليد خود را در داخل كش

مشترك مصيبت نامه مى خوانند.
هادى پور ادامه داد: به نظر مى رسد داخلى يا وارداتى بودن يك محصول تنها 
ــاب بانكى واريز مى شود، تعيين  با توجه به اينكه منافع حاصل به كدام حس

مى شود.
ــمى،  وى افزود: برخالف ادعاى برخى از منفعت برندگان بازار دارويى تاالس
گاليه هاى بيماران تاالسمى از كيفيت برخى از داروها به آنها القا نشده و در 

بسيارى از موارد مبناى علمى دارد. 
ما در انتشار بسيارى از يافته هاى خود به دليل احتمال ايجاد خدشه به درمان 

بيماران تاالسمى معذوريت هايى داريم ولى تمامى مستندات خود را به مراجع 
ذى صالح تقديم كرده ايم كه در مواردى حتى به توقف موقت توليد برخى از 

داروها منجر شده است.
ــازمان غذا و دارو بايد در  ــمى ايران گفت: س عضو هيات مديره انجمن تاالس
خصوص داروهاى بيماران دير درمان نظارت هاى سختگيرانه ترى اعمال كند. 
همچنين نمايندگان مجلس به ويژه اعضاى كميسيون بهداشت و درمان كه 
اكثرا نمايندگان استان هاى تاالسمى خيز كشور هستند، در چنين مواردى به 
يارى بيماران تاالسمى بشتابند و راه را بر البى افرادى كه با توسل به اطالعات 

گزينشى درصدد افزايش سود خود هستند، ببندند.
ــت جهانى قانع كردن را  هادى پور با يادآورى اين مطلب كه سازمان بهداش
ــى از فرآيند ارتقاء دارو مى داند، تاكيد كرد: متاسفانه برخى از منفعت  بخش
برندگان بازار دارويى تاالسمى نه تنها نيازى به قانع كردن بيماران در خصوص 
كيفيت داروى خود نمى بينند، بلكه در تالش هستند از طريق محدود كردن 
ــمى به داروهاى مورد اعتمادشان، بيماران را به زور  دسترسى بيماران تاالس

وادار به مصرف داروى خود كنند. 
چنين روشى نه تنها با تعريف سازمان بهداشت جهانى مغايرت دارد بلكه باعث 

كاهش انگيزه بيماران به پيگيرى درمان خود مى شود.
عضو هيات مديره انجمن تاالسمى ايران در پايان از وزارت بهداشت خواست 
ــعارهاى تبليغاتى، هزينه دارو رسانى به  بدون توجه به البى هاى تجارى و ش
ــمى را كاهش دهد و حق انتخاب بيمار را در تصميم گيرى ها مد  افراد تاالس

نظر قرار دهد.

تحقيقات محققان علوم تغذيه و سالمت نشان داده كه تخم مرغ يك نوع ماده 
غذايى منحصر به فرد براى كاهش وزن است.

ارزش غذايى تخم مرغ در الغرى
 تخم مرغ منبع غنى از پروتئين هاى با كيفيت به همراه چربى ها و بسيارى از 
ويتامين ها و امالح ضرورى براى بدن مى باشد. در واقع تخم مرغ به طور باور 
نكردنى حاوى حجم بااليى از مواد مغذى است. يك تخم مرغ بزرگ به تنهايى 
ــت و زرده تخم مرغ منبع غنى از مواد  حاوى حدود 78 كيلوكالرى انرژى اس

مغذى، ويتامين ها و امالح ضرورى براى بدن است.
تخم مرغ باال برنده ميزان سوخت و ساز بدن

ــان داده اند  ــى حاوى تخم مرغ نش ــورد وعده هاى غذاي مطالعات زياد در م
ــيرى را در بدن  ــاس س كه تخم مرغ با حجم باالى پروتئينى كه دارد، احس
ــيدهاى  افزايش مى دهد. در حقيقت از آنجايى كه تخم مرغ حاوى آمينو اس
ــتفاده از  ــد، مى تواند بدن را در اس ــب مى باش ــبت مناس ضرورى با يك نس
ــاز  ــوخت و س پروتئين هاى مورد نيازش كمك كند و باعث تنظيم ميزان س

در طى روزشود.
ــى از پروتئين  ــى غن ــتن رژيم غذاي ــد كه داش ــان تغذيه معتقدن متخصص
ــه 80 تا 100  ــر گرمازايى غذا ب ــاز بدن را از طريق اث ــوخت و س مى تواند س
ــود بسته به  ــاند. اثر گرمازايى غذا (غذايى كه خورده مى ش كيلوكالرى برس
ــد)در پروتئين ها باالتر  ــده انرژى توليد مى كن تركيب غذايى كه خورده ش
ــد. اين معنى اش آن است كه غذاهاى  از چربى ها و كربوهيدرات ها مى باش
ــوزاندن بيشتر انرژى  غنى از پروتئين مانند تخم مرغ مى توانند بدن را در س

كمك كنند.

روز خود را با خوردن تخم مرغ شروع كنيد
ــيارى از متخصصان تغذيه، خوردن تخم مرغ در صبحانه بهترين  به نظر بس
منافع را براى كاهش وزن دارد. بسيارى از مطالعات نشان داده اند كه خوردن 
دو تا سه بار در هفته تخم مرغ در وعده صبحانه مى تواند در طى هشت هفته 

تا 65 درصد كاهش وزن موفق ترى را ايجاد كند.
ــه با  ــان داده كه خوردن تخم مرغ در مقايس ــر روى مردان نش يك مطالعه ب
ــاير مواد غذايى در صبحانه واقعا مى تواند نياز به دريافت انرژى را  خوردن س
ــاعت بعدى كاهش دهد. در واقع مصرف تخم مرغ در صبحانه  در طى 24 س
ــام 270تا  ــود كه فرد در وعده ناهار و يا حتى ش به طور خودكار باعث مى ش

470كيلوكالرى انرژى كمترى از طريق غذا دريافت كند.
در ضمن مشخص شده كه صبحانه حاوى تخم مرغ، بيشترين احساس سيرى 
را در طول روز در مقايسه با ساير صبحانه ها در پى دارد كه اين مساله به دليل 

ثبات گلوكز خون و تثبيت پاسخ ها به انسولين است.
تخم مرغ ارزان و آسان براى آماده سازى

كاهش چشمگير انرژى، كنترل اشتها و احساس سيرى را به راحتى و فقط با 
خوردن تخم مرغ در صبحانه مى توان به دست آورد. به عالوه اين كه قيمت 
تخم مرغ در مقايسه با ساير مواد غذايى پروتئينى ارزان تر است و آماده سازى 

آن نيز به صورت پخته، نيمرو و املت بسيار آسان تر است.
توصيه آخر در مورد مصرف تخم مرغ در صبحانه

سعى كنيد در طول هفته دو تا سه بار از مواد غذايى حاوى تخم مرغ در وعده 
صبحانه خود استفاده كنيد، تا عالوه بر كاهش وزن و احساس سيرى، بتوانيد 

ويتامين ها و امالح مورد نياز بدن خود را نيز تامين كنيد.

عضو هيات مديره انجمن تاالسمى هشدار داد؛

سـايه البى هـاى تجـارى بر سـر داروهـاى تـاالسـمى

صبحانه تخم مرغ بخوريد
 و الغر شويد

ــت مى آيد  ــكر به دس اين خوراكى مايع كه از نيش
حاوى مولكولى به نام اوريدين است كه بر سيستم 
ــى تاثير  ــداد ناقل هاى عصب ــزى و تع عصبى مرك
مى گذارد و هدف آن كاهش عالئم افسردگى خواهد 
بود. البته اين خوراكى چندان در دسترس نيست. 
همچنين به دليل مقدار زياد شكر براى افراد مبتال 

ــت كه در  ــى نظيرى اس ــه معطر و ب دارچين ادوي
ــگاه خاصى دارد  ــرها جاي ــواع غذاها و دس تهيه ان
ــردگى  ــطح قند خون، با افس مى تواند با تنظيم س
مقابله كند. بسيارى از مردم نمى دانند كه كاهش 
ــه را تغيير  ــور جدى وضعيت روحي قند خون به ط

طعم شيرين اين ميوه خوشمزه هم براى كودكان و 

ــاالى منيزيم و  ــوز مقدار ب ــن خاصيت م  مهم تري
ــح  ــاده معدنى ترش ــن دو م ــت كه اي ــيم اس پتاس

اضطراب، 
ت  ال ــال خت ا

ــى  ــواب و ناراحت خ
عميق موثر باشد.

ــا  ــى ه ــن ماه ــه اي از جمل
ــى آزاد، تن،  ــه ماه ــوان ب مى ت

ساردين و ماكرو اشاره كرد.
شكالت تيره

65شكالت تيره كه حداقل 65شكالت تيره كه حداقل 65 درصدكاكائو 
دارد يكى از بهترين خوراكى ها براى درمان 

افسردگى است. 
ــار  ــيدانى آن در كن ــى اكس ــات آنت تركيب

ــه،  ــت حافظ ــلنيوم در تقوي ــاالى س ــدار ب مق
ــود روحيه موثر ــگيرى از پيرى زودرس و بهب پيش

ــكالت  ــرم ش ــه 32 گ ن ــوردن روزا ــت. خ  اس
ــش  ــادى كاه ــد زي ــا ح ــزول را ت ــطح كورتي س

مى دهد.

به جنگ افسردگى برويد!
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دريچه

ــالمي  ــته نهضت اس ــام يكي از رهبران برجس ــيخ عزالدين قس ش
فلسطين در نيمه اول قرن بيستم به شمار مي رود كه داراي قدرت 

و نفوذ فوق العاده اي در بين مردم مسلمان عرب خاورميانه بود. 
اودر دانشگاه االزهر مصر تحصيل كرد و مدتي نيز به عنوان يكي از 

وكالي شهر الذقيه واقع در غرب سوريه به كار پرداخت. 
ــمندان فلسطين محسوب  ــام كه از روحانيان فاضل و از دانش قس
ــاي يهوديان اروپا به فلسطين  ــد، در بحبوبه انتقال سيل آس مي ش
ــط گروه هاي تروريستي يهودي  ــغالي در دهه 1930م كه توس اش
ــتعمارگر بريتانيا صورت مي گرفت،  و با همكاري موثر نيروهاي اس
ــلحانه خود را عليه صهيونيست ها و انگليسي ها  قيام اسالمي و مس

آغاز كرد.
هم زمان با اين مهاجرت ها كه ظاهرا بر اثر سياست هاي ضديهودي 
ــتي در  ــكيل رژيم صهيونيس ــا و در واقع براي تش نازي ها در اروپ
ــتي يهود با انجام اعمال  ــطين روي مي داد، گروه هاي تروريس فلس
ــطين، به دنبال فراري  تروريستي عليه سكنه مسلمان و عرب فلس
ــازه وارد  ــردن يهوديان ت ــطيني و جايگزين ك ــراب فلس دادن اع

بودند. 
ــرعت وارد مرحله  ــام، به س در اين ميان، قيام مردمي عز الدين قس
ــد و ضربات متعددي را بر پيكر مهاجران صهيونيست  مسلحانه ش

وارد آورد.
ــرب آن روز  ــك از رهبران ع ــام از جانب هيچ ي ــام عزالدين قس قي
ــت ها با همكاري  ــرار نگرفت. در نهايت، صهيونيس مورد حمايت ق
استعمارگارن انگليسي در توطئه اي مشترك، در صدد قتل عزالدين 

قسام برآمدند. 
ــال ها بزرگ ترين قيام  ــيخ عزالدين قسام كه در اين س سرانجام ش
اسالمي ملت فلسطين را رهبري مي كرد در 20 دسامبر 1935م در 

نبردي نابرابر به شهادت رسيد.

« ِعزالدين َقسام» 
روحاني ضد صهيونيستي

  برگى از تاريخ

شهادت مهدى خندان
« شير كوهستان»

 (1362ش)

شهادت «حاج عباس وراميني» 
رييس ستاد لشكر 27 
محمد رسول اهللا(ص) 

قتل « سيدجمال الدين واعظ اصفهاني»
 از رجال مشروطه 

(1287 ش)
شهيد مهدى خندان در سال 1340ش در روستاى «فاران» از توابع لواسانات كوچك 
هم  زمان با روز عاشوراى حسينى چشم به جهان هستى گشود. خندان در سال 1357ش 
ــته فنى اتومكانيك شد. با اوج  گيرى انقالب اسالمى  موفق به اخذ مدرك ديپلم در رش
در صف مبارزان قرار گرفت و انزجار خويش را نسبت به رژيم سفاك پهلوى اعالم كرد. 
وى پس از پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى، در نهاد مقدس جهاد سازندگى مشغول 
ــال 1359ش به  عنوان عضو فعال بسيج به پادگان  ــتان س خدمت شد.مهدى در تابس
امام حسين (ع) رفت. او با اتمام دوره آموزش، راهى كردستان شد. با آغاز جنگ تحميلى، 
مهدى 6 ماه در جبهه غرب ماند، سپس به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمى درآمد 
و مدت 4 ماه به حفاظت از بيت امام (ره) پرداخت. آن  گاه به جبهه  هاى جنگ حق عليه 
باطل بازگشت و براى مدتى، فرماندهى گردان و جانشينى تيپ عمار از لشگر 27 محمد 
رسول  اهللا (ص) را بر عهده گرفت. دالورى  هاى مهدى در كردستان باعث شد، مردم به 
ــال 1361ش به  همراه حاج احمد  او لقب «شير كوهستان» را بدهند. در خردادماه س
متوسليان به لبنان رفت. خندان چندين مرتبه مجروح شد، اما هربار مصمم تر از هميشه 
به ميادين نبرد بازمى  گشت. سرانجام مزد سال ها نيايش خود را از خدا گرفت، و در روز 
اربعين حسينى مصادف با بيست و نهم آبان ماه سال 1362 هجرى شمسى در عمليات 
والفجر 4 در ارتفاعات «كانى  مانگا» در سن بيست و دو سالگى بر اثر اصابت گلوله تيربار 

دشمن بعثى به جمع شاهدان روز محشر پيوست.

ــال 1333 ه.ش در محله پاچنار تهران  عباس (محمد) ورامينى در پنجم مردادماه س
ــود. دوران كودكى را در ميان كودكان مستضعف محله زادگاهش  چشم به جهان گش
سپرى كرد. عباس پس از اخذ مدرك ديپلم و اتمام دوره سربازى در رشته «مددكارى 
اجتماعى» دانشگاه عالمه طباطبائى پذيرفته شد؛ وى در ضمن تحصيل جهت خدمت 
به كودكان بى سرپرست به مراكز نگهدارى آنها رفت و آمد داشت. همزمان با اوج گيرى 
انقالب اسالمى به جمع مبارزين پيوست و چندين مرتبه از طرف ساواك منزلش تفتيش 
شد. پس از پيروزى انقالب، ورامينى مسووليت آموزش تاكتيك كميته انقالب اسالمى 
ــبيل اهللا براى كشاورزان  ــپس به جمع جهادگران پيوست و فى س را برعهده گرفت، س
روستاى سيستان و بلوچستان كار كرد. در زمان تسخير النه جاسوسى به تهران بازگشت 
و به عنوان اولين نفر وارد سفارت آمريكا (النه جاسوسى) شد، در همين زمان مسووليت 
آموزش نظامى دانشجويان پيرو خط امام را بر عهده گرفت. او در سال 1358به عضويت 
سپاه درآمد و در مركز آموزش سپاه منطقه به خدمت پرداخت. در سال 1361 به دستور 
حاج همت و حاج احمد متوسليان به فرماندهى ستاد لشگر 27 محمد رسول اهللا (ص) 
ــفر حج گشت. سرانجام  ــد و مدتى بعد به دستور آن دو بزرگوار رهسپار س منصوب ش
ــرف» در عمليات والفجر 4 در منطقه  «مسوول ستاد سپاه 11 قدر و قرارگاه نجف اش
پنجوين ارتفاعات كانى مانگا بر اثر اصابت تركش خمپاره 60 به ناحيه پيشانى درتاريخ 

28 /1362/8 به بى كران آسمان پركشيد.

ــال  ــيدجمال اصفهاني در حدود س ــيدجمال الدين واعظ همداني معروف به س س
1242 ش (1279 ق) در همدان به دنيا آمد. در بيست سالگي براي تحصيل رهسپار 
ــد، ولي پس از مدتي كه در خود عالقه به منبر و وعظ يافت به اين مسير  اصفهان ش
گام نهاد و به سرعت ترقي كرد. سيد جمال سالياني در اصفهان حضور داشت و سپس 
ــروطه از اطرافيان سيدعبداهللا بهبهاني و  ساكن تهران شد. وي در جريان نهضت مش
ــمار مي رفت و در انتقاد از دستگاه جور و ستم ورزي هاي  سيدمحمد طباطبايي به ش
ــروطه ايران محسوب  ــيدجمال، يكي از رهبران مش حاكمان، داد سخن مي كرد. س
مي شود كه نزديك به بيست سال، در شهرهاي اصفهان، مشهد، شيراز و تهران وعظ 
مي كرد و در روشنگري مردم مي كوشيد. به اين دليل محمدعلي شاه دستور بازداشت 
او را صادر كرد. وي پس از به توپ بستن مجلس قصد عزيمت به عتبات عاليات داشت 
كه در راه شناسايي و دستگير شد و پس از چند ماه زندان رفتن، در بيست و نهم آبان 
ــالگي در زندان بروجرد به قتل رسيد.  1287 ش برابر با 25 شوال 1326ق در 45 س
سيد در فن خطابه بسيار توانا و حاذق بود به طوري كه او را از نظر فصاحت و نفوذ كالم 
و قدرت بيان، يكي از بزرگ ترين خطباي مشروطه ايران دانسته اند. موعظه او، سياسي 
ــت. مقبره وي در كنار شهر  ــاده و همه فهم بود و از بيان مطالب خود ابايي نداش و س
بروجرد واقع است و مردم به زيارت آن مي روند. سيدمحمدعلي جمالزاده، نويسنده 

شهير معاصر ايراني، فرزند ارشد اوست.

ــس از 5 الي  ــت از محورهاي مختلف پ ــا حرك نيروها ب
ــمن  ــي مواضع دش ــي، در نزديك ــاعت راهپيماي 8 س
ــاز عمليات  ــان آغ ــار فرم ــه انتظ ــه و ب ــتقرار يافت اس

نشستند. 
سرانجام عمليات در ساعت 01:16 بامداد 1366/8/29 

ــد  ــد بن عبداهللا، ادركني آغاز ش با رمز مبارك يا محم
ــگ و هم زمان به  ــاي عملياتي به طور هماهن و يگان ه
ــمن يورش بردند و پس از يك ساعت موفق  مواضع دش
شدند قلل 1424، 1426 (قله اول)، 1418 (قله دوم) و 
1391 (قله سوم) و قرارگاه تاكتيكي تيپ 39 را تصرف 

ــمن با به كارگيري عناصر  كنند. از ساعت 5 صبح، دش
ــت يكي از  ــپ 39 پاتك كرده و توانس باقي مانده از تي

يگان هاي خودي را حدود 300 متر عقب براند.
ــمان، پاتك دوم عراق نيز شروع شد  با روشن شدن آس
ــد. پس از آن،  ــركوب ش كه با مقاومت قواي خودي س
ــمن در طول روز اول  ــرك موثر و مهمي از دش هيچ تح

مشاهده نشد. 
ــب دوم، نيروهاي خودي مجددا وارد عمل شده  در ش
ــرده و در نهايت  ــه قله ديگر گرده رش را تصرف ك و س
ــاع را در اختيار  ــن ارتف ــور كامل اي ــدند به ط موفق ش

بگيرند. 
ــت داده  ــرده رش را از دس ــاع گ ــه ارتف ــمن ك دش
ــك براي  ــه پات ــروع ب ــات ش ــوم عملي ــود، از روز س ب
ــك از آن ها با  ــرد كه هر ي ــري اين ارتفاع ك بازپس گي
ــد. از تاريخ 1366/9/2  مقاومت طرف مقابل خنثي ش
ــراق روي ارتفاع  ــتان ع ــاي اتحاد ميهني كردس نيروه

ويوالن وارد عمل شد. 
ــمن توجه خود را به آن محور  اين اقدام موجب شد دش
ــس از دو روز درگيري آن ها را به عقب  معطوف كند و پ
براند. يك  ساعت  پس  از شروع  حمله، در همان  تاريكي  
شب، سه  قله  حياتي  و مهم  منطقه  را آزاد و مقر قرارگاه  
ــپ  را در اختيار  ــپ 39 و گردان  يك  اين  تي تاكتيكي  تي

گرفتند. تنها مقر گردان 2 اين  تيپ  در ادامه  يال  شمالي  
ــمن  باقي  ماند  ــت  دش كوه  گرده  رش  همچنان  در دس
ــي  عمليات   ــب  دوم  و در مرحله  پايان ــم  در ش كه  آن  ه
ــد. با پاتك هاي  يك  هفته اي، دشمن  نتوانست   آزاد ش
ــاس   ــه  عقب  براند و اين  نقاط  حس نيروهاي  ايراني  را ب
ــا تثبيت  خطوط   ــت  بگيرد. از اين  رو ب را دوباره  در دس
ــرايط  براي  انجام  عمليات  «بيت المقدس2»  خودي، ش
ــر بارش   ــتان  و در زي ــت  جو ي  زمس در بدترين  وضعي
ــتان  مهيا  ــنده  كردس ــرماي  كش ــود س ــا وج برف  و ب

شد. 
ــاي  پا و  ــالوه  برگرفتن  ج ــات  دو روزه  ع ــن  عملي در اي
ــوي  رودخانه  قلعه  چوالن  و آزادسازي   سرپل  در آن س
ــتا نيز آزاد و چندين  دستگاه  تانك   شهرماووت،4 روس
ــودروي  نظامي، انواع   ــتگاه  خ و نفربر زرهي، ده  هادس
ماشين هاي  مهندسي  و راه سازي، چندين  قبضه  آتشبار 
ــماري  انبار مهمات  منهدم  و4 تيپ  پياده، توپخانه  و ش

ــي  و1 گروهان   ــردان  كماندوي ــردان  توپخانه،2 گ 3 گ
ــي  شد و بيش  از2200 تن   تانك  ارتش  عراق  نيز متالش
از نيروهاي  دشمن  كشته  و زخمي  شدند و يا به  اسارت  
ــتگاه   ــتگاه  تانك، يك  دس درآمدند. همچنين  چند دس
ــات  به  غنيمت   ــالح  و مهم رادار «رازيت» و مقداري  س

رزمندگان  اسالم  در آمد.

به گزارش «شيعه نيوز»، ثبت مناسبت در تقويم كشور ما از اهميت ويژه برخوردار است 
و مردم به ويژه در مناسبت هاي مذهبي و ملي رفتار عبادي و مذهبي و اجتماعي خود را 

بر اساس تقويم تنظيم مي كنند.
ــبت به تقويم بايد با تحقيق كامل   به سبب همين اهميت اضافه يا كم شدن يك مناس
ــانيد نامعتبر و احيانا اشتهار؛  ــود نه بر اساس مدارك و مس و ارائه منابع معتبر انجام ش
ــتيم كه سالروز والدت يا  ــاهد آن هس آن چنان كه درباره برخي از فرزندان اهل بيت ش
ــت ( والدت و وفات حضرت معصومه  ــان به منبع قابل اعتماد ى متكي نيس وفات ايش
ــد و يا جرات  ــي مي خواه ــفانه كمتر كس و والدت و وفات حضرت عبدالعظيم) و متاس
ــالم ناصر رفيعي از معدود اشخاصي است  مي كند اين حقايق را بيان كند (حجت  االس
كه يكم ذي قعده 1393 در جمع زائران حرم حضرت معصومه اين مطلب را به صراحت 

بيان كرد).
در ساليان اخير روز هفتم صفر كه فرا مي رسد دوگانگي عجيبي در كشورمان حاكم است؛ 
در حالي كه صدا و سيما و محافل عمومي  به تبعيت از تقويم رسمي كشور اين روز را به 
ميالد امام موسي كاظم (عليه السالم) اختصاص مي دهند، بيوت مراجع تقليد و علما و 

به طور دقيق تر شهر مقدس قم سياهپوش و عزادار بود.
ــيخ مفيد، كفعمي و شهيد اول، سالروز   ماجرا از اين قرار است كه هفتم صفر به قول ش
ــول محكم تر از  ــد اين ق ــت و برخي از علما معتقدن ــن مجتبي اس ــهادت امام حس ش

روز 28 صفر است.
در اين ميان دو ديدگاه وجود داشت.

ــتهار آن به اين  ــالم) نيست؛ اش اول اينكه: روز هفتم صفر والدت امام كاظم (عليه الس
مناسبت كار ناصرالدين شاه است و بايد اين اشتباه اصالح شود.

 نظر دوم اينكه: اگر چه هفتم صفر والدت امام هفتم است، از آنجا كه جنبه عزا بر شادي، 
ــيره مرحوم  ــود. قائالن اين ديدگاه س ــم عزا به پا ش ــت بايد در اين روز مراس مقدم اس
ــس حوزه علميه» را نيز در اين باره مورد توجه قرار  حاج شيخ عبدالكريم حائري « موس

مي دهند.
در اين ميان البته برخي از علما همانند مرحوم آيت  اهللا بهجت معتقد بودند: بهتر است هم 

به ذكر فضائل و مناقب امام هفتم پرداخته شود و هم به ذكر مصيبت امام دوم.
انتقاداتي هم به سبب شادي برنامه هاي صدا و سيما در هفتم صفر و تبريك  گفتن در اين 

روز مطرح شد و برخي از ائمه جمعه تجديد نظر در اين وضع را خواستار شدند.
اين اعتراض ها سبب شد كه امسال در تقويم رسمي كشور، تاريخ والدت امام موسي كاظم 

(عليه السالم) از هفتم صفر به 14 ذي حجه تغيير يابد.
ــريفاتي است كه  ــدن از آن تابع تش ــبت به تقويم يا حذف ش ــدن يك مناس اضافه ش
ــن شاه مرادي  ــالم سيد حس ــود. حجت االس ــوراي فرهنگ عمومي انجام مي ش در ش
دبير شوراي فرهنگي عمومي در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينكه برخي از مراجع و علما 
ــاد، اصالح تاريخ والدت امام كاظم (عليه السالم) را  ــتادن نامه  هايي به وزير ارش با فرس
خواستار شدند افزود: مبناي تصميم دبيرخانه در تغيير تاريخ والدت امام هفتم، پژوهش 
يكي از محققان حوزه علميه قم بوده است كه پس از تأييد نهايي، در تقويم امسال درج 

شده است.
ــت كه  ــد ابطحي اس ــادق موح ــد ص ــيد محم ــالم س ــگر حجت  االس ــن پژوهش  اي
ــال پيش كتاب «غريب مدينه» را با موضوع پژوهش و نگرشي بر اقوال شهادت  چند س
امام حسن مجتبي (عليه السالم) نوشته و بنا بر ضرورت موضوع، به تحقيق درباره تاريخ 

والدت امام كاظم (عليه السالم) نيز پرداخته است.
اما نكته مهم و قابل تامل در پژوهش وي اين است كه تعيين 14 ذي حجه به عنوان تاريخ 
والدت امام هفتم صرفا با استناد به چند قرينه و در نهايت استحسان از آن، انجام شده است 
و چنانكه پژوهشگر محترم هم اذعان مي كند « امكان اينكه پژوهشگر ديگري به نتيجه اي 
متفاوت برسد وجود دارد.» (عالوه بر اينكه خود ايشان هم تصريح مي كند كه والدت 14 

يا 15 است و نه لزوما 14 ذي حجه).

حال بايد از مسووالن شوراي فرهنگ عمومي پرسيد كه اگر چند سال ديگر نتيجه پژوهش 
ديگري بر خالف اين راي بود (كه امكان آن بسيار محتمل است) آيا دوباره تاريخ والدت 

امام هفتم را تغيير خواهند داد؟!
ــت بايد ــند محكمي دال بر تعيين تاريخ مذكور نيس ــد هنگامي كه س به نظر مي رس

 14 ذي حجه به عنوان يادروز ميالد (يا روز بزرگداشت ميالد) در نظر گرفته مي شد نه 
سالروز! 

ــال 1394  و نكته مهم ديگر اينكه برخي از تقويم ها (از جمله تقويم قدس) در تقويم س
همچنان هفتم صفر را به عنوان سالروز والدت امام كاظم (عليه السالم) ثبت كرده اند!

گفتگو با حجت االسالم موحد ابطحي بخوانيد.
درباره تاريخ والدت امام موسي كاظم (عليه السالم) اختالفاتي وجود دارد. چند قول در 

اين  باره مطرح شده و به نظرتان كدام قول صحيح است؟
در باب والدت امام كاظم (عليه السالم) دو دسته قول داريم. دسته اول اقوال برخي علما 
ــت كه تاريخ والدت حضرت را هفتم ماه صفر تعيين كرده اند؛ همانند  ( و نه روايات) اس
كتاب «تثبيت االمامه» اثر قاسم بن ابراهيم الرسي. از آنجا كه اين كتاب، روايي است بايد 
گفت غير از اين روايت دليل ديگري بر والدت حضرت در هفتم ماه صفر نداريم و در واقع 

خبر واحد است.
 همچنين علمايي مانند فتال نيشابوري در روضه الواعظين، شيخ طبرسي در اعالم الوري و 
ابن شهرآشوب در المناقب از اين قول تبعيت كرده اند، اما در قرن هشتم هجري در عبارت 
دقيق شهيد اول در كتاب «دروس» و با بيان لفظ «قيل» اين قول از درجه اهميت ساقط 

و تضعيف شده است.
دسته دوم روايات يا اقوال علمايي هستند كه مبناي والدت را بر ماه ذي حجه گذاشته، اما 
روز آن را تعيين نكرده  اند؛ علمايي همانند شيخ كليني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، خطيب 

بغدادي، سبط ابن جوزي و شهيد اول در اين دسته اند.
بايد گفت كه روايات مشهور، ذي حجه را ماه والدت امام هفتم مي دانند. از جمله كتاب 
محاسن  بَرقي (ج 2 ص 314) كه در روايت مفصلي از ابوبصير نقل مي كند: ما «حج» را 
خدمت امام صادق (عليه السالم) انجام داديم، در همان سالي كه پسرش موسي متولد 
شد و چون در ابواء (منزلي ميان مكه و مدينه) منزل كرديم، براي ما سفره چاشت انداخت 
... در اين ميان كه ما چاشت مي خورديم فرستاده حميده (همسر امام صادق) آمد و به 
ــاس  ــان گفت: حميده عرض مي كند: ... من دردي مثل حال زائيدن در خود احس ايش

مي كنم....
 امام برخاست و با او رفت و پس از بازگشت فرمود: خدا به من پسري داد كه بهترين كسي 

است كه خدا در خلق خود آفريده و... (روايت به اختصار نقل شد).
ــت كه مي گويد:  ــده اس در همين كتاب  ( ج2 ص 418) روايتي از منهال قصاب نقل ش
ــيدم كه در آنجا،  ــود، وقتي به ابواء رس ــير خ از مكه به قصد مدينه بيرون آمدم. در مس
ــالم) به دنيا آمده بود. من در رفتن به مدينه از امام صادق  موسي بن جعفر (عليهماالس
(عليه السالم) پيشي گرفتم و ايشان يك روز پس از من وارد شهر شد و مردم را (به ميمنت 

تولد فرزند و به عنوان وليمه آن) سه روز اطعام كرد.
 در كتاب دالئل االمامه نوشته طبري ص 303 هم روايتي از امام عسكري (عليه السالم) 

نقل شده است كه فرمودند: امام كاظم (عليه السالم) در ماه ذي حجه در ابواء به دنيا آمد.
ــت كه والدت  ــده اس ــت تصريح ش همان طور كه مالحظه مي كنيد در دو روايت نخس
امام كاظم (عليه السالم) اوال: در بازگشت از سفر حج  تمتع بوده است؛ ثانيا: در همان سالي 
بود كه حج به جا آورديم (نه در ماه صفر سال بعد) ؛ ثالثا: از روايت منهال به دست مي آيد 

كه در ابواء و در ماه ذي حجه بوده است. 
ــهرتي بر وقوع والدت  ــود كه اگر قبول كنيم ميان علما ش همين روايت موجب مي ش

ــاقط و ضعيف  ــات از قدرت س ــن رواي ــا وجود اي ــد ب ــم ماه صفر باش حضرت در هفت
مي شود.

 با توجه به اينكه در روايات تاريخ دقيق براي والدت امام كاظم (عليه السالم) تعيين نشده 
است، شما چگونه 14 ذي حجه را تاريخ والدت دانسته ايد؟

 اين نتيجه مجموعه اي از برداشت از قرائن است.
ــرعه العود إلي االهل، وكراهه سبق الحاج وجعل   در وسائل الشيعه باب « استحباب س
المنزلين منزال» دو روايت از امامين صادقين (عليهماالسالم) داريم كه استحباب به زودتر 

بازگشتن به مدينه تصريح مي كنند. 
ــر روز تقريبا  ــافران ه ــات، در آن روزگار مس ــاس رواي ــر اس ــه ب ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــافت  ــدودا 99 ميل مس ــواء ح ــا اب ــه ت ــز از مك ــد و ني ــرده  ان ــي مي ك ــل ط 24 مي
ــي  ــر در دو روز ط ــير را حداكث ــن مس ــالم) اي ــادق (عليه الس ــام ص ــس ام ــت، پ اس

كرده  اند.
با توجه به روايت منهال كه پيش از اين ذكر شد قاعدتا امام صادق (عليه السالم) پس از 
اعمال حج يعني دوازدهم ذي حجه سريعا به سوي مدينه بازگشته اند و فاصله هر دو منزل 

را در يك منزل طي  كرده اند.
به اين ترتيب به دست مي آيد كه امام كاظم (عليه السالم) در فاصله دو روز پس از اعمال 

حج تمتع يعني چهاردهم ذي حجه به دنيا آمده اند.
ــت و  با توجه به مطالبي كه بيان كرديد چهاردهم ذي حجه صرفا يك تخمين تاريخ اس
ــن ديگري بيابد كه تاريخ 14  امكان دارد كه محقق ديگري اين داليل را رد كند يا قرائ

ذي حجه را تغيير دهد؟
 بله؛ البته هنوز اين موضوع در دامنه تحقيق است و با توجه به عرايضي كه داشتم اين تاريخ 

بين 14 و 15 ذي حجه مي تواند باشد.

آغاز عمليات نصر 8 

چرا تـاريخ والدت امـام هفتـم در تقـويم امسـال تغييـر يـافت؟
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ــتان اصفهان گفت: توسعه صادرات فرش  دبير كارگروه توسعه صادرات اس
بهترين دارو براى درمان ركود كشور است و الزم است نمايشگاه هاى تخصصى 

فرش به منظور توسعه صادرات اين هنر اصيل ايرانى برگزار شود.
محمد مجيرى به منظور برگزارى هجدهمين نمايشگاه تخصصى صادراتى 
فرش دستباف در اصفهان اظهار داشت: براى بازگشتن به روزهاى اوج فرش 
ــايش صادراتى ايجاد كرد چراكه در حال حاضر توسعه  ــتباف بايد گش دس

صادرات به منزله دارويى براى بهبود ركود كشور است.
وى با اشاره به اينكه در حوزه توليد، توانمندى هاى زيادى وجود دارد اما در 
حوزه صادرات، شاهد ضعف هايى هستيم، بيان داشت: با توجه به ركود شديد 
ــته تاكنون، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش  ــال گذش بازار فرش از س

دستباف استان با اميد به اين نمايشگاه مى آيند.

دبير كارگروه توسعه صادرات استان اصفهان افزود: نگاه تخصصى تر به حوزه 
ــد از تأثيرات مهم اين  ــيه ها مى توان صادرات، وفاق و همدلى و دورى از حاش
ــد و اينها همه موضوعاتى است كه هنر صنعت فرش دستباف  نمايشگاه باش

به شدت به آن نياز دارد.
وى تأكيد كرد: وقتى چرخه فروش و صادرات، با مشكل روبه رو است دور از 
ــت كه حتى ناب ترين و اصيل ترين هنر ايرانى كه فرش دستباف  انتظار نيس

است، با ركود مواجه شود.
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اضافه كرد: مطالبات از مركز ملى فرش ايران نيز بايد مجدانه باشد و 
جلسات رفع تكليفى به هيچ عنوان براى به دست آوردن حقوق اين صنعت 

كافى نيست.

ــگاهى، هنرمندان و توليدكنندگان  وى با بيان اينكه قطع يارانه هاى نمايش
ــت  ــرد كرده اس ــگاه هاى خارجى دلس ــور در نمايش ــراى حض ــرش را ب ف
ــادرات فرش،  ــعه ص ــدن راه توس ــور باز ش ــت به منظ ــه داد: الزم اس ادام
ــورهاى مختلف برگزار  ــگاه هاى اختصاصى فرش دستباف را در كش نمايش

كنيم.
مجيرى به برگزارى هجدهمين دوره نمايشگاه فرش دستباف در نمايشگاه 
ــر داد و اعالم كرد: اين  ــدت يك هفته خب بين المللى اصفهان از امروز به م
ــتان هاى اصفهان، آذربايجان  نمايشگاه با حضور 140 مشاركت كننده از اس
شرقى و غربى، خراسان جنوبى، چهارمحال و بختيارى، قم، فارس، تهران و 

كرمان برگزار مى شود.
ــاحت 9 هزار  مترمربع  ــاره به اينكه اين نمايشگاه در فضايى به مس وى با اش
ــالن برگزار  ــامل چهار هزار و 335 مترمربع فضاى مفيد در قالب چهار س ش
مى شود، ادامه داد: در اين نمايشگاه آخرين نمونه هاى فرش دستباف از جمله 
فرش هاى دستباف كرك و ابريشم اصفهان، فرش نائين، فرش تمام ابريشم 
قم، گبه، گليم فرش، چرم فرش، فرش بيجار، قالى هاى روستايى و عشايرى 
ــته  ــم و گبه بختيارى به نمايش گذاش ــد درصد گياهى، گلي با رنگ هاى ص

مى شود.

خبر خبر 

مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح تامين و توزيع شير 
مدارس استان با هدف فرهنگ سازى تغذيه سالم در ميان دانش آموزان 

همه مقاطع استان در حال اجرا است.
محمدحسن قائديها در اصفهان با اشاره به هدف از اجراى طرح تامين و 
توزيع شير در مقاطع مختلف تحصيلى استان اصفهان اظهار كرد: طرح 
ــوى آموزش و پرورش استان اصفهان با  تامين و توزيع شير مدارس از س
اعتبارى بالغ بر 24 ميليارد تومان در همه مقاطع تحصيلى در حال اجرا 

است.
وى در ادامه افزود: اين طرح با هدف كاهش بيمارى هاى مختلف در دوران 
بزرگسالى و  فرهنگ سازى تغذيه سالم در ميان دانش آموزان اجرا مى شود.
ــتان اصفهان خاطرنشان كرد: تحقيقات  مديركل آموزش و پرورش اس
نشان مى دهد كه عدم داشتن تغذيه سالم و بى توجهى به موضوع تحرك 
از جمله داليل اصلى پيرى زودرس و پوكى استخوان است كه به واسطه 
مصرف شير در مداس مى توان آمار مبتاليان به اين بيمارى ها را كاهش

 داد.
وى ادامه داد: اين طرح به صورت همزمان در همه مقاطع تحصيلى استان 
اصفهان از پيش دبستانى تا پايان دوره متوسطه ميان 860 هزار دانش آموز 
مدارس دولتى و غيردولتى و همكاران شاغل در واحدهاى آموزشى استان 

اجرا مى شود.
قائديها اظهارداشت: تغذيه شير در 50 نوبت در روزهاى زوج هفته توسط 
دست  اندركاران امر توزيع مى شود و در ميان دانش آموزان نواحى 1 تا 5 
و شهرستان خمينى شهر شير پاستوريزه و همچنين در 24 شهرستان و 
منطقه ديگر نيز شير استرليزه توزيع مى شود؛ در 10 شهرستان و ناحيه 

ديگر از هر دو نوع شير استريل و پاستوريزه توزيع مى شود.
ــرد: در اين طرح  ــتان اصفهان تصريح ك ــوزش و پرورش اس مديركل آم
ــد و همچنين در  ــتفاده مى كنن ــتوريزه اس ــير پاس 470 هزار نفر از ش
ــتريل توزيع  ــير اس ــداد 390 هزار نفر ش ــدارس نيز به تع 45 درصد م

مى شود.

ــا توجه به  ــتان اصفهان گفت: ب ــالمى اس ــاد اس  مديركل فرهنگ و ارش
ــهردارى براى تجهيز اصفهان به 30 سالن تئاتر  صحبت هاى مسووالن ش
در سطح شهر، اداره ارشاد اصفهان نيز آماده امضاى تفاهم نامه با شهردارى 

است.
حجت االسالم حبيب رضا ارزانى داشت: اصفهان از گذشته هاى دور تاكنون 
در زمينه انواع تئاتر از جمله عروسكى، خيابانى، كمدى و صحنه اى پيشتاز 
ــيار  ــت و هم اكنون نيز تئاترى هاى اصفهان در زمينه نمايش بس بوده اس

فعال هستند.
وى افزود: اصفهان در زمينه هاى مختلف در طول تاريخ داراى سبك و مكتب 
بوده و در زمينه تئاتر نيز مكتب كمدى اصفهان و نام مرحوم ارحام صدر در 

تمام كشور مطرح بوده است.
ــتان اصفهان با بيان اينكه اصفهان  ــاد اسالمى اس مديركل فرهنگ و ارش
اكنون در زمينه تئاتر خيابانى در كشور حرف اول را مى زند، تاكيد كرد: اين 
نوع تئاتر دو سالى است كه در اصفهان از رونق افتاده و اهالى تئاتر اصفهان 
ــور به اجراى آن مى پردازند كه اين مساله نيازمند  در ديگر شهرهاى كش

بررسى دقيق است.
وى مشكل اصلى تئاتر اصفهان را كمبود سالن براى اجرا برشمرد و گفت: در 
سراسر استان گروه هاى تئاترى بسيار فاخرى فعاليت مى كنند كه همگى 

مشكل اصلى تئاتر را كمبود سالن عنوان مى كنند.
ــى استان  ــاره به اينكه اهالى تئاتر و از جمله مدير انجمن نمايش وى با اش
اصفهان اين دغدغه را در نشست هم انديشى با استاندار اصفهان نيز مطرح 
ــالن اجرا و پالتو مشكل جدى  ــت: در واقع كمبود س ــاختند، بيان داش س
تئاترى هاى اصفهان است و در جلساتى كه با هنرمندان داشتيم آنها  بسيار 
در اين زمينه معترض بودند و بارها و بارها مشكل خود در اين زمينه را اعالم 
ــالم ارزانى با توجه به اينكه شهردارى آمادگى خود را  كرده اند.حجت االس
ــتان اصفهان در صورت امضاى  ــالن هاى تئاتر در سطح اس براى تجهيز س
تفاهم نامه با اداره ارشاد اعالم كرده است، اظهار داشت: در اين صورت ما نيز 
اعالم آمادگى خود را براى امضاى تفاهم نامه با شهردارى در راستاى تجهيز 

بيش از 30 سالن اعالم مى كنيم.
اداره ارشاد اصفهان درپى بازگرداندن پيشكسوتان تئاتر به عرصه اجرا است
ــيارى از  ــاد اصفهان در پى بازگرداندن بس ــاره به اينكه اداره ارش وى با اش
پيشكسوتان اصفهانى به عرصه تئاتر استان است، گفت: جهانبخش سلطانى 
بازيگر پيشكسوت سينما و تئاتر نمايشى براى عيد سعيد غدير آماده مى كند 

كه نيازمند مكانى فاخر در اين ارتباط هستيم.
ــالمى اصفهان با بين اينكه با مسووالن سپاه  مديركل فرهنگ و ارشاد اس
صاحب الزمان (عج) جلسه اى داشتيم كه آنها نيز قرار است سالن خوبى را 
براى اجراى نمايش آماده كنند، ابراز داشت: تئاتر اصفهان داراى گروه هاى 
بسيار فعالى است كه بيش از اينها به توجه جدى نياز دارد و بر اين اساس 

رويكرد ما حمايت جدى از تئاتر است.
وى با بيان اينكه بايد تالش كنيم تا فرهنگ تماشاى تئاتر فاخر كه مسائل 
اجتماعى  را مطرح مى كند نهادينه شود به عدم تبليغ تئاتر در اصفهان اشاره 
و بيان داشت: همين هفته پيش هنرمندانى از تهران در تاالر فرشچيان اجرا 
داشتند كه از جمع كردن بنرهاى تبليغى خود توسط شهردار شاكى بودند.

طرح توزيع شير در مقاطع مختلف 
تحصيلى استان اصفهان

مدير ارشاد اصفهان اعالم كرد:

اداره ارشاد آماده همكارى با شهردارى 
براى تجهيز سالن هاى تئاتر

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

دبير كارگروه توسعه صادرات استان اصفهان:

صادرات فرش بهترين دارو براى درمان ركود

طرح بيابان زدايى 10 هزار هكتار از زمين هاى شرق اصفهان آغاز شد

 رييس دفتر تبليغات اسالمى اصفهان با تأكيد بر اينكه در عرصه 
ــد،گفت: ما در عصر  جهانى ابزار تبليغ دين هم بايد جهانى باش
ارتباطات به سر مى بريم و نمى توانيم خود را به جلسات خانگى 

محدود كنيم.
ــالم محمد قطبى در جلسه بررسى شيوه هاى نوين  حجت االس
تبليغ در عرصه فضاى مجازى و رسانه ويژه مبلغان اظهار داشت: 
ــاندن پيام خدا به مردم كه الزمه آن بنابر آيات  تبليغ يعنى رس
قرآن، تفقه در دين و بعد از آن برگشت و ابالغ و انذار مردم است.

ــيوه هاى  ــر در عرصه تبليغ ش ــت: در حال حاض وى بيان داش
ــا گاهى محدوديت و  ــفاهى وجود دارد ام خوبى مانند تبليغ ش
اشكال هايى در اين زمينه بروز مى كند كه امكان چنين تبليغى 

گرفته مى شود.
ــتان اصفهان با اشاره به اينكه  رييس دفتر تبليغات اسالمى اس
ــبكه هاى اجتماعى مانند  ــتفاده از ش يكى از ابزارهاى تبليغ اس
ــت، گفت: هر كاربر تلگرام مى تواند با ساخت كانال به  تلگرام اس
طور نامحدود عضو داشته باشد مانند كانال سردار سليمانى كه 
قريب به 14 هزار  مخاطب دارد كه اين به معناى فرصتى مغتنم 

براى تبليغ دين است.
وى بيان داشت: در حال حاضر در حوزه صنايع فرهنگى، تبليغ 
ــه تعداد منبر،  ــت مانند اين كه در يك ماه چ برپايه فعاليت اس

كالس و جلسه پرسش و پاسخ احكام برگزار شده است.
ــاره به اينكه نوع دوم تبليغ بر پايه  ــالم قطبى با اش حجت االس
ــكى كه در مطب مى نشيند و ديگران  خدمات است مانند پزش
به او مراجعه مى كنند، ادامه داد: فعاليت دفتر تبليغات اسالمى 
ــخگويى نيز به همين شيوه است كه  اصفهان در مركز ملى پاس
متأسفانه در زمينه خدمات تبليغى كم كارى صورت گرفته است.

ــوم تبليغ، تبليغ محصول محور  ــاره به اين كه نوع س وى با اش
است، گفت: مانند اين كه از مطالعه و بررسى كمبودهاى موجود 
ــتا  ــد و در اختيار مردم قرار دهيم و در اين راس محصولى را تولي
مى توان قلم قرآنى را مثال زد كه نيم ميليون نفر در ايران از اين 

محصول استفاده مى كنند.

بايد در زمينه صنايع فرهنگى تالش كنيم
رييس دفتر تبليغات اسالمى اصفهان با بيان اينكه بايد در زمينه 
ــاالنه  ــم، گفت: طبق آمار، س ــد صنايع فرهنگى تالش كني رش
ــهد مقدس مى روند كه يك  25 ميليون زائر براى زيارت به مش
ــوغات از مغازه هاى اطراف  ــون تومان س ميليارد و پانصد ميلي
ــود كه 50 درصد از اين محصوالت چينى حرم خريدارى مى ش

 است.
ــتفاده از ابزارهاى  ــاره به اهميت اس حجت االسالم قطبى با اش
ــن، افزود:  ــغ دي ــراى تبلي ــاى مجازى ب ــت دني ــن و ظرفي نوي
ــتگير و به عراق و بعد از آن به  امام خمينى (ره) در سال 42 دس
پاريس تبعيد شدند و اين در حالى بود كه ايشان بايد پيام سياسى 
ــاندند و حاكميت دينى را از پاريس اداره  خود را به مردم مى رس
ــى بودند كه از تبليغ نوين  مى كردند، بنابراين ايشان اولين كس

دينى كمك گرفتند.
ــزار تبليغ دين هم بايد  وى با تأكيد بر اينكه در عرصه جهانى اب
جهانى باشد، افزود: ما در عصر ارتباطات و دنياى ديجيتال به سر 

مى بريم و نمى توانيم خود را به جلسات خانگى محدود كنيم.
ــه اينكه در  ــاره ب ــالمى اصفهان با اش ــس دفتر تبليغات اس ريي
ــه دقيقه به  عصر كنونى تمام خبرهاى مهم در عرض كمتر از س
ــت: نمونه اى از اين واقعيت را  دنيا مخابره مى شود، اظهار داش
ــتى اخير در پاريس مشاهده كرد كه  مى توان در حادثه تروريس
زمان فيلمبردارى از اين حادثه تا انتشار آن در رسانه ها تنها سه 

دقيقه به طول انجاميد.
وى با اشاره به نامه مقام معظم رهبرى به جوانان اروپا و آمريكاى 
ــن ابزار براى  ــت: رهبر معظم انقالب از اي ــمالى نيز ابراز داش ش
ــتفاده  ــاندن پيام خود به جوانان اروپا و آمريكاى التين اس رس
ــيارى از مخاطبان به اين  كردند و ديديم در كمتر از يك ماه بس

پيام لبيك گفتند.

ــتان اصفهان  ــارت اس ــازمان حج و زي  مديركل س
ــتان اصفهان در  ــون 110 هزار نفر از اس گفت: تاكن
ــماح براى اعزام به پياده روى ايام اربعين  سامانه س

ثبت نام كرده اند.
غالم على زاهدى اظهار داشت: سال گذشته تنها 25 
هزار نفر از اصفهان در سايت سماح براى گردهمايى 
ــت نام كردند كه اين  زائران كربال در روز اربعين، ثب
ــيده و هم  ــال جارى به 110 هزار نفر رس آمار در س
ــايت براى داوطلبان ثبت نام همچنان  اكنون نيز س
فعال است.وى بيان داشت: طى اعالم قبلى سازمان 

حج و زيارت مقرر شد سايت تا 5 آذر باز باشد.
ــتان اصفهان با  ــج و زيارت اس ــازمان ح مديركل س
ــال در قالب  ــاره به اينكه متقاضيان اعزام به كرب اش
ــام كرده اند، ادامه داد:  گروه هاى پنج و ده نفر ثبت ن
از بين 110 هزار زائر كربال تاكنون 25 هزار نفر ويزا 

دريافت كرده اند.
ــراى ثبت نام  ــامانه تنها ب ــان اينكه اين س وى با بي
زائرين پياده روى كربال فعال شده است و هيچ گونه 
ــافران به  ــكان مس خدماتى اعم از حمل و نقل و اس
زائران ارائه نخواهد شد، ادامه داد: تاكنون مقرر شده 
ــايت مذكور  ــاده روى كربال از طريق س كه زائران پي
ــت مانند سال  ــخص نيس ثبت نام كنند و هنوز مش
ــن مرزها باز و  ــته در روزهاى منتهى به اربعي گذش

ــه كربال بروند.  ــدون ويزا و گذرنامه ب مردم بتوانند ب
زاهدى اظهار داشت: كل مبلغ پرداختى براى ويزاى 
ــزار تومان هم  ــت كه البته 10 ه هر زائر 30 دالر اس

براى هزينه هاى ادارى از هر نفر دريافت مى شود.
ــكوه  ــتر و باش وى تصريح كرد: براى هماهنگى بيش
ــن كميته  ــاده روى اربعي ــم پي ــدن مراس برگزار ش
ــور تشكيل شده  ــتركى با محوريت وزارت كش مش
ــه در آن كميته صورت ــاى مربوط و برنامه ريزى ه
ــتان  ــازمان حج و زيارت اس ــركل س  مى گيرد.مدي
ــپاه صاحب الزمان (عج)  ــت: س اصفهان اظهار داش
ــازى عتبات عاليات از جمله  ــتاد بازس ــتان و س اس
ــتگاه  و  ــتند كه در تدارك ايجاد ايس نهادهايى هس
موكب هايى براى ارائه خدمات به زوار اباعبداهللا (ع) 

فعاليت مى كنند.

با حضور استاندار اصفهان طرح بيابان زدايى 10 هزار 
ــرق اصفهان با  ــار از كانون بحرانى زمين هاى ش هكت
شروع عمليات كشت نهال در هزار هكتار از عرصه هاى 
ــده گردوغبار  ــه منظور مقابله با پدي منابع طبيعى ب

آغاز شد.
ــروژه عظيم  ــم افتتاح پ ــور در مراس ــول زرگرپ رس
ــت: خدا را  ــان اظهار داش ــرق اصفه بيابان زدايى ش
سپاس مى گويم فعاليتى كه از هشت ماه قبل پيگيرى 

شده بود، امروز گام هاى اجرايى آن برداشته شد.
وى با بيان اينكه دو سال پيش در جلسه راى اعتماد 
ــتان اصفهان را  ــت، اصلى ترين چالش اس هيات دول
معضالت زيست محيطى برشمردم، افزود: مشكالت 
ــوا و پديده گرد  ــده رود، آلودگى ه حوضه آبريز زاين
ــت محيطى اصفهان  و غبار به عنوان مشكالت زيس

شناخته مى شود كه بايد حل مى شد.
استاندار اصفهان بيان كرد: با تالش هاى صورت گرفته 
در اين مدت، بر اساس گزارش رييس سازمان محيط 
ــور، موفق ترين طرح مقابله با آلودگى هوا  زيست كش
در استان اصفهان صورت پذيرفت كه نسبت به سال 
92، 100 روز به هواى سالم اصفهان اضافه شده و پس 

از سالم كردن هوا مأموريت پاك كردن هوا را داريم.
ــت اعالم مى كنم كه  وى تصريح كرد: امروز با قاطعي
ــتان مقابله با پديده گرد  اولويت نخست مديريت اس
و غبار بوده و اگر امروز به آن پرداخته نشود در آينده 

كسى سستى ما را نمى پذيرد و آيندگان ما را مواخذه 
مى كنند.

زرگرپور با بيان اينكه بايد در دو سال 10 هزار هكتار 
از خاك اين منطقه تثبيت شود، گفت:  با روند عادى 
اين كار شدنى نبوده و براى اقدام به پروژه بيابان زدايى 
هيچ راهى جز به كارگيرى نيروهاى بسيجى و جهادى 
نداريم و در همين راستا اين كار را به نيروهاى بسيج 
ــپاه صاحب الزمان(عج)  سازندگى نيروى مقاومت س

واگذار كرديم.
ــد كه اين  ــان كرد: امروز همه مى  دانن وى خاطرنش
ــد، چرا كه هم عزم  پروژه با موفقيت به نتيجه مى رس
ــتگاه هاى مجرى حضور  و اراده وجود دارد و هم دس
ــانه و سمن ها  فعال دارند و هم به مطالبه اصحاب رس

تبديل شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به مشكالت پيش روى اين 
ــكل در اين زمينه  طرح اظهار داشت: مهم ترين مش
تامين آب بوده و براى آبيارى اين درختان پساب در 
نظر گرفته شده، ولى تامين پساب نيز مشكل است، 
بنابراين با قاطعيت به مردم و مسووالن و كسانى كه 
از پساب استفاده مى كنند، اعالم مى كنم كه حداقل 
ــاب به نفع  ــا درموضوع پس ــال بايد اختالف ه دو س
ــود، چرا  كه اين  ــى سپرده ش بيابان زدايى به فراموش

موضوع به نفع همه است.
ــط  ــايش خاك توس ــه موضوع فرس ــاره ب وى با اش

ــد  ــزود: باي ــچ اف ــادن گ ــزى و مع ــاى آجرپ كوره ه
در اين باره جابه جايى ها صورت گيرد و اين مراكز بايد 
ــيوه هاى مدرن توليد و خارج شدن از  با استفاده از ش
شعاع 50 كيلومترى در زمينه كاهش فرسايش خاك 

اقدام كنند.
زرگرپور با بيان اينكه مسووالن و نيروى انتظامى بايد 
ــته  نظارت كافى را بر جلوگيرى از قطع تاغ هاى كاش
ــند، تصريح كرد: مديريت استان  ــته باش ــده داش ش
ــوت پيگيرى  ــاك را با ق ــار تثبيت خ پنج هزار هكت
مى كند و به دنبال روش هاى نو و تكنولوژى هاى نوين 

در اين زمينه است.
وى بيان كرد: همه مسووالن اجرايى استان اصفهان 
ــى بايد به اين اعتقاد  در بخش هاى بودجه اى و اجراي
برسند كه فقط با شيوه جهادى و بسيجى اين مشكل 

قابل حل است.
استاندار اصفهان گفت: موضوع مقابله با پديده گرد و 
غبار آنقدر اهميت دارد كه بايد به مطالبه نخست مردم 
تبديل شود و خوشبختانه اقدامات به خوبى در حال 
پيشرفت است و بايد به جايى رسيد كه فعاليت در اين 

مسير به يك ارزش تبديل شود.
ــتاندار اصفهان با حضور در عرصه  ــم اس در اين مراس
بيابانى و بحرانى منطقه سجزى چند اصله نهال را به 
صورت نمادين در راستاى مقابله با بحران گرد وغبار 

غرس كرد.

مديركل سازمان حج و زيارت اصفهان خبر داد:

ثبت نام 110 هزار اصفهانى براى پياده روى اربعين
رييس دفتر تبليغات اسالمى اصفهان:

ابزار تبليغ دين در عرصه جهانى بايد جهانى باشد



 سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس اعالم كرد هدف اصلى تيمش قهرمانى 
است و براى رسيدن به اين هدف از هيچ تالشى شانه خالى نمى كند.

ــپوليس،  ــر تيم فوتبال پرس ــچ در پايان تمرين اخي ــو ايوانكووي برانك
درخصوص شرايط فعلى تيمش، ضمن بيان مطلب فوق گفت: بازيكنان 
ــفانه در حال حاضر ــوب پيگيرى مى كنند. متاس تمرينات را خيلى خ
ــد؛ اما با اين  ــات حضور ندارن ــتند و در تمرين  8 بازيكن ما غايب هس
ــور دارند،  ــات حض ــر در تمرين ــه در حال حاض ــود بازيكنانى ك وج
ــود كار  ــا تمام وج ــم مى گذارند و ب ــراى تي ــان را ب ــر توان ش حداكث

مى كنند.
ــا در ــان م ــام بازيكن ــه تم ــت ك ــن اس ــز اي ــر ني ــم ت ــه مه  از هم
ــا مى توانيم  ــزود: م ــد.وى در ادامه اف ــر مى برن ــالمت كامل به س  س
ــم.  ــاب كني ــان حس ــم م ــاى تي ــام اعض ــا روى تم ــراى بازى ه ب
ــازى به اين  ــژه دارد و اصال ني ــيت وي ــابقه اى براى ما حساس هر مس
ــه حريف ما  ــود دارد ك ــى در ليگ وج ــم ضعيف ــت كه بگويم تي نيس

باشد.
ــپوليس تاكيد كرد: هدف اصلى ما قهرمانى  سرمربى تيم فوتبال پرس
است و براى رسيدن به اين هدف از هيچ تالشى شانه خالى نكرديم. ما 
مى خواهيم رفتار و نتايجى كه كسب مى كنيم براى قهرمانى فصل باشد 

و آن طور كه نتايج مدنظر ما است، آنها را كسب كنيم.
وى در خصوص اظهارنظرى كه در رابطه با عدم هماهنگى ملى پوشان 
از قول او منتشر شده بود، تصريح كرد: قبل از هر چيز تبريك ويژه اى به 
ــب كردند، اما من از  بازيكنان تيم ملى مى گويم كه اين پيروزى را كس
اين مساله خوشحالم كه بازيكنان ما موفق به گلزنى شدند. اين موضوع 

مى تواند براى ما باعث خوشحالى باشد.
سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس اضافه كرد: نمى  دانم كه چه چيزى از 
قول من نوشته شده است، اما من هميشه اين جمله را تكرار مى كنم كه 
براى موفقيت بايد تالش كرد، اما همان قدرى كه تمرين حائز اهميت 

است، استراحت و تغذيه سالم نيز اهميت دارد.
ــم باقرى هم ــده كري ــايعه ش ــش كه ش ــخ به اين پرس برانكو در پاس
ــود، گفت: شما من را  ــرمربى تيم ملى كشتى فرنگى ش  قرار است س
مسخره  كرده ايد! اصال نمى دانم كه شما چه چيزى مى گوييد، اين مساله 

يك موضوع شخصى است، چرا سربه سر من مى گذاريد.
ــاير نفرات  ــان با س ــدم هماهنگى ملى پوش ــوص اينكه ع وى در خص
ــد، گفت: اين  ــواز چگونه جبران مى كني ــتقالل اه را در بازى برابر اس
ــى بازيكنان  ــت. وقت ــكالت اس ــه جزئى از مش عدم هماهنگى هميش
ــى كه در اين مدت ــات برمى گردند و تمرينات پس از 20 روز به تمرين
 انجام داده اند با ساير نفرات متفاوت بوده، اما طبيعى است كه من انتظار 
ندارم اين عدم هماهنگى بر روند نتيجه گيرى ما در بازى ها تاثيرگذار

 باشد.
سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در خصوص اسامى كه براى پيوستن به 
اين تيم در نيم فصل دوم مطرح مى شود، خاطرنشان كرد: بهتر است اين 

سوال را از كسانى كه اين اسامى را مطرح مى كنند بپرسيد. 
من چندين بار اين موضوع را تكرار كردم كه هيچ ليستى تهيه نكرديم، 
ــتم و به آنها اعتماد دارم. ما تنها مى توانيم  از تمام بازيكنانم راضى هس
يك بازيكن را جايگزين مرحوم هادى نوروزى كنيم. براى اين موضوع 
هم هيچ عجله اى نداريم. بايد ببينيم كه چه نيازى داريم و به موقع اش 

اقدام مى كنيم.
ــش كارها را  ــت كه در آرام ــل و اصول كار اين اس وى تاكيد كرد: اص
پيگيرى كنيم، اول بايد با بازيكنان صحبت شود و پس از توافق نهايى در 
رسانه ها و افكار عمومى اسامى مطرح شود، اما اين مساله را مى گويم كه 
ــته ايم و براى هيچ  در حال حاضر هيچ مذاكره اى با هيچ بازيكنى نداش

تغييرى نيز برنامه ريزى نكرده ايم.
ــته ايم تا در  ايوانكوويچ تصريح كرد: ما تنها جاى خالى مان را نگه داش
ــب و طبق نيازمان بازيكن بگيريم، زيرا ما نمى خواهيم كه  زمان مناس
بازيكن جذب كنيم فقط براى اينكه او را به تيم اضافه كرده باشيم، زيرا 
ــد بازيكنى جذب كنيم، كسى را مى آوريم كه مستقيما  ما اگر قرار باش
ــد مى كنم كه  ــد، اما باز هم تاكي ــى و 11 نفر تيم باش جزو نفرات اصل

حداكثر اعتماد و اطمينان را به بايكنان فعلى ام دارم. 
آنها تا االن نشان دادند كه لياقت حضور در پرسپوليس را دارند و هنوز 
نيز جاى زيادى براى پيشرفت دارند.سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در 
رابطه با تغيير زمين تمرين اين تيم نيز گفت: به دنبال انتخاب بهترين 

گزينه براى محل تمرين هستيم. 
ما چند گزينه ديگر را بايد مورد بررسى قرار دهيم تا بهترين انتخاب را 
داشته باشيم، زيرا حداقل سه ماه طول مى كشد تا زمين اصلى تمرينى 
ــخگوى نياز ما  ــود؛ به همين خاطر انتخاب زمينى كه پاس ما ترميم ش

باشد، چندان كار ساده اى نيست.
ــى روش از تيم ملى  ــتعفاى كارلوس ك ــايعه اس ــش به ش وى در واكن
ــت كه به هر حال در  تصريح كرد: كى روش مربى باتجربه و بزرگى اس
ــته  ــرى داش ــابقه مربيگ ــد س ــتر يونايت ــد و منچس ــال مادري رئ
ــرى ــز مربيگ ــال ني ــى پرتغ ــم مل ــن در تي ــت و همچني اس

 كرده است. 
ــكالت مختلف واكنش  قطعا خود او بهتر مى داند كه چگونه مقابل مش

داشته باشد، نيازى نيست كه كسى به او مشورت بدهد.
ــخ نمى دهم و تمام  ــواالت نسبى پاس ايوانكوويچ اظهار كرد: من به س

تمركزم فعال روى پرسپوليس است.
ــايعه اختالف محسن  ــپوليس در پايان در خصوص ش  سرمربى پرس
بنگر و رضا نورمحمدى با سوشا مكانى، گفت: از اين موضوع بى اطالع 
هستم و بهتر است كه خودتان در اين مورد سوال كنيد. خود من نه با 

محسن بنگر و رضا نورمحمدى مشكل دارم، نه با سوشا مكانى.
ــان در  ــتيد. بازيكن ــا هس ــار م ــات كن ــام تمرين ــما در تم ــود ش  خ
ــده آل ــرايط اي ــه ش ــم را ب ــا تي ــد ت ــالش مى كنن ــر ت ــال حاض ح

 برسانند.
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سرخابى هـا

برانكو ايوانكوويچ:
هدف پرسپوليس قهرمانى در ليگ است

كودكى لبنانى به نام حيدر كه در حمالت تروريستى چند روز پيش برج براجنه 
در جنوب لبنان پدر و مادر خود را از دست داد، درخواستى از مهاجم رئال مادريد 

دارد.
ــدن ــته ش ــتى در جنوب لبنان باعث كش ــه تروريس ــش، حادث ــد روز پي چن

ــتى  ــرادى كه در اين بمب گذارى تروريس ــد.يكى از اف  افراد بى گناه زيادى ش
ــادرش را  ــدر و م ــت. او پ ــدر اس ــام حي ــودك به ن ــرد، يك ك ــدا ك نجات پي
ــپرى  ــختى را س ــيار س ــت داد و روزهاى بس ــتى از دس در اين انفجار تروريس
ــت و معموال  ــدو اس ــتيانو رونال ــق كريس ــى عاش ــودك لبنان ــن ك مى كند.اي
ــانه هاى لبنانى  ــدر در گفت وگويى با رس ــد. حي ــر تن مى كن لباس هاى او را ب
ــتاره پرتغالى  ــدو، س ــتيانو رونال ــا كريس ــت دارد ب ــت دوس ــرده اس اعالم ك
ــت تا مردم لبنان در شبكه هاى  ــده اس رئال مادريد ديدار كند و همين باعث ش
اجتماعى با درست كردن كمپين هايى از رونالدو بخواهند تا آرزوى اين كودك 
يتيم لبنانى را برآورده كند.رونالدو در اين چند سال اخير در كنار فوتبال، كارهاى 
ــيار زياد، درخواست كودك لبنانى را  خيريه زيادى انجام داده و به احتمال بس
ــال مادريد خود  ــتاره پرتغالى رئ ــد رفت.س ــه ديدار او خواه برآورده كرده و ب
ــاس ترين  ــت در حس ــلونا مى كند. قرار اس ــاس برابر بارس ــاده ديدار حس را آم
ــال در  ــه آينده رئ ــنبه هفت ــگا، ش ــاى اللي ــم رقابت ه ــه دوازده ــازى هفت ب
ــدال بين تيم هاى  ــه اين ديدار ج ــلونا برود ك ــانتياگو برنابئو به مصاف بارس س
ــدى  ــدول رده بن ــدر ج ــاز در ص ــا 27 امتي ــلونا ب ــت. بارس ــين اس صدرنش

جاى دارد و رئال مادريد هم با 24 امتياز دوم است.

ــه اى وزارت ورزش و جوانان با  ــعه ورزش قهرمانى و حرف  معاون توس
ــيون فوتبال  تاكيد بر اينكه خودش گزينه حضور در انتخابات فدراس
ــراى انتخابات  ــم هيچ گزينه اى ب ــود گفت: وزارت ورزش ه نخواهد ب

فوتبال نخواهد داشت.
سيدنصراهللا سجادى، در خصوص برگزارى نشست با مديران باشگاه ها 
ــكالت داورى فوتبال بيان كرد: در نشست 14 تن  ــى مش براى بررس
ــتند. پيرو آن يك  ــان داورى حضور داش ــوتان و كارشناس از پيشكس
ــل 16 تيم  ــران عام ــم و با مدي ــى كردي ــز پيش بين ــه ديگر ني جلس
ليگ برترى جلسه داشته باشيم تا نظرات آنها را درباره مشكالت داورى 
ــنهادهايى كه دارند را در نظر بگيريم. سعى ما اين است كه  و نيز پيش
جمع بندى كار را تا هفته آينده به فدراسيون فوتبال ارايه دهيم. تالش 

بر اين است مشكالت پى در پى داورى كم شود.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كار وزارت ورزش نوعى دخالت در 
فوتبال محسوب نمى شود، گفت: اين وظيفه ماست كه وقتى مشكالتى 
ــته اى وظيفه ذاتى  ــود براى حل آن ورود كنيم. در هر رش تكرار مى ش

وزارت ورزش اين است كه كمك كند و نظرات مشورتى را ارايه دهد.
ــا اين حركت  ــش كه آي ــاون وزارت ورزش در واكنش به اين پرس مع
ــود، گفت:  ــازى براى انتخابات فوتبال تلقى نمى ش به نوعى زمينه س
ــت  ــود دارد. ولى در هر صورت برداش ــت وج نمى دانم چرا اين برداش

اشتباهى است. 

درخواست كودك لبنانى
 از كريستيانو رونالدو

 وزارت ورزش، گزينه اى در انتخابات 
فدراسيون فوتبال نخواهد داشت

ــس و  ــماعيلى، ريي ــتگار و آرش ميراس ــد رس ــات محم اختالف
ــه اين بار  ــد ك ــعله ور ش ــيون جودو بار ديگر ش ــس فدراس نايب ريي

دامن كوراش را گرفت.
ــابقات جهانى كوراش رخ داد و حكم محروميت  در اتفاقى كه طى مس
پنج ساله ميراسماعيلى باعث شد او انگشت اتهام را به سمت فدراسيون 
ــى براى اين  ــت از داخل خط هاي ــد كه اميدوار اس بگيرد و عنوان كن
ــد. از طرفى رييس فدراسيون جودو نيز به  محروميت داده نشده باش
ــاله هيچ حمايتى از ميراسماعيلى  صراحت اعالم كرده كه در اين مس
نخواهد كرد.ميراسماعيلى در مورد محروميت پنج ساله اش از فعاليت 
در كوراش، گفت: متاسفانه اتفاق غير منتظره اى در مسابقات كوراش 
رخ داد كه از ديد همه محكوم است، اما عواقبش دامنگير من به عنوان 
متولى مسابقات شد، ولى كسى كه حكم اعدامش را صادر مى كنند يك 
تجديد نظر نيز برايش در نظر مى گيرند و حداقل در كميته  انضباطى 
بايد دفاعيات من را مى شنيدند. بنا بر اين به نظرم اين حكم غير منطقى 

است و 100 درصد اعتراض مى كنم.
ــابقات رخ داد، من از  ــه در جريان مس او ا دا مه  داد: پس از ماجرايى ك
ــى در هتل به  ــكار ازبك و مربى اش عذرخواهى كردم و حت آن ورزش
ــور رقم مى خورد و ــايد اين اتفاقات از داخل كش آنها كادو دادم. اما ش
ــيون اعالم كرده فدراسيون هيچ   اتفاق بد اين است كه رييس فدراس

حمايتى نمى كند و خود من بايد شخصا اقدام كنم. 

آتش اختالفات ميراسماعيلى و رستگار، 
دوباره شعله ور شد

فصل پانزدهم ليگ برتر فوتبال امروز با انجام يك ديدار 
وارد هفته دوازدهم مى شود. ساير ديدارهاى اين هفته، 

جمعه و شنبه برگزار مى شوند.
ــنبه 28  ــال پنجش ــگ برتر فوتب ــم لي ــه دوازده هفت
ــود. در اين روز ــاز مى ش ــدار آغ ــا انجام يك دي آبان ب

ــترش فوالد تبريز در اهواز  ــتان و گس  استقالل خوزس
ــان اكنون در رده پنجم  به ديدار هم مى روند. تيم مهم
ــا برترى  ــانس را دارد كه ب ــرار دارد و اين ش ــدول ق ج
ــروزى با  ــرط پي ــف رده دومى اش – به ش مقابل حري
ــم را در جدول ــش از دو گل – جاى اين تي اختالف بي
ــتانى ها بهترين  ــم، خوزس ــه مقابل ه ــرد.در نقط  بگي
فرصت را براى رسيدن به صدر جدول در اختيار دارند.

ــتان مى تواند با پيروزى در اين بازى  ــتقالل خوزس  اس
ــاعت حضور در صدر جدول رده بندى  دست كم 24 س
ــاعت 15 در  ــدار دو تيم از س ــد. دي ليگ را تجربه كن

ورزشگاه تختى اهواز آغاز مى شود.
ــش ديدار – و  ــاير ديدارهاى اين هفته جمعه – ش س
ــنبه – يك ديدار – برگزار مى شود. در مهم ترين  ش
ديدارهاى جمعه، سپاهان با نفت و فوالد با استقالل 
ــاى جمعه با بازى تيم هاى  ديدار مى كنند.ديداره

ــن دو تيم از  ــود. اي ــده و راه آهن آغاز مى ش پدي
ساعت 14:45دقيقه به مصاف هم مى روند. دو 

تيم هم اكنون در رده هاى يازدهم و سيزدهم 
ــايه يكديگر حركت مى كنند  ــايه به س س
ــت با برترى در اين  و هر يك اميدوار اس

بازى خود را از پايين جدول جدا كند.
ــه  ــدار ب ــار دي ــاعت 15:15 چه از س
ــوند.  ــاز مى ش ــان آغ ــورت همزم ص

ــد.  ــدار مى كنن ــم دي ــن در ق ــا ذوب آه ــا ب صب
ــال خيز بلندى براى  يحيى گل محمدى و تيمش امس
قهرمانى برداشته اند و رفته رفته خود را به صدر جدول 
ــتان  ــتقالل خوزس نزديك مى كنند. در صورتى كه اس
ــت دهد، ذوب آهن اين  نتواند گسترش فوالد را شكس
ــاند  فرصت را دارد كه موقتا خود را به صدر جدول برس

ــختكوش  ــن هفته ذوب آهن تيم س هرچند حريف اي
ــابق پرسپوليس  ــت.جدال سرمربيان س على دايى اس
ــد چرا كه دو تيم در جدول  مى تواند بسيار جذاب باش
رده بندى هم با تنها يك امتياز اختالف همسايه هستند 
ــود مى برند. ــروى جوان و باانگيزه س و هر دو تيم از ني

ــياه جامگان  ــازى و س همزمان با اين ديدار، تراكتورس

ــايپا و ملوان در تهران به مصاف  ــهد در تبريز و س مش
ــايد مهم ترين و حساس ترين ديدار  هم مى روند. اما ش
ــود؛ جايى كه سپاهان با  اين روز در اصفهان برگزار ش
ــرمربى جديدش به مصاف نفت تهران مى رود.پس  س
ــين فركى و آمدن استيماچ  از بركنارى جنجالى حس
كروات به اصفهان، هواداران متعصب اين تيم اصفهانى 
ــب جديد ــم را با تركي ــرد اين تي ــد كه عملك منتظرن
ــف اين هفته  ــا اين حال حري ــى اش ببينند. ب كادر فن
ــس از چندين هفته  ــت كه تازه پ ــپاهان تيمى اس س
ــود را در جدول  ــروزى افتاده و نرم نرمك خ به فكر پي
ــا 17 امتياز در رده  ــپاهان اكنون ب پيدا كرده است.س
ــا 12 امتياز، دوازدهم  ــم جدول قرار دارد و نفت ب شش
ــوالد در اهواز از  ــه نيز ف ــت.در آخرين ديدار جمع اس
ــتقالل تهران ميزبانى مى كند. استقالل صدرنشين  اس
ــينى فكر مى كند  ــط به تداوم صدرنش در اين بازى فق
ــدارد. فوالد اين  ــختى هم ن و روى كاغذ كار چندان س
فصل آنقدر نتايج ضعيف و نمايش نازيبا داشته كه كم 
ــتقالل اميدوار  تر هوادار اين تيم به پيروزى برابر اس
ــته بارها از بركنارى يا  ــت.در يازده هفته گذش اس
ــخن به ميان آمده اما فعال  استعفاى اسكوچيچ س
اين مربى كروات در اهواز مانده و به روزهاى خوب 
مى انديشد؛ روزهايى كه به نظر نمى رسد فعال 
برسند.استقالل 22 امتيازى است و به صدر 
جدول تكيه زده ولى فوالد با شش امتياز در 
ــرار دارد.آخرين  رده يكى مانده به آخر ق
ــنبه  ديدار هفته دوازدهم ليگ برتر، ش
ــپوليس ميزبان  برگزار مى شود و پرس

تيم قعر جدولى استقالل اهواز است.

ــران درحالى  ــى فوتبال اي ــرمربى تيم مل  س
ــوپ را به زمين  ــوام دوباره ت پس از ديدار با گ

ــون بارها از  ــيون انداخت كه تاكن رييس فدراس
ــا ــرده ت ــتفاده ك ــده اس ــا ش ــه نخ نم ــك حرب ي

 على كفاشيان را تحت فشار قرار دهد.
ــى روش در ــوس ك ــتعفاى كارل ــر اس ــار خب انتش

ــد براى  ــوام هر چن ــدار با گ ــس از دي ــت خبرى پ  نشس
ــاور بود، اما  ــدودى قابل ب ــى فوتبال جذاب و تا ح برخى اهال

ــناختند به خوبى  ــرمربى و رفتارهايش را مى ش آنهايى كه اين س
ــت و هدفى خاص ــدون ني ــن خبر قطعا ب ــار اي ــتند كه انتش مى دانس

 صورت نگرفته است.
كى روش در دوران حضورش در فوتبال ايران درگيرى هايى را با برخى عوامل داخل 

ــته و در همه موارد تالش كرده حرفش را به كرسى بنشاند. او براى  فدراسيون و بيرون از آن داش
ــار قراردادن على كفاشيان و  ــيدن به اين هدف از ابزارهاى مختلفى استفاده كرده كه يكى از آنها تحت فش رس

مجموعه فدراسيون فوتبال از طريق ايجاد فضاى رسانه اى است.
به گفته يك مسوول نزديك به فدراسيون فوتبال، تازه ترين خواسته كارلوس كى روش افزايش مرخصى هايش 

بوده كه ظاهرا با مخالفت على كفاشيان، رييس فدراسيون فوتبال مواجه شده است. 
ــت كه آيا اين خبر با هماهنگى كى روش به روزنامه فوق داده شده يا  ــش اين اس با افشاى اين اتفاق حاال پرس
مدير رسانه اى، خودسرانه  اين كار را كرده است. البته با توجه به شناختى كه از مدير رسانه اى تيم ملى وجود 

دارد به نظر مى رسد اين اتفاق با هماهنگى كى روش رخ داده باشد.

ــد، در مورد  دبيركل كميته ملى المپيك مى گوي
گاليه هاى اخير بانوان المپيكى ابتدا بايد با روساى 
ــن اعالم كرد  ــيون ها صحبت كند. او همچني فدراس
ــى در بازى هاى المپيك  موضوع پرچمدارى زهرا نعمت

ريو مورد بررسى قرار مى گيرد.
شاهرخ شهنازى، در مورد گاليه هايى كه بانوان المپيكى نظير 
ليال رجبى و نجمه خدمتى نسبت به كم توجهى فدراسيون هاى 
ــيون ها  ــاى فدراس ــدا بايد با روس ــرد: ابت ــتند، تصريح ك خود داش
ــيم زيرا اين  ــته باش ــم و اطالعات را بگيرم بعد اظهار نظر داش صحبت كن
حرف ها، مسايل داخل تشكيالت خودشان است و بحث عمومى نيست. از طرفى 
ــتند و نمى دانم ريشه بحث ها كجاست  ورزشكاران اكنون در اختيار فدراسيون ها هس
ــى بخواهد با مطبوعات صحبت  ــى و علت يابى كرد. قاعدتا قبل از اينكه كس بنابراين بايد بررس
ــكل را در ميان بگذارد.وى افزود: ما طبق برنامه و بودجه اى كه به  كند، الزم است با مسووالن فدراسيون مش
ما داده اند به فدراسيون ها بودجه داده ايم، و البته نظارت هم مى كنيم.دبيركل كميته ملى المپيك در پاسخ به اين پرسش كه

ــانى كه سهميه مى گيرند توجه مى كنيم و   كميته المپيك به بانوان المپيكى توجه ويژه اى دارد يا خير، گفت: ما به تمام كس
ــيتى نگاه نمى كنيم. واقعا بايد به تمام المپيكى ها توجه كنيم كه اين كار را نيز انجام مى دهيم. اما به هرحال بانوان در  جنس
سياست هاى IOC و كميته هاى ملى المپيك كشورها داراى جايگاه خاصى هستند.شهنازى درباره كسب سهميه المپيك 
توسط زهرا نعمتى بيان كرد: كسب سهميه المپيك توسط زهرا نعمتى اتفاق بزرگى نه تنها براى ايران بلكه به نظرم براى تمام 
بانوان جهان است. اميدوارم كه در المپيك هم بتواند خودش را اثبات كند، پيشنهادى هم كه خسروى وفا داده بود پرچم دار 

شود، ان شااهللا مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

پـشت پـرده
 بازى جديد كى  روش

احتمـال پرچمـدارى 
زهرا نعمتى در المپيك ريو

ــرار گرفت از عملكردش راضى  ــس از اينكه به جاى بيرانوند درون دروازه ق مدافع تيم ملى پ
بود.در 71 بازى تيم ملى ايران و گوام بود كه بيرانوند توپ را بيرون از محوطه 
جريمه با دست لمس كرد و با كارت قرمز داور روبه رو شد. كارلوس كى روش 
ــد از پورقاز در درون دروازه  ــه تعويض خود را انجام داده بود مجبور ش كه س
ــى كرد عملكرد  ــازى ملى اش را تجربه م ــتفاده كند. پورقاز كه دومين ب اس
ــتاد و توانست از ــت. او 20 دقيقه پايانى بازى را درون دروازه ايس خوبى داش

دروازه ايران محافظت كند. او بعد از اينكه توانست از دروازه تيم ملى محافظت 
كند گفت: خوشحالم كه توانستم از دروازه تيم ملى محافظت كنم. من تجربه 
ــاس كردم كه شايد بتوانم درون دروازه  دروازه بانى نداشتم اما آن زمان احس
ــيتش گفت: بعد از سوت پايان بازى  به تيم ملى كمك كنم. او بعد از كلين ش
ــيت كنم كى روش از من تشكر كرد و گفت: خيلى  و وقتى توانستم كلين ش
ممنونم دروازه بان.او از اين بابت خوشحال بود و گفت: كاش شوت بازيكن گوام 

درون چارچوب زده مى شد تا مى توانستم شيرجه بزنم.

باشگاه نيروى هوايى عراق از توافق با هافبك جنجالى استقالل خبر داد و اعالم كرد كه با اين 
بازيكن به توافق نهايى رسيده است.

ــرانجام بعد از  ــد س ــه نظر مى رس ــتقالل ب ــم هافبك جنجالى اس كرار جاس
حاشيه هاى زيادى كه داشت راه خود را از آبى پوشان پايتخت جدا كرده است.

بر اساس نوشته اين سايت عراقى، باشگاه استقالل قرارداد خود با كرار جاسم 
ــته باشد و بازيكن آزاد به  را لغو كرده تا او ديگر جايى در تركيب اين تيم نداش

شمار آيد.
ــران باقى بماند و  ــود كه مى خواهد در ليگ اي هر چند خود كرار اعالم كرده ب
سپاهان را به عنوان مقصد بعدى خود انتخاب كرده است، اما به نظر مى رسد كه 
او چاره اى جز بازگشت به فوتبال كشورش ندارد .صباح عبدالجليل، سرمربى 
نيروى هوايى عراق در گفت وگويى كه با سايت كل العراق داشت تاكيد كرد كه 
باشگاه او با كرار جاسم به توافق نهايى رسيده است. او گفت: مى توانيم بگوييم 
كه با كرار جاسم بر سر همه مسايل به توافق رسيده ايم و او بسيار به تيم ما نزديك شده است. 

حسرت خطرناك مدافع تيم ملى كه دروازه بان شد!  كرار جاسم در آستانه قرارداد با نيروى هوايى عراق

                                               تنور ليگ دوباره داغ مى شود
        

        
                                               هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال
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بازى هاى محلىراز موفقيت

ــتر لذت ببريم؟حتما تا به حال با افرادى مالقات  چگونه از زندگى بيش
ــتن امكانات مالى فراوان از زندگى خود لذت  كرده ايد كه با وجود داش
ــى خود، همان طور كه  نمى برند. درحالى كه عده اى از امكانات زندگ

هست لذت مى برند.
 اگر خواهان استفاده بهينه از امكانات خود و لذت بردن از زندگى هستيد 
بايد در نگرش خود نسبت به يك سرى مسائل كه در زمره اولويت ها و 
ــغوليت هاى ذهنى تان قرار گرفته است تجديدنظر كنيد. برخى از  مش

اين موارد عبارتند از:
ــرد را از  ــت كه ف ــيله اى اس ــتن مدل خودرو: خودرو وس اهميت نداش
ــاند اما افراد بسيارى اين نكته را فراموش  محلى به محلى ديگر مى رس

مى كنند.
اين افراد به جاى استفاده درست از خودرو و پس اندازكردن موجودى 

خود ،هرچند وقت يك بار خودروى خود را تعويض مى كنند. 
زندگى بهتربدون قرض: بسيارى از افراد بر اين عقيده اند كه استحقاق 
زندگى بهتر و بهره مندى از امكانات بيشترى را دارند و براى داشتن اين 
ــن كار مانع از لذت بردن آن ها از  زندگى بهتر، زياد قرض مى كنند و اي

زندگى مى شود. 
تاخير در سرمايه گذارى: سود سرمايه به مرور زمان مشخص مى شود. 
ــرمايه گذارى و پس اندازكردن را به تعويق مى اندازند  ــانى كه س كس
سرانجام روزى به خود مى آيند كه ديگر وقت بازنشستگى است و هيچ 
سرمايه اى ندارند. به اين افراد بايد گفت: داشتن سرمايه مناسب ضامن 

امنيت روانى انسان است. 
تنفرنداشتن از شغل: حتى اگر از شغل خود راضى نيستيد سعى كنيد از 
آن لذت ببريد تا مجبور نشويد درآمد خود را صرف درمان بيمارى هاى 

ناشى از استرسى كه دچار آن مى شويد، بكنيد. 
توجه به افزايش معلومات: برخى افراد پس از به اتمام رساندن تحصيل 
و پيداكردن شغلى براى خود، ديگر نيازى به افزايش دانش و معلومات 

خود نمى بينند درصورتى كه اين نياز هميشگى است. 
خريد وسايل غيرضرورى: اطراف خود را نگاه كنيد، آيا چيزهايى داريد 
كه سال ها بدون استفاده مانده است؟ اگر جواب شما مثبت باشد با كمى 
ــتيد پولى را كه براى خريد آن  ــايد مى توانس توجه در مى يابيد كه ش

وسايل هزينه كرده ايد به پس انداز خود اضافه كنيد. 
ــت باعث  ــع فرد نيس ــه بزرگ: خريد خانه اى كه در وس خريدارى خان
مى شود كه فرد خود را براى پرداخت قسط طوالنى مدت خانه وخريد 

بيشتر اثاثيه براى پركردن خانه درگير كند. 
ــا  ــد ام ــى باش ــرمايه خوب ــد س ــى توان ــزل م ــد من ــى معتقدن بعض
ــات  ــى و توقع ــطح زندگ ــى س ــا وقت ــه ت ــت ك ــن اس ــت اي واقعي
ــد مفي اى  ــرمايه  س ــه  خان ــد،  ي ا ــاورده  ني ــن  پايي را  ــود  خ

نخواهد بود. 
استفاده نكردن از فرصت: پيش مى آيد كه با ديدن موفقيت فردى ديگر 
با خود بگوييد: آن كار از دست من نيز برمى آمد! اگر اراده داشته باشيد 
ــتفاده  مى توانيد از فرصت هاى زيادى كه در زندگى پيش مى آيد اس

كنيد.

ــت و از او اندرزى براى زندگى  جوان ثروتمندى نزد يك روحانى رف
نيك خواست. روحانى او را به كنار پنجره برد و پرسيد: 

- پشت پنجره چه مى بينى؟ 
-آدم هايى كه مى آيند و مى روند و گداى كورى كه در خيابان صدقه 

مى گيرد. 
بعد آينه ى بزرگى به او نشان داد و باز پرسيد:
- در اين آينه نگاه كن و بعد بگو چه مى بينى.

- خودم را مى بينم.
- ديگر ديگران را نمى بينى! آينه و پنجره هر دو از يك ماده ى اوليه 
ــه. اما در آينه اليه ى نازكى از نقره در پشت  ــده اند، شيش ساخته ش
ــخص خودت را نمى بينى.  شيشه قرار گرفته و در آن چيزى جز ش
اين دو شى ء شيشه اى را با هم مقايسه كن. وقتى شيشه فقير باشد، 
ديگران را مى بيند و به آن ها احساس محبت مى كند. اما وقتى از نقره 
(يعنى ثروت) پوشيده مى شود، تنها خودش را مى بيند. تنها وقتى 
ارزش دارى كه شجاع باشى و آن پوشش نقره اى را از جلو چشم هايت 

بردارى تا بار ديگر بتوانى ديگران را ببينى و دوست شان بدارى.

ــود، فقط  ــائل خاصى كه با گذر زمان حل مى ش جنگ بر عليه مس
ــيار كوتاه، اين  ــما را هدر مى دهد. يك داستان چينى بس نيروى ش

موضوع را به تصوير مى كشد: 
ــرپناه  ــردم به دنبال س ــاران گرفت. م ــتى، ب ناگهان در ميان دش
مى دويدند، به جز مردى كه همان طور آرام به راه خود ادامه مى داد. 

كسى پرسيد: چرا نمى دوى؟ 
مرد پاسخ داد: چون جلوى من هم باران مى بارد!

شعر  حكايت 

با كراوات به ديدار خدا رفتم و شد
بر خالف جهت اهل ريا رفتم و شد

ريش خود را ز ادب صاف نمودم با تيغ
همچنان آينه با صدق و صفا رفتم و شد

با بوى ادكلنى گشت معطر بدنم
عطر بر خود زدم و غالبه سا رفتم و شد
حمد را خواندم و آن مد«والالضالين» را

ننمودم ز ته حلق ادا، رفتم و شد
يك دم از قاسم و جبار نگفتم سخنى
گفتم اى مايه هر مهر و وفا، رفتم و شد
همچو موسى نه عصا داشتم و نه نعلين

سرخوش و بى خبر و بى سرو پا رفتم و شد
«لن ترانى» نشنيدم ز خداوند چو او

«ارنى» گفتم و او گفت «رثا» رفتم و شد
مدعى گفت چرا رفتى و چون رفتى و كى؟

من دلباخته بى چون و چرا رفتم و شد
تو تنت پيش خدا روز و شبان خم شد و راست

من خدا گفتم و او گفت بيا رفتم و شد
مسجد و دير و خرابات به دادم نرسيد

فارغ از كشمكش اين دو سه تا رفتم و شد
خانقاهم فلك آبى بى سقف و ستون
پير من آنكه مرا داد ندا رفتم و شد

گفتم اى دل به خدا هست خدا هادى تو
تا بدينسان شدم از خلق رها رفتم و شد

كاريكاتور(طرح اعتبارى خريد كاال)

جواب سودوكو  شماره 1733سودوكو  شماره 1734

جواب معما 1733معما 1734
وقتى كسى كار ناصواب خود را توجيه كند ، اين مثل آورده 

مى شود .
آورده اند كه ...

ــبى خياطى در خواب ديد كه صحراى محشر بر پاست و  ش
علمى از آتش سوزان بر باالى سرش نگه داشته اند كه شدت 
حرارتش تا اعماق استخوان هاى بدنش اثر مى كند . همين 
كه سر بلند كرد ، ديد پارچه آن علم ، مركب از هزاران قطعه 
پارچه اى است كه در موقع بريدن لباس هاى مردم زياد آورده 

است و همگى را براى خود برداشته است .
ــاهده اين منظره هولناك بر خود لرزيد و بيدار شد و  از مش
ــت  همان موقع توبه كرد و تصميم گرفت كه از آن پس دس

تصرف در پارچه هاى ارباب رجوع دراز نكند .
ــد، بدون اينكه به داستان خواب  ــرد وارد دكان ش وقتى س

خويش ، اشاره اى بكند به شاگردان خود دستور داد كه هر 
وقت پارچه اى را برش مى دهد آنها بگويند، علم! ( مقصود 
اينكه استاد ، علم را فراموش مكن يا علم را به خاطر داشته 
ــت اطاعت بر ديده قبول نهاده ، هر  باش . شاگردانش انگش
موقع استاد ، سرگرم برش لباس مى شد بنابر دستور او رفتار 
مى كردند و خياط هم از تصرف در قطعات پارچه و يا كم و 
كسر بريدن آن خوددارى مى كرد . تا اينكه روزى شخصى 
طاقه شال بسيار اعاليى را نزد استاد آورد تا لباس مناسبى 
ــى قيمتى بود ،  ــال خيل براى او ترتيب دهد . چون طاقه ش
استاد نتوانست از كش رفتن آن دريغ كند و به همين خيال 

تا شاگردانش بر حسب معمول گفتند : استاد علم ! علم !
ــد و در جواب آنان فرياد زد:  ــمگين ش ــخت خش خياط س

درد و ورم، از اين كه نبود سر علم!

ــپ مربوط به آن  كليد اول را مى زند تا الم
روشن شود.

ــد و پس از چند دقيقه  -كليد دوم را مى زن
ــش مى كند تا المپ مربوط به آن  خاموش

گرم شود.
-با كليد سوم كارى ندارد.

سپس وارد اتاق المپ ها مى شود.
-آن المپى كه روشن است مربوط به كليد 

اول است.
ــت مربوط به كليد  -آن المپى كه گرم اس

دوم است.
-آن المپى كه خاموش است مربوط به كليد 

سوم است.

ايستگاه پليس چند لحظه قبل يك تماس مشكوك دريافت 
ــخصى گزارش داد: صداى دعوا شنيده  كه در آن  كرد. ش
ميان صداى شليك گلوله اى نيز به گوش رسيده و بعد از آن 

ديگر صدايى نيامده!
كارآگاه سريع به محل اعزام شد. اما در آن حوالى هيچ چيز 
غيرعادى نديد؛ ناگهان توجهش به خانه اى جلب شد كه 
درش باز بود. اسلحه خود را با احتياط از غالف درآورد و وارد 
خانه شد. ناگهان مردى را با لباس بهيارى اورژانس ديد كه 
روى شخص ديگرى خم شده، كارآگاه آهسته جلو رفت و 
ديد فرد روى زمين با گلوله زخمى شده است. كارآگاه چند 
ــتور داد كه رو به ديوار  لحظه صبر كرد سپس به بهيار دس
تسليم شود، بعد به او دستبند زد.به چه دليل كارآگاه به او 

مشكوك شد؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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از اين نبود سر علم 

داستان

روز پنجم باز سِر گوسفند از يك راز ديگر زندگى امير 
كوچولو سر در آوردم. مثل چيزى كه مدت ها تو دلش 
به اش فكر كرده باشد يك هو بى مقدمه از من پرسيد: 
ــا را هم  ــورد گل ه ــا را بخ ــه بُّته ه ــفندى ك – گوس

مى خورد؟ 
– گوسفند هرچه گيرش بيايد مى خورد. 

– حتا گل هايى را هم كه خار دارند؟ 
– آره، حتا گل هايى را هم كه خار دارند. 

– پس خارها فايده شان چيست؟ 
ــاز كردن يك  ــخت گرفتار ب ــتم؟ س من چه مى دانس
ــفِت موتور بودم. از اين كه يواش يواش بو  مهره ى س
ــم كه خيال  ــادگى ها ه مى بردم خرابِى كار به آن س
ــده بودم و ذخيره ى  ــت برج زهرمار ش مى كردم نيس
ــيد بيش تر به وحشتم  ــت ته مى كش آبم هم كه داش

مى انداخت.
– پس خارها فايده شان چسيت؟

امير كوچولو وقتى سوالى را مى كشيد وسط ديگر به 
ــت بر نمى داشت. مهره پاك كالفه ام  اين مفتى ها دس

كرده بود. همين جور سرسرى پراندم كه:
ــى نمى خورند. آن ها فقط  – خارها به درد هيچ كوفت

نشانه ى بدجنسى گل ها هستند.
– ِد!

و پس از لحظه يى سكوت با يك جور كينه درآمد كه:
ــد.  ــا ضعيفن ــم! گل ه ــاور نمى كن ــت را ب – حرف
ــعى مى كنند يك جورى تِه دل  ــيله پيله اند. س بى ش
خودشان را قرص كنند. اين است كه خيال مى كنند 

با آن خارها چيِز ترسناِك وحشت آورى مى شوند..
ــتم  ــواب ندادم. در آن لحظه داش الم تا كام به اش ج
تو دلم مى گفتم: «اگر اين مهره ى لعنتى همين جور 
ــابش را  ــا يك ضربه ى چكش حس بخواهد لج كند ب
ــكارم را به هم  ــم.» اما امير كوچولو دوباره اف مى رس

ريخت:
– تو فكر مى كنى گل ها..

من باز همان جور بى توجه گفتم:
– اى داد بيداد! اى داد بيداد! نه، من هيچ كوفتى فكر 

نمى كنم! آخر من گرفتار هزار مساله ى مهم تر از آنم!
هاج و واج نگاهم كرد و گفت:

– مساله ى مهم!
ــت و باِل سياه  ــت با دس مرا مى ديد كه چكش به دس
ــت مى آمد  ــه خيلى هم به نظرش زش روى چيزى ك

خم شده ام.
– مثل آدم بزرگ ها حرف مى زنى!

ــدم اما او همين جور  ــنيدِن اين حرف خجل ش از ش
بى رحمانه مى گفت:

ــزى.. همه چيز را قاتى  – تو همه چيز را به هم مى ري
مى كنى!

حسابى از كوره در رفته بود.
موهاى طاليى طالئيش تو باد مى جنبيد.

ــراغ دارم كه يك آقا سرخ روئه توش  – اختركى را س
زندگى مى كند. او هيچ وقت يك گل را بو نكرده، هيچ 
ــا نكرده هيچ وقت كسى را  ــتاره را تماش وقت يك س
دوست نداشته هيچ وقت جز جمع زدن عددها كارى 
نكرده. او هم مثل تو صبح تا شب كارش همين است 
كه بگويد: «من يك آدم مهمم! يك آدم مهمم!» اين را 
بگويد و از غرور به خودش باد كند. اما خيال كرده: او 

آدم نيست، يك قارچ است!
– يك چى؟
– يك قارچ!

ــفيد  ــم مثل گچ س ــش از فرط خش ــر رنگ حاال ديگ
شده بود:

ــازند و  ــا خار مى س ــت كه گل ه ــال اس – كرورها س
ــا گل ها را  ــت كه بّره ه ــال اس با وجود اين كرورها س
ــت آدم بداند پس  مى خورند. آن وقت هيچ مهم نيس
ــاختِن خارهايى كه هيچ وقِت خدا  چرا گل ها واسه س
به هيچ دردى نمى خورند اين قدر به خودشان زحمت 
مى دهند؟ جنگ ميان بره ها و گل ها هيچ مهم نيست؟ 
ــرخ روئه ى   ــع زدن هاى آقا س ــوع از آن جم اين موض
ــت؟ اگر من گلى را  شكم گنده مهم تر و جدى تر نيس
بشناسم كه تو همه ى دنيا تك است و جز رو اخترك 
خودم هيچ جاى ديگر پيدا نميشه و ممكن است يك 

ــلم، بى اين كه  روز صبح يك بّره كوچولو، مفت و مس
بفهمد چه كار دارد مى كند به يك ضرب پاك از ميان 
ــچ اهميتى ندارد؟ اگر  ببردش چى؟ يعنى اين هم هي
ــد كه تو كرورها و  ــته باش ــى گلى را دوست داش كس
كرورها ستاره فقط يك دانه ازش هست واسه احساس 
خوشبختى همين قدر بس است كه نگاهى به آن همه 
ستاره بيندازد و با خودش بگويد: «گل من يك جايى 
ميان آن ستاره هاست»، اما اگر بّره گل را بخورد برايش 
ــتاره ها پِّتى كنند  مثل اين است كه يكهو تمام آن س

و خاموش بشوند. يعنى اين هم هيچ اهميتى ندارد؟
ــان  ناگه و  ــد  بگوي ــزى  چي ــت  نتوانس ــر  ديگ
ــب شده بود.  هق هق كنان زد زير گريه. حاال ديگر ش
ــودم. ديگر چكش  ــار انداخته ب ــباب و ابزارم را كن اس
ــرم مضحك مى آمد.   ــنگى و مرگ به نظ و مهره و تش
ــياره ى من، زمين،  ــياره اى، رو س رو ستاره اى، رو س
ــه دلدارى  ــاج ب ــه احتي ــى بود ك ــافر كوچولوي مس
ــش گرفتم مثل گهواره تابش دادم  ــت! به آغوش داش
ــت دارى تو خطر  ــو دوس ــى كه ت ــه اش گفتم: «گل ب
نيست. خودم واسه گوسفندت يك پوزه بند مى كشم.. 
ــم.. » بيش از اين  خودم واسه گلت يك تجير مى كش
ــخت ُچلمن و  ــودم را س ــتم چه بگويم. خ نمى دانس
ــتم چه طور  ــت و پا حس مى كردم. نمى دانس بى دس
بايد خودم را به اش برسانم يا به اش بپيوندم.. چه ديار 

اسرارآميزى است ديار اشك!

ديدار خدا پنجره و آينه

باران رو به جلو

چگونه از زندگى بيشتر لذت ببريم؟

شـازده كـوچولو  ( قسمت ششم)

بازى محلى بشين و پاشو
اهداف كلى: تقويت عضالت پا

اهداف جزئى: تمركز حواس و بهبود سرعت عمل ها
تعداد بازيكن: به تعداد افراد داوطلب

سن بازيكنان: 6 الى 13 ساله
ابزار الزم: ندارد

محوطه بازى: 10 × 10 متر
شرح بازى: بازيكنان در محوطه نزديك به هم  مى ايستند.

مربى كلماتى مانند : بشين ، پاشو ، نشين ، پانشو را ادا مى كند و آنها موظف به 
اجراى حركات مربوطه هستند .

ــت و بازيكن خاطى خود به خود از  تأخير و اشتباه در اجرا به منزله ى خطاس
بازى خارج مى شود . 

ــين » مفهوم « پاشو يا ايستاده بمان » را و لفظ  الزم به ذكر است كه لفظ « نش
« پا نشو » مفهوم « بشين يا نشسته بمان » را  مى رساند.

ــارى را با يك گروه اجتماعى ايجاد  نتيجه بازى:هماهنگى و تطبيق رفت
ــعى در تقليل خطاها  ــه س ــن گونه بازى ها هميش ــودك با انجام اي كرده و ك

دارد.

ــا  ب ــى  محل ــص  رق
ــردى  ــيقى كــ موس
ــته و زنان  پيوند داش
ــاير در  ــردان عش و م
ــه دور  ــا ب ــادى ه ش
ــره  داي ــذال  ابت از 
ــم را  ــت ه وار دس
ــه پايكوبى  ــه ب گرفت
ــه در  ــى پردازند ك م
ــى اين  اصطالح محل
ــم و جو  ــت را گن حال

(يعنى گندم و جو) مى نامند (در منطقه مهاباد به آن َرشَبلك مى گويند).
در اين رقص ها معموال يك نفر كه حركات رقص را بهتر از ديگران مى شناسد 
نقش رهبرى گروه رقصندگان را به عهده گرفته و در ابتداى صف رقصندگان 
مى ايستد و با تكان دادن دستمالى كه در دست راست دارد ريتم ها را به گروه 
ــد.  اين فرد كه  ــى الزم آنان را يارى مى ده ــرده و در ايجاد هماهنگ منتقل ك
ــود با تكان دادن ماهرانه دستمال و ايجاد صدا بر  سر چوپى كش ناميده مى ش

هيجان رقصندگان  مى افزايد.
تقسيم بندى رقص هاى كوردى

رقص هاى محلى كردى را به دو دسته مى توان تقسيم كرد:
1- رقص هاى مذهبى

2- رقص هادى محلى كردى (عشيره اى )

بازى محلى رقص كردى



حدود يك سال پيش با مقتول ازدواج كردم و در اين مدت 
زندگي خوبي داشتيم تا اينكه چند روز پيش، وقتي به خانه 

برگشتم، ديدم همسرم نيست...
 ش��ك و س��وء ظن، انگيزه مردی بود كه پ��س از ازدواج با

 ۲ زن جوان، هر دوی آنها را به قتل رس��اند و اجسادشان را 
در بيابان رها كرد.

 هرچند متهم تنها به يكي از قتل  ها اعت��راف كرده بود، اما 
آزمايش دي ان اي، راز دومين جنايت را هم فاش كرد. دهم 
بهمن سال 9۲ مردي به نام ياسر ،راهي اداره آگاهي اصفهان 
ش��د و گفت كه همسرش گم شده  اس��ت. اين مرد كه اهل 
كرمانشاه است و همراه همسرش در اصفهان زندگي مي كرد، 
مدعي شد كه از سرنوش��ت همسرش خبر ندارد و نمي داند 

چه باليي سر او آمده است.
 همزمان با ادع��اي او، تحقيقات پليس ب��راي يافتن ردي 
از زن گمشده شروع ش��د تا اينكه 10روز بعد، وقتي جسد 
سوخته زني در حاشيه يكي از شهرهاي استان اصفهان پيدا 
شد، مأموران حدس زدند كه جس��د متعلق به همسر ياسر 
است. به همين دليل از او خواستند براي شناسايي جسد به 
پزشكي قانوني برود. مرد جوان اما با اطمينان گفت كه جسد 
همسرش نيس��ت ولي پدر و مادر زن گمشده خواستند كه 

براي اطمينان بيشتر آزمايش دي  ان اي انجام شود.
كشف دومين جسد  

تحقيقات براي يافتن ردي از زن گمش��ده ادامه داش��ت تا 
اينكه 1۲ارديبهشت امسال جس��د زني در اطراف فرودگاه 
اصفهان پيدا شد. زن جوان خفه شده بود و به نظر مي رسيد 
كه عامل يا عامالن جنايت پس از قتل او، جسدش را به اين 
منطقه منتقل و در آنجا رها كرده اند. هرچند هيچ مدركي 
كه هويت قرباني را فاش كند وجود نداشت اما مأموران در 
جريان بررس��ي هاي تخصصي پي به هويت اين زن بردند. 

ماجرا وقتي براي كارآگاهان جالب ش��د ك��ه آنها فهميدند 
مقتول، همسر دوم ياسر بوده است.

 با مشخص ش��دن اين حقيقت، مأموران سراغ ياسر رفتند 
و به بازجويي از او پرداختند اما وي مدعي ش��د كه همسر 
دوم ندارد و اصال مقتول را نمي شناس��د. با اين حال وقتي 
در جس��ت وجوي داخل خانه اش مدارك شناسايي مقتول 
به دست آمد، ياسر چاره اي جز بيان حقيقت نديد و به قتل 
زن جوان اعتراف كرد. او گفت: وقتي همس��ر اولم گم شد، 
زندگي ام به هم ريخت تا اينكه تصميم گرفتم دوباره ازدواج 

كنم.

 حدود يك سال پيش با مقتول ازدواج كردم و در اين مدت 
زندگي خوبي داشتيم تا اينكه چند روز پيش، وقتي به خانه 
برگشتم، ديدم همسرم نيست. او براي انجام كاري از خانه 
خارج شده بود و وقتي برگشت از او پرسيدم كجا رفته بود اما 
همسرم پاسخ داد كه »به تو ربطي ندارد و هركاري بخواهم 
مي كنم«. با ش��نيدن جوابش خيلي عصباني شدم و همان 
لحظه روسري اش را گرفتم و دور گردنش انداختم و او را به 
قتل رس��اندم. بعد منتظر ماندم تا هوا تاريك شود و پس از 
آن جسد را در صندلي عقب ماشين گذاشتم و به زمين هاي 
كشاورزي اطراف فرودگاه اصفهان بردم و در آنجا رها كردم.

قتل همسر اول  
ياسر به قتل همس��ر دومش اعتراف كرد هرچند مدعي بود 
كه همسر اولش گم ش��ده و از سرنوش��ت او بي خبر است، 
اما نتيجه آزمايش هاي جناي��ي راز دوم او را هم فاش كرد. 
بررس��ي ها روي جس��د س��وخته اي كه در اطراف يكي از 
ش��هرهاي اصفهان پيدا شده بود، نش��ان داد كه اين جسد 
متعلق به همسر اول ياسر است. اين يعني، احتماال قاتل او 

نيز مرد جوان است.
 بنابراين بازجويي از ياسر ادامه يافت و او درحالي كه به شدت 
از قتل همسر اولش ابراز ندامت و پشيماني مي كرد، گفت: 
با همسر اولم در سال 91آش��نا شدم. از همان نگاه اول به او 
دل بستم و به خواستگاري اش رفتم و با هم ازدواج كرديم. 
يك سال در كنار هم به خوبي زندگي كرديم تا اينكه شك 
و سوءظن به جانم افتاد. احساس مي  كردم كه او رفتارهاي 
غيرمتعارفي دارد. اين ش��ك آنقدر در وجودم رخنه كرده 
بود كه روز حادثه سر اين موضوع با او درگير شدم. همسرم 
وقتي حرف هاي مرا ش��نيد عصباني ش��د و فحاش��ي كرد 
 كه من هم يك س��يلي ب��ه او زدم و به س��مت ديوار هلش

 دادم.
 س��ر او به ديوار خورد و بعد روي زمين افت��اد. وقتي باالي 
سرش رفتم متوجه شدم كه ديگر نفس نمي كشد. وحشت 
كرده بودم و حدود س��اعت 3بامداد جسد همسرم را داخل 
پتو گذاش��تم و سوار ماش��ين كردم. به س��مت بيابان هاي 
شاهين شهر رفتم و براي اينكه جسد شناسايي نشود، آن را 
آتش زدم. بعد هم به اداره آگاهي رفتم و به دروغ گفتم كه او 
گم شده است. سرهنگ ستارخسروي، رييس پليس آگاهي 
اس��تان اصفهان با بيان اين خبر گفت: با اعترافات متهم راز 
قتل هر دو همسر او فاش و مرد جنايتكار با قرار قانوني راهي 

بازداشتگاه شد.
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اخبار

متهم انتشار عكس يك پسر با دختران جوان در شبكه های اجتماعی به خصوص 
تلگرام، توسط ماموران پليس فتا شناسايی و دستگير شد.

انتشار تصاوير يك پسر با ده ها دختر، خبر جنجالی اين روزهای فضای مجازی 
و كانال های تلگرامی است به گونه ای كه در چندين ساعت اين تصاوير دست به 
دست ميان مردم چرخيد و منتشر شد.سه روز بعد از انتشار اين عكس ها، ويدئويی 
از پسر مشترك در تمامی عكس ها منتشر شد كه در آن داليل انتشار آنها را توضيح 
 داد و ادعا كرد از چرايی انتشار اين تصاوير اطالعی ندارد.اين فرد، از پخش تصاوير 
شخصی خود در گروه های تلگرامی ابراز نارضايتی و اذعان كرده به دنبال منبع 

انتشار تصاويرش است و مساله را از طريق پليس فتا پيگيری می كند.
همزمان با انتش��ار اين عكس ها در تلگرام و ش��كايت پس��ر جوان در اين رابطه 
تحقيقات گس��ترده ای برای شناسايی و دس��تگيری عامل انتشار عكس ها آغاز 
شد و تيمی از كارآگاهان پليس فتا به سرپرستی سرهنگ محمدمهدی كاكوان 
تحقيقات تخصصی را در اين زمينه آغاز كردند.ماموران در جريان تحقيقات خود 
متوجه شدند، بر خالف ادعاهای مطرح شده در شبكه های اجتماعی درباره آقازاده 
بودن پسر جوان، او فردی پولدار نيست. او همچنين عكس هايی با يك خودروی 
ميلياردی در يكی از شبكه های اجتماعی منتشر كرده كه اين خودرو نيز متعلق 
به خودش نبوده است.از سوی ديگر عامل انتشار عكس ها برای اين كه ردی از خود 
بر جای نگذارد، عكس ها را با كمك ربات در تلگرام منتشر كرده بود. سرانجام پس 
از تحقيقات گسترده متهم اصلی پرونده شناسايی شد و ماموران با دستور قضايی 
او را دستگير كردند.متهم در بازجويی ها به جرم خود اعتراف كرد و گفت: تصور 
نمی كردم پليس فتا موفق به شناسايی و دستگيری من و افشای نقشه ام شود. با 
اين كار قصد خودنمايی داشتم. دوست داشتم به چهره ای معروف تبديل شوم و 

بهترين راه، انتشار اين عكس ها بود.
يك مقام آگاه در اين زمينه اظهار كرد: تحقيقات از متهم در پليس فتا ادامه دارد و 

شايعه دستگيری دخترانی كه در اين عكس ها هستند، صحت ندارد.

فرمانده انتظامي شهرستان بهارستان غرب استان تهران از پلمب 
يك كارگاه تولي�د آبليموی غير بهداش�تي و كش�ف دو هزار ليتر 

آبليموی غير بهداشتي خبر داد.
سرهنگ داود عبدالمالكي گفت:در راستاي اجراي طرح نظارت بر 
واحدهاي صنعتي ماموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين فرماندهي 
در پي كسب خبري مبني بر توليد غير بهداشتي آبليمو در كارگاهي 
واقع در سلطان آباد،بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. 
 وي افزود:مام�وران پس از انج�ام تحقيقات و اطمين�ان از صحت 
موضوع با هماهنگي مقام قضائي و همراهي كارشناس�ان ش�بكه 
بهداش�ت از واحد مذكور بازدي�د به عمل آورده ك�ه در نتيجه اين 

عمليات دو هزار ليتر آبليموی غير بهداشتي كشف كردند. 
  اين مق�ام انتظامي با اش�اره به دس�تگيري يك نف�ر در اين رابطه
 عنوان داشت:با تاييد كارشناسان بهداشت مبني بر غير بهداشتي 
بودن واحد مذكور ماموران با دستور مقام قضائي اين كارگاه را پلمب 

كردند.

پسر جنجالی فضای مجازی
 دستگير شد

كشف دو هزار ليتر آبليمو ی غير 
بهداشتي در بهارستان

ابالغ وقت رسیدگی
8/667، ش��ماره ابالغیه: 9410100350107107، ش��ماره پرونده: 
9409980350200555، شماره بایگانی ش��عبه: 940630، خواهان 
ش��رکت مبین طاها به ش��ماره ثبت 44578 به مدی��ر عاملی علیرضا 
رادان دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوان��ده محمد داودی به خواس��ته 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت 
دادرس��ی تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980350200555 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/10/01 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف 23025 منشی دادگاه 

حقوقی شعبه 2 د ادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

8/657، شماره درخواست: 9410460354500013، شماره پرونده: 
9409980360100748،  شماره بایگانی شعبه: 940948، نظر به اینکه 
شاکی جواد جهان فر شکایتی علیه آقای حمید موسی الرضایی فرزند 
لطف اله دائر بر فروش مال غیر )یکدستگاه آپارتمان در مالکیت شاکی 
به غیر( در دادگاه عمومی شهرس��تان اصفهان مطرح شده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 119 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان )119 
جزایی س��ابق( واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، 
ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 222 
ارجاع و به کالس��ه بایگانی 940948 ک 119 دو ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی 1394/10/05 ساعت نه صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت سیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و درصورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/الف 23022 مدیر دفتر 

شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/679،ش��ماره ابالغیه: 9410103630102639، ش��ماره پرونده : 
9409983630100540، شماره بایگانی ش��عبه: 940615، خواهان 
قاسم احمدی قهریزجانی با وکالت امیرحسین دهقان نژاد دادخواستی 
به طرفیت خوانده حس��ن قصاب زاده به خواس��ته ابطال چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان تیران و کرون نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان تیران واقع در اس��تان 
اصفهان، شهرستان تیران ارجاع و به کالسه 9409983630100540 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/09/30 و ساعت 09:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م/الف 260 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان تیران 
ابالغ وقت رسیدگی

8/668 در خصوص پرونده کالس��ه 1005/94 خواهان س��ید رضا 
قریشی دادخواستی مبنی بر الزام به انجام تعهد به طرفیت حسین نبی 
پور تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/01 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:23011 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/669 در خصوص پرونده کالس��ه 1206/94 خواهان داود بهرامی 
دادخواستی مبنی اعتراض ثالث به طرفیت مجتبی عابدی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/01 س��اعت 9 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
ونس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22997 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/671 در خصوص پرونده کالس��ه 544/94 خواهان محس��ن عون 
صالحی با وکالت آقای حمزه  دادخواس��تی مبن��ی مطالبه به طرفیت 
زهرا شهبازی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/10/01 
س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قب��ل از وقت 
 رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع

 ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه ونس��خه ثانی دادخواست 
 و ضمای��م را اخ��ذ نمایی��د. در ص��ورت ع��دم حض��ور وق��ت

 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. 
م الف:22292 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/673 در خصوص پرونده کالسه 768/94 خواهان محسن عباسی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه چک ب��ه ش��ماره 3401/993849 به 
طرفیت علی نصر اصفهانی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای 
مورخ 94/10/02 س��اعت 16 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:22979 شعبه 17 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
8/674 در خص��وص پرونده کالس��ه 1240/94 خواهان حمیدرضا 
جانی دادخواس��تی مبنی برمطالب��ه به طرفیت فاطم��ه کریمی  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/10/02 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:22962 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/675 در خصوص پرونده کالسه 1032/94 خواهان نرگس پاکروان 
با وکالت خانم رواتی دادخواستی مبنی برمطالبه به طرفیت داود همای 
فر تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/02 ساعت 
10/45 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21869 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/676 در خصوص پرونده کالسه 1075/94 خواهان جواد ملکوتی 
خواه دادخواس��تی مبنی برمطالبه به طرفیت محسن احمدپور تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/10/05 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:23005 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/677 در خصوص پرونده کالسه 1188/94 خواهان منصور دری 
دادخواس��تی مبنی برمطالبه به طرفیت عباس الماس��ی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/05 س��اعت 9 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
ونس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:23006 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
8/678 در خصوص پرونده کالسه 1074/94 خواهان جواد ملکوتی 
خواه دادخواس��تی مبنی برمطالبه به طرفیت محسن احمدپور تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/10/05 ساعت 8/15 صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:23004 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/659 در خصوص پرونده کالس��ه 999/94 خواهان س��ید مهدی 
حسینی با وکالت سید حمیدرضا حسینی دادخواستی مبنی برمطالبه 
به طرفیت علیرضا نصر اصفهانی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای م��ورخ 94/10/06 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه ونس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمایم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

 م الف:23010 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
8/660 در خصوص پرونده کالس��ه 1000/94 خواهان س��ید مهدی 
حسینی با وکالت سید حمید رضا حسینی دادخواستی مبنی برمطالبه 
به طرفی��ت رحیم مانی��ان تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای 
مورخ 94/10/06 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:23009 شعبه 8 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/663 در خص��وص پرونده کالس��ه 1196/94 خواهان احمد نصر 
آزادانی دادخواس��تی مبن��ی برمطالبه ب��ه طرفیت به��رام ابراهیمی 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 94/10/06 س��اعت 
8/30 صب��ح تعیی��ن گردیده اس��ت ب��ا توج��ه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوان��ده حس��ب تقاضای خواه��ان براب��ر م��اده 73 قانون 
آیی��ن دادرس��ی مدنی مرات��ب در جرای��د منتش��ر تا خوان��ده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابت��دای خیابان 
 آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه ونس��خه

 ثانی دادخواس��ت و ضمایم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

 م الف:22996 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان

پليس فتا هشدار داد؛
زائران كربال مراقب كالهبرداران اينترنتی باشند

قاتل اعتراف كرد؛
مرد بدبین، جان هر دو زنش را گرفت

سرپرست اداره پيشگيری از جرايم س��ايبری پليس فتا ناجا 
هشدار داد: زائرين كربال هنگام خريد بليت مراقب كالهبرداران 
باشند.سرهنگ عليرضا آذردرخش با اش��اره به اينكه اصالت 
س��ايت های فروش بليت اينترنتی بس��يار مهم است افزود: 
برپايی سايت های جعلی و تقلبی يكی از مهم ترين شگردهای 
مجرمانه ای اس��ت كه در ايام مناس��بتی صورت می گيرد و 
علت آن را می توان حساس��يت زياد، كمبود زمان و در نهايت 
دقت پايين كاربران در اين زمان دانس��ت. ك��ه اين امر باعث 
به دام افتادن كاربران در هنگام خريد در س��ايت های جعلی 
و فيش��ينگ می ش��ود.وی ادامه داد: برخی از س��ودجويان و 
مجرمان سايبری به اميد كم دقتی و سهل انگاری هموطنان 
اقدام به راه اندازی س��ايت های جعلی موسوم به  سايت های 
فيش��ينگ می كنند  و به دنبال سرقت اطالعات مهم كاربران 
 می باش��ند و در نهايت از حس��اب ها بانكی كاربران برداشت

 غير مجاز انجام می دهند.
س��رهنگ آذردرخش افزود: مجرمان با طراحی سايت هايی 
شبيه س��ايت های اصلی كه درگاه های بانكی جعلی نيز دارد 

اقدام به سرقت اطالعات كارت بانكی افراد می كنند؛ بنابراين 
كاربران در هنگام خريد حتما به سايت اصلی وارد شوند و برای 
اين كار به جای جس��تجو در موتورهای جستجو مثل گوگول 
يا ياهو و... بهتر است خود اسم س��ايت را در آدرس بار صفحه 
اينترنتی وارد كنند و حتما از سايت هايی خريد كنند كه نماد 
اعتماد الكترونيك دارد.وی گفت: هموطنان جهت آش��نايی 
 با راهكارهای مقابله با س��ايت های فيش��ينگ می توانند به

 آگهی های منتشر شده قبلی در س��ايت پليس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir مراجعه كنند.

سرپرست اداره پيشگيری از جرايم س��ايبری پليس فتا ناجا 
ضمن بيان اينكه خريد كردن از س��ايت های مراجع رس��می 
راهكار مطمئنی است چرا كه تمامی سايت های مهم در فرم 
های ورود اطالعات خود از پروتكل  https استفاده می كنند، 

گفت: با توجه به اينكه برخی از ش��ركت های هواپيمايی غير 
مجاز نيز اقدام به ارائه بليت هايی م��ی كنند كه معتبر نبوده 
و س��عی دارند از هموطنان عزيز كالهبرداری كنند  بر همين 
اساس سازمان هواپيمايی  كش��وری برای ساماندهی عرضه 
بليت پرو ازهای  عتبات در ايام اربعين  حس��ينی اقدام به تهيه 
ليستی از ش��ركت های هواپيمايی مجاز و فعال در اين زمينه 
و همچنين راهنمای تهيه بليت و قيم��ت های مصوب كرده 
http://www.cao. است كه هموطنان می توانند به سايت

ir  مراجعه و اطالعات تكميلی در اين زمينه را كسب كنند.
وی با اش��اره به اينكه  ديگر نهادها و دستگاه ها نيز می توانند 
 اقدام به راه اندازی س��ايت ك��رده و مثال اطالع��ات هتل ها يا 
مهمان پذيرها را در آن بگذارند، اظهار داشت: اين امر به كاربران 
بسيار كمك می كند كه در دام كالهبرداران اينترنتی نيفتند.



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
هر كس را كه بهــره اى از مدارا داده اند، بدون 

شك بهره اش را از خير دنيا و آخرت داده اند.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

ــكر 1/4 ليوان،زرده تخم مرغ 1 عدد، مواد الزم: آرد 1 و1/4 ليوان،ش
كره 120 گرم،پودر كاكائو 2 قاشق غذاخورى،اسانس وانيل چند قطره.

ــود ، كره نرم شده   طرز تهيه :كره را در دماى اتاق قرار دهيد تا نرم ش
ــه اى بريزيد و  هم بزنيد تا كرمى و يك دست شود  و شكر را داخل كاس
سپس زرده تخم مرغ و اسانس وانيل را اضافه و مخلوط كنيد. مواد را به 

دو قسمت تقسيم كنيد و داخل كاسه هاى جدا بريزيد.نصف آرد را داخل 
ــه و نصف ديگر آرد و پودر كاكائو را داخل كاسه ديگر بريزيد و  يك كاس
ــر كرم رنگ و خمير  ــت بيايد . خمي مخلوط كنيد تا خمير نرمى به دس
شكالتى را جداگانه داخل كيسه هاى نايلونى بگذاريد و 1 ساعت داخل 
فريزر قرار دهيد تا خمير سفت شود.فر را با دماى 170 درجه سانتيگراد 
ــدن از يخچال ــود ، خميرها را پس از سفت ش ــن كنيد تا گرم ش روش

ــكل، خمير را فرم دهيد.ابتدا از خمير شكالتى  خارج كنيد و همانند ش
ــطح  ــكالتى را روى س ــاده كنيد .2 تكه از نوار ش نوارهاى ضخيمى آم
ــگ بگذاريد . روى  ــرم رن ــد و روى آن مقدارى خمير ك ــرار دهي كار ق
خمير كرم رنگ 2 رديف باريك نوار شكالتى بگذاريد و به همين صورت 
ــر خرس را آماده كنيد.براى بدن خرس ابتدا 3 رديف خمير شكالتى  س
ــر كرم رنگ قرار  ــگ بگذاريد و  دوباره روى آن خمي روى خمير كرم رن
دهيد و كناره هاى بدن خرس را نيز با نوارهاى شكالتى بپوشانيد . پس از

ــه نايلونى بگذاريد و مجددا 15 دقيقه  آماده شدن، خمير را داخل كيس
داخل فريزر قرار دهيد.

ــورت رول هاى باريكى برش بزنيد.  خمير را از فريزر خارج كنيد و به ص
داخل سينى فر كاغذ روغنى قرار دهيد  و خرس هاى خميرى را با فاصله 
ــن  ــينى را داخل فرى كه از قبل روش ــپس س روى كاغذ قرار دهيد. س
ــت به مدت 10 – 15 دقيقه قرار دهيد.پس از  كرده ايد و گرم شده اس

پخت اجازه دهيد بيسكويت ها خوب سرد شوند .

پيوند ميان مادر و فرزند در سرتاسر جهان پيوندى مثال زدنى است اما در 
همين جهان مادرانى وجود دارند كه هيچ شباهتى به مادران دل نازك و 

مهربان ندارند، البته در جهان حيوانات و حشرات.
ــا ــوار ي ــوع خ ــم ن ــاى ه ــر از مادره ــى ديگ همسـترها: يك

فرزند خوار جهان، همسترها هستند. اين جانور برخالف ظاهر لطيف و 
دوست داشتنى كه دارد، قاتلى سنگدل است كه معموال فرزندان خود را 

مى خورد. 
ــترها نيز براى اطمينان از اينكه چند عدد از فرزندان شان زنده و  همس
سالم باقى مى مانند، چند نوزاد اضافى به دنيا مى آورند تا حتى در صورت 
كم بودن غذا نيز بتوانند از رشد و نمو چند فرزند خود اطمينان حاصل 

كنند.
ــت از نزاع و  ــيار بدى است زيرا دس عقاب سـياه: اين پرنده، مادر بس
ــردن فرزندان خود  ــود بر نمى دارد و براى جدا ك جنگ با هم نژادان خ
در نزاعى مرگ بار هيچ اقدامى نمى كند. به گفته محققان اين پرنده ها 
ــوند و عقاب هاى پدر و مادر، در  معموال درگير نزاع هايى خشن مى ش
زمان درگيرى جوجه هاى بزرگ تر و كوچك تر، زمانى كه جوجه هاى 
ــه اى نشسته و نگاه  ــند، تنها در گوش بزرگ تر كوچك ترها را مى كش

مى كنند.
ــى رحمانه ميان جوجه هاى  در واقع اين پديده يك قرارداد همكارى ب
ــن تر و مادر بوده و مى توان آن را فرزند كشى نيز ناميد. عقاب هاى  مس
ــدن جوجه هاى كوچك  مادر از اين رو تا اين حد خونسرد به كشته ش
ــزرگ تر و  ــاى جوجه هاى ب ــا بتوانند از بق ــم مى دوزند ت تر خود چش

تامين بودن منابع غذايى آنها اطمينان حاصل كنند.
مرغابى شانه به سر: اين پرنده ها هم در دسته مادرهاى بد قرار دارند 
ــر از تخم در مى آورند را به حال خود رها  زيرا جوجه هايى كه ديرتر س
مى كنند. اين مرغابى ها النه هاى شناورى مى سازند و درون اين النه از 
ــر از تخم  ــه يكى از جوجه ها س ــى كنند تا زمانى ك دو تخم مراقبت م

در بياورد.

ــاده اما نو به موضوعات زيبايى،  ــتانداردى براى زيبايى» (نگرشى س «اس
ــنواره ملى ــمين جش ــته تقدير شش ــى) ، اثر شايس ــش و خودنماي آراي
 عالمه حلى (ره) و اثر برگزيده اولين جشنواره سالمت، بهداشت و زيبايى 

كشور، روانه بازار نشر  شد.
امين كشورى درباره اين كتاب گفت: در اين اثر سعى شده تصويرى درست 
و منطقى از مقوله زيبايى و آرايش ارائه شود و هم چنين  آفات و آسيب هاى
ــود و برخى از شبهات و سواالت رايج در   نگاه افراطى به اين مقوله بيان ش

اين زمينه  نيز پاسخ داده شود.
ــه زيبايى و گرايش به آن  ــينه اى از مقول وى گفت: در اين كتاب ابتدا پيش
ــتان مطرح شده و كلياتى از زيبايى و  در ميان پيشينيان و مردم تاريخ باس
مبانى فكرى و شرعى آن ارائه كردم. آنگاه به نقد و نفى تبرج و خودنمايى 
ــالمى را در اين زمينه  ــتورات و تعاليم اس ــالم پرداخته و دس در دين اس

بررسى كرده ام.
كشورى افزود: بهره گيرى از منابع متعدد قرآنى، روايى، علمى و ترجمه اى و 
نيز حجم قابل توجهى از كار هنرى و گرافيكى صورت گرفته بر روى كتاب، 
اثرى جذاب و خواندنى را در اختيار مخاطبين و خوانندگان  قرارخواهد داد.
نويسنده در بخشى از مقدمه كتاب آورده: «كتاب استانداردى براى زيبايى، 
ــبت به مقوله زيبايى، آرايش،  سعى در ارائه تصويرى درست و منطقى نس
ــاى افراطى و تفريطى  ــز پيامدهاى نگاه ه جلوه-گرى و آثار مطلوب و ني
ــت كه رسيدن به  ــؤاالتى اس ــخ به س به آن دارد. كتاب حاضر در پى پاس
ــد. زيبايى چيست؟  ــخ هاى آنها، امروزه بيش از گذشته مهم مى باش پاس
ــراى زيبايى معيار  ــتند؟ آيا مى توان ب زنان در كجا مجاز به جلوه گرى هس
ــيارى كه در كتاب  ــؤاالت و ترديدهاى بس و استانداردى قائل شد؟ .... س
ــالى كه مشغول پژوهش  حاضر مالحظه خواهيد كرد. در طى اين چندس

ــان قلم بودم،  ــته هاى صاحب و تحقيق در ميان منابع دينى، علمى و نوش
سعى كردم در پيرامون موضوع بحث، از ذكر موارد مرتبط نيز غافل نباشم 
ــن گرامى نيز خوش تر  ــر، در ذائقه مخاطبي تا ضمن ارائه محتوايى غنى ت

جلوه كند.»

بيسكويت دو رنگ مدل خرس پاندا 

استانداردى براى زيبايىبـدترين مـادرهاى دنيـا(2)

خانه دارى
شست و شوى لباس يكى از مهم ترين نكته هايى است كه هر 

كدبانويى بايد بداند. بعد از شست و شو نوبت به پهن كردن لباس ها 
مى رسد. براى آن كه از تغيير شكل دادن لباس هاى تان جلوگيرى 

كنيد بهتر است بدانيد هر لباس را بايد چگونه روى بند پهن كنيد.
همان طور كه شرايط شست و شوى لباس ها با توجه به جنس آنها 

متفاوت است، نحوه 
خشك كردن آنها نيز با هم فرق مى كند. در اين راستا عالئم بين 

المللى وجود دارد كه معموال بر روى برچسب هاى لباس ها دوخته 
يا چاپ 

مى شوند. در نتيجه براى خشك كردن لباس مورد نظر نيز ابتدا بايد 
به برچسب و عالمت روى آن توجه كرد:

1- خشك كردن توسط چرخش ماشين لباسشويى
2- خشك كردن لباس بدون چالندن بر روى بند

3- خشك كردن بر روى بند پس از گرفتن آب اضافى از لباس
4- خشك كردن بر روى سطحى مسطح پس از خروج آب اضافى از لباس

ــيد كه صرف نظر از نحوه پهن كردن لباس، براى  نكته :توجه داشته باش
ــين  ــت و يا با ماش ــاس به هيچ وجه نبايد با دس گرفتن آب اضافى، «لب
ــار  ــه تنها با كمى تحت فش ــود.» بلك ــويى پيچانده و چالنده ش لباسش

قرار دادن آن، آب اضافى را خارج كنيد.
  نحوه خشك كردن لباس هاى پشمى:لباس هاى پشمى و همچنين 

لباس هايى كه از تركيب پارچه ها و الياف مختلفى دوخته يا بافته شده اند 
را هميشه بر روى سطوحى صاف خشك كنيد. ابتدا لباس را بر روى يك 
حوله بزرگ قرار دهيد و حوله را به همراه لباس لوله كنيد. به اين صورت 
ــپس حوله خشك ديگرى بر  ــود. س آب اضافى لباس جذب حوله مى ش
روى سطحى مانند سينى قرار دهيد و لباس را به صورت صاف بر روى آن 

نكاتى براى خشك كردن انواع لباس

واقعيت مرگ چيست؟

دين و انديشه

 مرگ چيست ؟
ــا مرگ پايان ــْوت ُ غايَُته، ُ دنيا ب ــت ؛ اَلَْم ــان زندگى اس مرگ پاي
ــادگى،  نيا.اين تعريف در عين س ــم ُ الدُّ ــوتِ  تَْخِت مى پذيرد؛بِالم
واقعى ترين تعريف مرگ است. به هر سان زندگى دنيوى با مرگ 
ــووليت ها، تالش ها، آرزوها و  به پايان مى رسد. مرگ بر همه مس

هدف هاى دنيوى انسان خط پايان مى كشد.
 مرگ از ديدگاه اسالم

ــالمي مرگ تنها گذرگاه جهان غيب است.  از ديدگاه انديشه اس
پيامبر گرامي اسالم (ص)، زندگي دنيا را خواب و مرگ را بيداري 
ناميده است. يعني مرگ دريچه  اي است براي خروج از عالم خيال 

و ورود به جهان حقيقت و واقعّيت.
مفهوم مرگ

مرگ در مفهوم قرآنى به معناى انتقال از مقامى به مقام ديگر است. 
ــان با مرگ خويش چيزى را از دست ــت كه انس اين بدان معناس
 نمى دهد و يا اگر چيزى را از دست بدهد نسبت به آن چه به دست 

مى آورد چيز باارزشى را از دست نداده است. 
ــه در پروانه  ــى ك ــوان مرگ را همانند دگرديس به تعبيرى مى ت
رخ مى دهد همانند كرد. كرمى بر شاخه اى و سپس در پيله و در 
نهايت پروانه اى مى شود كه پر پرواز دارد در حالى كه پيش از اين 
نه تنها از زيبايى پروانه برخوردار نبود بلكه حتى نمى توانسته پرواز 
كند. هر بخش از زندگى و مرگ آدمى در جهان زهدان و دنيا و برزخ 
و آخرت اين گونه است. البته با اين تفاوت كه پروانه به شكل طبيعى 
و روندى تكوينى در يك فرآيند تكاملى صعودى حركت مى كند 
ولى انسان با توجه به تالش ها و برون داد ظرفيت ها و توانمندى 
ــتعدادى و ذاتى خويش اين حركت را تنظيم مى كند. او  هاى اس
هرچه در اين راه بتواند ظرفيت هاى مثبت را بروز دهد در جهان 

ديگر از بهره بيش ترى برخوردار مى شود.
اسـت: مـــــــــرگ  از  نـــوعـى  خـــواب 
ــرگ را  ــى، م ــر خفتن ــا ه ــى ب ــل قرآن ــا در تحلي ــان ه انس
ــان نيز ــى، انس ــل قرآن ــن و تحلي ــد. در تبيي ــى كنن ــه م تجرب
 اين گونه است با اين تفاوت كه انسان در طول شبانه روز به هنگام 
ــود و جان  خفتن، مرگ را در آغوش مى گيرد و توفى انجام مى ش
ــن زمان تنها  ــليم مى كند. در اي ــته مرگ تس را به خدا و يا فرش
ــه اگر اين نيز ــته اى نازك كالبد را به جان متصل مى كند ك رش
ــه كالبد خويش  ــود و ديگر ب ــرگ او كامل مى ش ــود م  بريده ش

 باز نمى گردد. 

ــتفاده از ادوات مدرن، فرهنگى   در كشور ما فرهنگ اس
ــت و به همين دليل نيز مساله استفاده  مطلقا مصرفى اس

بهينه از اين وسايل هميشه در محاق بوده است.
ــك و  به  ــايل تكنولوژي ــى و وس ــم آى ت ــرفت عل با پيش
موازات توسعه اين صنعت بسيارى از مشكالت بشرى از
دايره مسايل و موانع زندگى روز به كنارى رفته است و از 
طرفى آسايش و راحتى خصوصا در حوزه ارتباطات جاى 
ــت. اما با اين وصف همين تكنولوژى نيز  آن را گرفته اس
مشكالتى را به خصوص در كشورهاى مصرف كننده، به 

وجود آورده است.
ــتفاده از ادوات مدرن، فرهنگى  ــور ما فرهنگ اس در كش
ــت و به همين دليل نيز مساله استفاده  مطلقا مصرفى اس
ــوده. كودك و  ــه در محاق ب ــايل هميش بهينه از اين وس
ــه در معرض  ــتند ك ــان ما مهم ترين افرادى هس نوجوان
ــايل و البته ملحقات آن مثل  استفاده نادرست از اين وس
ــما هم در ميان  ــتند. حتما ش شبكه هاى اجتماعى هس
ــيارى از  ــتان تان ديده ايد كه بس اعضاى خانواده و دوس
آن ها با اين مشكل مواجه هستند. مثال كودكى كه صبح 
ــت يا نوجوانى كه همه روز را  ــرش در تبلت اس تا شب س
ــد. آيا تا به  ــبكه هاى اجتماعى مى كن صرف حضور در ش
حال نشسته ايد به آسيب هاى چنين وضعيتى بينديشيد؟
دنياى امروز عصر تلويزيون، ماهواره، كامپيوتر، اينترنت و 
تلفن همراه است. موارد فوق چنان با سرعت وارد زندگى 
ــده و راه نفوذ خود را ادامه مى دهند كه نمى توان  بشر ش
از كنار آنها با بى تفاوتى گذشت؛ بلكه بايد با آنها به روش 
صحيح برخورد كرد تا بيش ترين سود و استفاده حاصل 
ــت يافتن به  ــان عقيده دارند كه براى دس آيد. روانشناس
اكثر چيزهايى كه در زندگى وجود دارد، بايد تالش كرد. 
اينترنت يك ابزار است، زندگى نيست. اينترنت يك چالش 

تكنولوژيكى است، يك چالش واقعى در زندگى نيست.
ــى از فرزندان مان  ــت كه گاه ــايد به همين دليل اس ش
جا مى مانيم و گذشته از يدك كشيدن انگ كم هوشى در 
مراقبت از آنها در برابر ابزارهاى مدرن لنگ مى زنيم.  در 
اين مطلب، تجربه پنج پدر و مادر را براى تان نقل مى كنيم 
ــيب زننده اى  ــى، آزادى آس ــن ناآگاه ــه به خاطر همي ك
ــا محدود  ــد يا اينكه ب ــان هديه كرده ان ــه فرزندان ش را ب
ــدن آنها از  ــث جا مان ــدازه  بچه ها، باع ــش از ان كردن بي
همساالن شان شده اند. شايد خواندن تجربه اين والدين در 

كنار راهنمايى هاى ما، بتواند به برخى از سواالت شما در 
مورد سن مناسب استفاده از تكنولوژى و شرايط درست 

روبه رو شدن بچه ها با قابليت هاى آن پاسخ دهد.
ــه خريد تلفن همراه  با كمى اغراق مى توانيم بگوييم ك
براى يك كودك چهار، پنج ساله بدترين گزينه ممكن 
ــى به برقرارى  ــن نياز اورژانس ــت. بچه ها در اين س اس
ارتباط تلفنى ندارند و از طرف ديگر با چسبيدن به اين 
تكنولوژى آسيب هاى زيادى را هم به جسم و روان خود 

وارد مى كنند.
ــت كه اينترنت درحال گرفتن جاى زندگى  شكى نيس
ــر اجتماعى كامال ــت از نظ ــت. اينترن فعال واقعى اس
ــا كه  ــد هر كج ــى تواني ــت م ــت. در اينترن ــن اس ام
ــد برويد. در  ــت داريد با هر هويتى كه مى خواهي دوس
دنياى اينترنت، افراد چاق لزومى ندارد كه درست غذا 

بخورند يا ورزش كنند تا وزن شان را پايين بياورند.
ــه جوان، زيبا  ــت وانمود كنند ك مى توانند خيلى راح
ــرهاى خجالتى  ــتند. دخترها و پس و خوش هيكل هس
ــى اينترنتى داشته باشند بدون  مى توانند روابط جنس

ترس از اينكه پس زده شوند.
تكنولوژى مزاياى زيادى دارد اما براى بچه هاى زير 
ــباب بازى هاى بسيار  دو سال، بازى كردن با پازل و اس
ساده از كشف قابليت هاى ابزارهاى تكنولوژيك مفيدتر 
ــرورش مهارت هاى  ــا براى پ ــت. آنه و تاثيرگذارتر اس
ــنيدن و لمس كردن دنياى  ذهنى شان به مشاهده، ش

اطراف شان نياز دارند.
ــاده كودكانه نه تنها قدرت ذهن اين   بازى هاى س
كودكان را باال مى برد، بلكه به توانايى هاى جسمى شان 
هم كمك مى كند. كودكى كه به جاى مدام نشستن روى 
ــت، روى زمين قدم برمى دارد، زمين  مبل و بازى با تبل
مى خورد و گاهى خرابكارى به بار مى آورد در هماهنگ 

كردن ذهن و جسمش زودتر توانا مى شود.
مشكالت خواب: كودكان و نوجوانانى كه از اين وسيله 
ــيارى اوقات به علت دريافت  ــتفاده مى كنند در بس اس
ــوند. خيلى از  ــب بدخواب مى ش پيامك در انتهاى ش
ــخ دادن به اين پيامك ها الزم است كه  اوقات براى پاس
ذهن هوشيار شده كه همين امر موجب اختالل خواب 

ــود. همين بدخوابى و بى خوابى در عملكرد روزانه  مى ش
آنها تأثيرگذار خواهد بود.

كاهش تمركز و توجه و افت عملكرد تحصيلى: 
از  ــيارى  بس ــه  اينــــــــك ــه  ب ــه  توجــــ ــا  ب
ــد، آن را با خود به  ــراه دارن ــى كه تلفن هم دانش آموزان
ــر كالس درس غالبا در حال  مدرسه نيز مى برند و در س
ــتند از توجه به درس باز مى مانند،  ــال پيامك هس ارس
ــى آنها كاهش مى يابد و دچار افت تحصيلى  نمرات درس
ــوند. همچنين اين بچه ها به علت استفاده مكرر از  مى ش
ــى از درد مفاصل و انگشتان نيز شكايت  دكمه هاى گوش

دارند.
ــاى تلفن همراه  ــى ه اتالف وقت زياد: از آنجا كه گوش
ــود دارد،  ــاى مختلف را در خ ــت دارا بودن بازى ه قابلي
ــرگرم بازى  ــان زيادى را س ــوان مدت زم كودك يا نوج

مى شود و از ديگر كارهاى ضروريش باز مى ماند.
ــتفاده از اين وسيله كم تر  ــت كه هرچه اس ثابت شده اس
ــترس و نگرانى فرد كمتر خواهدبود و بچه ها  ــد، اس باش

شرايط روانى بهترى خواهندداشت. 
ــا 4 بار از تلفن  ــى كه در طول روز 3 ت كودكان و نوجوانان
همراه استفاده مى كنند نسبت به كسانى كه 15 تا 20 بار 
آن را به كار مى گيرند شرايط روحى روانى مطلوب ترى 
دارند، شب ها بهتر مى خوابند، نگرانى و استرس كمترى 
ــت و افراد با نشاط و با  دارند، روند تحصيلى آنها خوب اس

روحيه باالترى در جامعه هستند.
ــر زمان هركجا  ــازه مى دهيد كه ه آيا به كودك تان اج
ــى كه دوست داشت  ــت برود و با هركس كه دوست داش
ــتان  ــت داريد فرزندتان با دوس ــت  بگذراند؟آيا دوس وق
ــيقى گوش  ــام دهد، موس ــه را انج ــود تكاليف مدرس خ
ــد فرزندتان  ــت داري ــال بازى كند؟آيا دوس دهد و فوتب
ــاعت در روز را پاى اينترنت به بازى كردن،  دو تا چهار س
عكس نگاه كردن، چت كردن با آدم هاى ناشناس و ديدن 
ــى درحالى كه خود را يك بزرگسال  ــايت هاى جنس س
ــان  ــد؟و در نهايت بايد خاطر نش جا مى زنند، صرف كن
ــت و منطقى از اينترنت و گوشى  كنيم كه استفاده درس
ــراى كودكان ما  ــى تواند جنبه هاى مثبتى را ب و تبلت،م
فراهم كند و در صورتى اين امر امكان پذير است كه همراه 
ــرد ودر غير اين  ــرل و همراهى كودك صورت بگي با كنت
صورت امكان ايجاد ضرر از منفعت،پيشى خواهد گرفت.

وقتى همه زندگى در تلفن همراه خالصه 
مى شود!
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